อานาจหน้าที่ของสานักงานที่ดินจังหวัด
มีอานาจหน้าทีด่ าเนินการตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน และกฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรมในจังหวัด ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด การจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การรังวัดพิสูจน์สอบสวน
การทาประโยชน์ สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเข้าเป็น
แปลงเดียวกัน การทาแผนที่สาหรับที่ดิน รวมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีอากรเกี่ยวกับการ
ดาเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือทาธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ กากับ ดูแล ให้คาปรึกษา และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของสานักงานที่ดินจังหวัด สาขา สานักงานที่ดินอาเภอและกิ่งอาเภอ และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานออกเป็น ๑ กลุ่ม ๔ ฝ่ายดังนี้
๑. ฝ่ายอานวยการ
มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการอานวยการบริหารราชการของสานักงานทีด่ นิ จังหวัด สาขา
อาเภอ และกิ่งอาเภอ เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคลและอาคารสถานที่สานักงานที่ดิน
งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานวัสดุครุภัณฑ์ งานประชุม งานประชาสัมพันธ์ ตลอดจนประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น โดยจัดให้มีงาน ๒ ด้าน ดังนี้
๑.๑ ด้านบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวางแผนดาเนินงานและแผนปฏิบัติ
การของสานักงานที่ดินจังหวัด การขอตั้งงบประมาณของหน่วยงาน งานธุรการ งานด้านสารบรรณ งานบริหารงาน
บุคคล งานร้องทุกข์ งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุม งานวัสดุครุภัณฑ์ งานยานพาหนะ การดูแลอาคาร
สถานที่ การรักษาความปลอดภัย รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมจัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการบริการและ
บริหารงานของหน่วยงานในสานักงานที่ดินจังหวัด สาขา อาเภอ และกิ่งอาเภอ ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดวินิจฉัย
สั่งการ
๑.๒ ด้านการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชีของสานักงาน
ที่ดินจังหวัด เกี่ยวกับการจัดเก็บ นาฝาก และนาส่งเบิกเงินค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค่าอากรแสตมป์
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดต่างๆ การจัดเก็บ นาฝาก และเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ จัดทาบัญชีและทะเบียน
คุมต่างๆ ตามระบบบัญชีของกระทรวงการคลัง และระเบียบของกรมที่ดิน รวบรวมและรายงานข้อมูลสถิติปริมาณงาน
เกี่ยวกับงานการเงินของสานักงานที่ดิน พร้อมทั้งรวบรวมและเก็บรักษาหลักฐานต่างๆ
๒. กลุ่มงานวิชาการที่ดิน
มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุม ดูแล รักษาและคุม้ ครอง ป้องกันทีด่ นิ อันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน การขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ การจัดหาผลประโยชน์ การขอสัมปทานในที่ดินของรัฐ
การออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง การจัดที่ดินเพื่อประชาชน การกาหนดสิทธิในที่ดิน การขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อ
การศาสนา คนต่างด้าว และนิติบุคคลบางประเภท การแก้ไขหรือเพิกถอนการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
การจดทะเบียน หรือจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่กระทาไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย พิจารณากรณีราษฎรขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเกิน ๕๐ ไร่ ให้คาปรึกษา ตอบปัญหา ข้อหารือ
เกี่ยวกับปัญหากฎหมาย ปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจของสานักงานที่ดินจังหวัด สาขา
อาเภอ และกิ่งอาเภอ รวบรวมและรายงานสถิติปริมาณงานของสานักงานที่ดินจังหวัด สาขา อาเภอ และกิ่งอาเภอ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของสานักงานที่ดินจังหวัด สาขา อาเภอ และกิ่งอาเภอ วางแผน
และติดตามประเมินผลการตรวจราชการของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ประสานงานและเร่งรัดติดตามผลการ
ปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน ตลอดจนดาเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. ฝ่ายทะเบียน
มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเกีย่ วกับการพิจารณาและดาเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ และ
หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ การจดทะเบียนอาคารชุด การประเมินราคาทรัพย์สิน การจัดสรรที่ดิน การควบคุม จัดเก็บ และรักษาเอกสาร
ทางทะเบียนที่ดิน ทะเบียนอาคารและโรงเรือน ตลอดจนดาเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งงานออกเป็น
๓ งาน ดังนี้
๓.๑ งานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินการรับคาขอ
สอบสวน ทาสัญญา แก้สารบัญการจดทะเบียน ดาเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น ขาย ขายฝาก ให้ เช่า แลกเปลี่ยน จานอง การได้มาโดยการครอบครอง
ภารจายอม สิทธิเก็บกิน บรรยายส่วน แบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส เวนคืน เป็นต้น เช่าอสังหาริมทรัพย์ตาม
พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ประเมินราคาทรัพย์สิน ตลอดจน
ดาเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ งานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ๒ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินการรับคาขอ
สอบสวน ทาสัญญา แก้สารบัญการจดทะเบียน ดาเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น แบ่งขาย แบ่งให้ โอนมรดก แบ่งได้มาโดยการครอบครอง เป็นต้น
การดาเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน เช่น การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน รวม แบ่งแยก สอบเขต และ
ตรวจสอบเนื้อที่ การออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เป็นต้น การดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดสรร
ที่ดิน เช่น การพิจารณาเรื่องขออนุญาตจัดสรรที่ดิน การออกใบอนุญาตให้ทาการจัดสรรที่ดิน เป็นต้น การดาเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เช่น จดทะเบียนอาคารชุด จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด เป็นต้น ตลอดจนดาเนินการ
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ งานทะเบียนที่ดิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม จัดเก็บและรักษาเอกสารทาง
ทะเบียนที่ดิน ทะเบียนอาคารและโรงเรือน พิจารณาคาขอตรวจหลักฐานทางทะเบียน ตรวจสารบบ ขอแก้ชื่อตัว
ชื่อสกุล ขอคัดและรับรองเอกสาร จัดทาบัญชีอายัด จัดเก็บข้อมูลทะเบียนที่ดินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
๔. ฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน
มีหน้าทีค่ วามรับชอบเกีย่ วกับการกากับ ดูแล การจัดเก็บรักษาเอกสารทางทะเบียนทีด่ นิ หลักฐาน
แผนที่ และเอกสารต่างๆเกี่ยวกับที่ดินของสานักงานที่ดินจังหวัด และสาขา การนารูปแผนที่รังวัดใหม่ลงระวาง
การตรวจสอบหลักฐานแผนที่ระวาง น.ส.๓ ก. การลงที่หมายระวาง น.ส.๓ ก. โดยแบ่งงานออกเป็น ๒ งานดังนี้
๔.๑ งานควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม จัดเก็บและ
รักษาเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับที่ดินของสานักงานที่ดินจังหวัด และสาขา ตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเก็บรักษา
เอกสารเกี่ยวกับที่ดินของสานักงานที่ดินจังหวัด และสาขา ตามโครงการพัฒนากรมที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน
ทั่วประเทศ พ.ศ.๒๕๓๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๔
๔.๒ งานควบคุมและรักษาหลักฐานแผนที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม จัดเก็บและ
รักษาระวางแผนที่ ต้นร่างระวางแผนที่ และแผ่นพิมพ์ ของสานักงานที่ดินจังหวัด และสาขา ตามระเบียบกรมที่ดิน
ว่าด้วยการเขียน การเก็บและการใช้ระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม พ.ศ.๒๕๓๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๐
นารูปแผนที่รังวัดใหม่ลงระวาง ตรวจสอบหลักฐานแผนที่ระวาง น.ส.๓ ก. และการลงที่หมายระวาง น.ส.๓ ก.
๕. ฝ่ายรังวัด
มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเกีย่ วกับการพิจารณาและดาเนินการการรังวัดทีด่ นิ การพิสจู น์สอบสวน
การทาประโยชน์ในที่ดิน การรังวัดออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง การรังวัดเพื่อการแผนที่อื่นๆ ควบคุมดูแลรักษา
ซ่อมแซมระวางแผนที่ หมุดหลักฐานแผนที่ หลักฐานในการรังวัดต่างๆ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการรังวัดทุกประเภท
ตลอดจนดาเนินการทางกฎหมายว่าช่างรังวัดเอกชน แบ่งงานออกเป็น ๒ งาน ดังนี้

๕.๑ งานบริหารงานช่าง มีหน้าที่ความรับชอบในการพิจารณาปัญหางานรังวัดของสานักงาน
ที่ดินจังหวัด สาขา อาเภอ และกิ่งอาเภอ งานสารบรรณด้านการรังวัด จัดทาบัญชีนัดรังวัด จัดให้เจ้าของที่ดินชี้ระวาง
แผนที่ รับเรื่องรังวัด ค้นหาหลักฐานแผนที่ จาลองแผนที่ต่างๆ ประกอบคาขอ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรังวัด
จัดหาและเบิกจ่ายหมุดหลักเขต ออกหนังสือแจ้งเรื่องการรังวัดชี้แนวเขต จัดทางบเดือน งบปี เกี่ยวกับงานในฝ่ายรังวัด
ดูแล รักษา และควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ช่าง จัดเก็บและบริการหลักฐานการรังวัด แผนที่ต้นร่าง ระวางแผนที่
การออกโฉนดที่ดิน ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ และหลักฐานการคานวณ จัดเก็บข้อมูลการรังวัดและทาแผนที่ด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์
๕.๒ งานรังวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรังวัดตามคาขอทุกประเภท รังวัดตามความ
ต้องการของส่วนราชการและตามหนังสือศาล รังวัดออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง รังวัดเพื่อการแผนที่อื่นๆ
วางโครงงานแผนที่เพื่อการรังวัด คานวณค่าพิกัดฉาก ตรวจสอบและลงที่หมายรูปแผนที่ ตรวจเรื่องรังวัดเพื่อถอนเงิน
ค่ามัดจารังวัด เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ จาลองรูปแผนที่ประกอบการรังวัด ตรวจสอบ
ผลการรังวัดของสานักงานช่างรังวัดเอกชน

อานาจหน้าที่ของสานักงานที่ดินจังหวัด สาขา
มีอานาจหน้าทีด่ าเนินการตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน และกฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม
และอุสาหกรรมในเขตดาเนินการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การรังวัดพิสูจน์
สอบสวนการทาประโยชน์ สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลง
เข้าเป็นแปลงเดียวกัน การทาแผนที่สาหรับที่ดิน รวมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีอากรเกี่ยวกับ
การดาเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้
๑. ฝ่ายอานวยการ
มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการอานวยการบริหารราชการของสานักงานทีด่ นิ จังหวัด สาขา
เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคลและอาคารสถานที่ของสานักงานที่ดิน งานการเงินและบัญชี
งานงบประมาณ งานวัสดุครุภัณฑ์ งานประชุม งานประชาสัมพันธ์ การควบคุม ดูแล รักษา และคุ้มครองป้องกันที่ดิน
อันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน การขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ การจัดหาผลประโยชน์ การขอสัมปทานในที่ดิน
ของรัฐ การออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง การจัดที่ดินเพื่อประชาชน การกาหนดสิทธิในที่ดิน การขอให้ได้มาซึ่ง
ที่ดินเพื่อการศาสนา คนต่างด้าว และนิติบุคคลบางประเภท การแก้ไขหรือเพิกถอนการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
การจดทะเบียนหรือการจดแจ้งเอกสารรายงานการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่กระทาไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่
ชอบด้วยกฎหมาย พิจารณากรณีราษฎรขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเกินกว่า ๕๐ ไร่ รวบรวมและตรวจสอบ
การรายงานสถิติปริมาณงานของสานักงานที่ดินจังหวัด สาขา วางแผนติดตาม และประเมินผล การตรวจราชการของ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา ประสานงานและเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมที่ดิน ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่น โดยจัดให้มีงานด้าน ๒ ด้าน ดังนี้
๑.๑ ด้านบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับชอบในการวางแผนดาเนินงานและแผนปฏิบัติการของ
สานักงานที่ดินจังหวัด สาขา การขอตั้งงบประมาณของหน่วยงาน งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล
งานร้องทุกข์ งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุม งานวัสดุครุภัณฑ์ งานยานพาหนะ การดูแลอาคารสถานที่
การรักษาความปลอดภัย รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมจัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการบริการและ
บริหารงานของหน่วยงานในสานักงานที่ดินจังหวัด สาขา ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา วินิจฉัยสั่งการ

๑.๒ ด้านการเงินและการบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชีของ
สานักงานที่ดินจังหวัด สาขา เกี่ยวกับการจัดเก็บ นาฝากและนาส่งเงินค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค่าอากร
แสตมป์ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดต่างๆ การจัดเก็บนาฝากและเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ จัดทาบัญชีและ
ทะเบียนคุมต่างๆ ตามระบบบัญชีของกระทรวงการคลังและระเบียบของกรมที่ดิน รวบรวม และรายงานข้อมูลสถิติ
ปริมาณงานเกี่ยวกับงานการเงินของสานักงานที่ดินจังหวัดสาขา พร้อมทั้งรวบรวมและเก็บรักษาหลักฐานต่างๆ
๒. ฝ่ายทะเบียน
มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเกีย่ วกับการพิจารณาและดาเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ และ
หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ การจดทะเบียนอาคารชุด การประเมินราคาทรัพย์สิน การจัดสรรที่ดิน การควบคุม จัดเก็บและรักษาเอกสาร
ทางทะเบียนที่ดิน ทะเบียนอาคารและโรงเรือน ตลอดจนดาเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งงานออกเป็น
๓ งาน ดังนี้.๒.๑ งานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินการรับคาขอ
สอบสวน ทาสัญญา แก้สารบัญการจดทะเบียน ดาเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น ขาย ขายฝาก ให้ เช่า แลกเปลี่ยน จานอง การได้มาโดยการครอบครอง
ภารจายอม สิทธิเก็บกิน บรรยายส่วน แบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส เวนคืน เป็นต้น ประเมินราคาทรัพย์สิน เช่า
อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ตลอดจนดาเนินการ
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ งานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ๒ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินการรับคาขอ
สอบสวน ทาสัญญา แก้สารบัญการจดทะเบียน ดาเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น แบ่งขาย แบ่งให้ โอนมรดก แบ่งได้มาโดยการครอบครอง เป็นต้น
การดาเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน เช่น การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน รวม แบ่งแยก สอบเขต และ
ตรวจสอบเนื้อที่ การออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เป็นต้น การดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดสรร
ที่ดิน เช่น การพิจารณาเรื่องขออนุญาตจัดสรรที่ดิน การออกใบอนุญาตให้ทาการจัดสรรที่ดิน เป็นต้น การดาเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เช่น จดทะเบียนอาคารชุด จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด เป็นต้น ตลอดจน
ดาเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ งานทะเบียนที่ดิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม จัดเก็บและรักษาเอกสารทาง
ทะเบียนที่ดิน ทะเบียนอาคารและโรงเรือน พิจารณาคาขอตรวจหลักฐานทางทะเบียน ตรวจสารบบ ขอแก้ชื่อตัว
ชื่อสกุล ขอคัดและรับรองเอกสาร จัดทาบัญชีอายัด จัดเก็บข้อมูลทะเบียนที่ดินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
๓. ฝ่ายรังวัด
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาและดาเนินการการรังวัดที่ดิน การพิสูจน์สอบสวน
การทาประโยชน์ในที่ดิน การรังวัดออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง การรังวัดเพื่อการแผนที่อื่นๆ ควบคุม ดูแล รักษา
ซ่อมแซมระวางแผนที่ หมุดหลักฐานแผนที่ หลักฐานในการรังวัดต่างๆ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการรังวัดทุกประเภท
ตลอดจนดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน แบ่งงานออกเป็น ๒ งาน ดังนี้
๓.๑ งานบริหารงานช่าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาปัญหางานรังวัดของ
สานักงานที่ดินจังหวัดสาขา งานสารบรรณด้านการรังวัด จัดทาบัญชีนัดรังวัด จัดให้เจ้าของที่ดินชี้ระวางแผนที่
รับเรื่องรังวัด ค้นหาหลักฐานแผนที่ จาลองแผนที่ต่างๆ ประกอบคาขอ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรังวัด จัดหาและ
เบิกจ่ายหมุดหลักเขต ออกหนังสือแจ้งเรื่องการรังวัดชี้แนวเขต จัดทางบเดือน งบปี เกี่ยวกับงานในฝ่ายรังวัด ดูแล
รักษา และควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ช่าง จัดเก็บและบริการหลักฐานการรังวัด แผนที่ต้นร่าง ระวางแผนที่
การออกโฉนดที่ดิน ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ และหลักฐานการคานวณ จัดเก็บข้อมูลการรังวัดและทาแผนที่ด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์

๓.๒ งานรังวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรังวัดตามคาขอทุกประเภท รังวัดตามความ
ต้องการของส่วนราชการและตามหนังสือศาล รังวัดออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง รังวัดเพื่อการแผนที่อื่นๆ
วางโครงงานแผนที่เพื่อการรังวัด คานวณค่าพิกัดฉาก ตรวจสอบและลงที่หมายรูปแผนที่ ตรวจเรื่องรังวัดเพื่อถอนเงิน
ค่ามัดจารังวัด เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ จาลองรูปแผนที่ประกอบการรังวัด ตรวจสอบ
ผลการรังวัดของสานักงานช่างรังวัดเอกชน
หมายเหตุ สานักงานที่ดินจังหวัด สาขา ที่กาหนดตาแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา เป็น ระดับอานวยการ
ต้น แต่กรอบอัตรากาลังยังคงเป็นแบบสานักงานที่ดินจังหวัด สาขา ที่กาหนดตาแหน่ง เจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัด สาขา เป็นระดับชานาญการ หรือ อาวุโส (ระดับ ๗ เดิม) และสานักงานที่ดินจังหวัด
สาขา ที่กาหนดตาแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา เป็นระดับชานาญการ หรือ อาวุโส (ระดับ ๗
เดิม) จะไม่มีการแบ่งงานภายในฝ่าย

อานาจหน้าที่ของสานักงานที่ดินอาเภอ และกิ่งอาเภอ
มีหน้าที่ดาเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และกฎหมายว่าด้วย
การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานในด้านการออกใบจอง การออกหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์ การรังวัดพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์ ตรวจสอบเนื้อที่ การแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลง
การรวมที่ดินหลายแปลงเข้าเป็นแปลงเดียวกัน ในที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทาประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย
และภาษีอากรเกี่ยวกับการดาเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือทาธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานออกเป็น
๒ ด้านดังนี้
๑. ด้านการทะเบียนที่ดิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน
กฎหมายอื่น และระเบียบคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ดูแล รักษา และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน การนาที่ดินขึ้นเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ การสงวนที่ดินของรัฐ เพื่อให้พลเมืองใช้ประโยชน์
ร่วมกัน การขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ การจัดหาผลประโยชน์ การขอสัมปทานในที่ดินของรัฐ การจัดที่ดินเพื่อ
ประชาชน การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน รวม แบ่ง แยก และการตรวจสอบเนื้อที่ที่ดินตามหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือธุระ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ดาเนินการเกี่ยวกับมรดก การกาหนดสิทธิในที่ดิน การขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการศาสนา
คนต่างด้าวและนิติบุคคลบางประเภท การขออนุญาตค้าที่ดิน ดาเนินการจัดเก็บ นาฝาก และนาส่งเงินค่าธรรมเนียม
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค่าอากรแสตมป์ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดต่างๆ การจัดเก็บ นาฝาก และเบิกจ่ายเงิน
นอกงบประมาณ จัดทาบัญชีและทะเบียนคุมต่างๆ ตามระบบบัญชีของกระทรวงการคลัง และระเบียบของกรมที่ดิน
ดาเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานวัสดุครุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ การดูแลอาคารสถานที่ การรักษา
ความปลอดภัย รวบรวมและรายงานสถิติปริมาณงานของสานักงานที่ดิน ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่น
๒. ด้านการรังวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินการรังวัดและการพิสูจน์สอบสวนการ
ทาประโยชน์ในที่ดินตามคาขอทุกประเภท การรังวัดเพื่อการแผนที่อื่นๆ การรังวัดตามความต้องการของส่วนราชการ
และตามหนังสือศาล พิจารณาปัญหางานรังวัดของสานักงานที่ดิน จัดทาข้อเสนอในการแก้ไขปัญหางานรังวัด
ตลอดจนควบคุมดูแล และรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการรังวัดทุกประเภท

อานาจหน้าที่ของสานักงานที่ดินอาเภอ และกิ่งอาเภอ
(ที่ได้ประกาศยกเลิกอานาจหน้าที่ของนายอาเภอที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน)
มีอานาจหน้าที่ดาเนินการถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ หรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น หรือ
นาไปจัดเพื่อประชาชน ดาเนินการกรณีทบวงการเมืองขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐเพื่อ
ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ การสงวนที่ดินของรัฐเพื่อให้พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน การดูแลรักษาที่ดินสาธารณ
ประโยชน์ (การระวังชี้และรับรองแนวเขต) การคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณประโยชน์ (การสอบสวนข้อเท็จจริง
การต่อสู้และการฟ้องคดีเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์) การขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๒
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ การขออนุญาตเข้าอยู่อาศัยหรือขอใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว การดาเนินการตามโครงการจัดที่ดิน การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่นหรือตามที่
นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอมอบหมาย เช่น เรื่องร้องเรียนพิพาทที่ดิน พระราชบัญญัติ
การเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ.๒๕๒๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนที่ดินอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นต้น

