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สารจากนายกสมาคมช่างสํารวจ

สวัสดีครับสมาชิกสมาคมช่างส�ารวจที่เคารพรักทุกท่าน เนื่องจากสถานการณ์โควิดเมื่อ ๒ ปี 

ที่ผ่านมา ท�าให้พวกเราหยุดกิจกรรมพบปะสังสรรค์กันไปหลายอย่าง ปีนี้สถานการณ์คลี่คลายลง

รัฐบาลผ่อนปรนให้จัดกิจกรรมได้ สมาคมช่างส�ารวจของเราจึงได้มีการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ข้ึน

มาได้ โดยเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จัดสัมมนามอบความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิกในพื้นที่

ภาคตะวันออก ที่โรงแรมคลาสสิค คามีโอ อ.เมือง จ.ระยอง มีสมาชิกมาร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน โดย

ท่านนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมท่ีดิน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และวันที่ ๒๐ สิงหาคม 

๒๕๖๕ จัดโบว์ลิ่งการกุศลที่สนามบลูโอ เอสพลานาร์ด อ.เมือง จ.นนทบุรี มีสมาชิกมาร่วมงานกัน

อย่างคับคั่ง  

 ผมขออนุญาตเรียนให้พี่น้องสมาชิกสมาคมช่างส�ารวจทุกท่านได้ทราบว่า อาคารที่ท�าการ

สมาคมช่างส�ารวจของเราได้ด�าเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จ พร้อมที่จะท�าพิธีเปิดอาคารในวันเสาร์ที่ ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นี้ ผมต้องขอกราบขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ร ่วมกันเช่าบูชาพระพุทธรังสี 

จนสมาคมฯสามารถก่อสร้างอาคารที่ท�าการสมาคมที่เป็นบ้านของเราได้แล้วเสร็จสมบูรณ์

 ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จะมีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก พร้อมทั้งเลือกตั้ง

นายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมแทนชุดเดิมที่จะครบวาระในปีนี้ ที่โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง 

จ.นนทบุรี ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกมาร่วมประชุมใหญ่ และเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ด้วยนะครับ

 สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณกรรมการบริหารสมาคมช่างส�ารวจทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริหารสมาคม

ของเราให้มีความเติบโตยั่งยืน และขอขอบคุณสมาชิกสมาคมช่างส�ารวจทุกท่านที่ให้การสนับสนุน

กิจกรรมต่างๆของสมาคมด้วยดีเสมอมา จนท�าให้สมาคมช่างส�ารวจของเรามีอายุยืนยาวถึง ๔๓ ปี    

ในปีนี้ สมาคมช่างส�ารวจอยู่ได้เพราะสมาชิกสมาคมช่างส�ารวจครับ...ขอบคุณครับ

   (นายวราพงษ์  เกียรตินิยมรุง)

 นายกสมาคมชางสํารวจ
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กรรมการบริหารสมาคม (อาวุโส) ท่านหนึ่ง ท่านเป็นกรรมการอยู่หลายวาระจวบจน

ถึงปัจจุบัน ท่านได้พูดถึงความเป็นมาและเป็นไปของอาคารสมาคมช่างส�ารวจ ที่จะท�าการเปิด

เป็นทางการ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไว้น่าสนใจมากครับ กองบรรณาธิการจึงขอน�ามา

ลงให้สมาชิกได้ทราบทั่วกัน

 เนื่องในโอกาสที่มีพิธีเปิดอาคารสมาคมช่างส�ารวจขึ้น ซึ่งหลายๆฝายได้ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเท

ก�าลังกาย ก�าลังทรัพย์ ก�าลังความคิด เพื่อช่วยกันที่จะสรรหาทุนทรัพย์ใช้ในการก่อสร้างอาคาร

ที่ท�าการของสมาคมช่างส�ารวจขึ้นมา เพื่อใช้ประโยชน์เป็นท่ีพบปะสังสรรค์ในหมู่มวลสมาชิกของ

พวกเราชาวอาชีพช่างส�ารวจและบุคคลทั่วไป ให้ได้มีพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในด้าน

วิชาการ ข้อกฎหมาย ระเบียบแบบแผนต่างๆของทางราชการ ทั้งการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใช้ใน

การประกอบอาชีพ การงาน เป็นสื่อกลางให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่ดินแก่ประชาชนทั่วไป เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของผู้ที่ได้ก่อตั้งสมาคมช่างส�ารวจขึ้นมา

 แต่เดิมที่จะมีการก่อสร้างที่ท�าการขอสมาคมช่างส�ารวจข้ึนมานั้นสมาคมช่างส�ารวจได้ก่อต้ัง

มาหลายปีแล้ว แต่ก็ยังไม่มีอาคารส�านักงานเป็นของสมาคมเอง หากมีการประชุมกรรมการบริหาร

สมาคมหรือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจะมาพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการบริหารสมาคม ก็ต้อง

ขอใช้ห้องประชุมของอาคารรังวัด กรมที่ดิน เป็นครั้งคราวไปซึ่งก็ไม่สะดวกเท่าที่ควร ดังนั้นคณะ

กรรมการบริหารสมาคมช่างส�ารวจจึงได้มีมติให้ท�าการก่อสร้างอาคารสมาคมช่างส�ารวจขึ้น ในที่ดิน

ของสมาคมที่มีอยู่แล้ว ปัญหาอยู่ที่จะเอาเงินทุนที่ไหนมาท�าการก่อสร้าง เนื่องจากสมาคมช่างส�ารวจ

เป็นสมาคมที่มิได้แสวงหาผลประโยชน์ คณะกรรมการบริหารสมาคมจึงได้คิดหาวิธีในการหาทุนทรัพย์

มาก่อสร้างสมาคมช่างส�ารวจขึ้น โดยฝายวิชาการได้จัดท�าหนังสือรวมระเบียบค�าสั่งเกี่ยวกับงานรังวัด

ของกรมที่ดินขึ้น ท�าหนังสือหลักการสอบสิทธิและการตรวจสอบสภาพที่ดินเพ่ือการออกโฉนดที่ดิน

และการรังวัดที่ดิน และท�าหนังสือรวมค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยคดีพิพาทเกี่ยวกับเร่ือง

ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๖๓ เพื่อจ�าหน่ายหาก�าไรเข้าสมาคมเป็นทุนก่อสร้าง และได้มีการจัดทอดผ้าปา

เพื่อหาทุนในการก่อสร้าง ได้จัดสร้างพระพุทธรังสีขึ้นโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านสมเด็จธงชัย 

วัดไตรมิตร เป็นประธานพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดไตรมิตร เพื่อจ�าหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป 

และได้มีการแข่งขันโบว์ลิ่งขึ้น เพื่อน�าเงินเป็นทุนก่อสร้างกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ ท�าให้ทางสมาคม

ช่างส�ารวจได้มีทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารสมาคมช่างส�ารวจจนส�าเร็จไปด้วยดี

 ณ โอกาสนี้ขออวยพรให้สมาคมช่างส�ารวจ จงประสบความส�าเร็จ เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆข้ึนไป 

ให้สมกับเจตนารมณ์ของท่านที่ได้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมช่างส�ารวจขึ้น และเป็นสมาคมที่เป็นที่พึ่งของมวล

สมาชิกและประชาชนทั่วไปตลอดกาล

 ดิน  คนเดิม

กว่าจะมาเปนอาคารสมาคมช่างสํารวจ
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การสัมมนาสมาคมชางสํารวจในสวนภูมิภาค



5

การสัมมนาสมาคมชางสํารวจในสวนภูมิภาค
(ตอ)
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(ตอ)
การสัมมนาสมาคมชางสํารวจในสวนภูมิภาค
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การแขงขันโบวลิ่งการกุศล
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การแขงขันโบวลิ่งการกุศล
(ตอ)
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(ตอ)
การแขงขันโบวลิ่งการกุศล
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การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมชางสํารวจ
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ฝายวิชาการ

 หลายท่านยังมีความสงสัยว่า โฉนดที่ดินท่ีประชาชนมาขอด�าเนินการออกโฉนดที่ดินน้ัน จะ

สมบูรณ์หรือนับว่าเป็นโฉนดท่ีดินเมื่อไร

 เมื่อมีผู้มาขอออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 หรือมาตรา 59 ก็ดี เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ด�าเนินการให้

ผู้ขอเสร็จสิ้นและประกาศครบก�าหนดแล้วเสนอผู้มีอ�านาจลงนาม เมื่อผู้มีอ�านาจลงนามในโฉนดที่ดิน

แล้วถือว่าเป็นโฉนดที่ดินที่สมบูรณ์แล้วหรือไม่ มีค�าพิพากษาของศาลฎีกาที่ 197/2509 พิพากษาไว้

ดังนี้

 โจทก์...(เลขที่ฎีกา 197/2509 โจทย์ขอออกโฉนดที่ดินเจ้าพนักงานได้ท�าเสร็จเรียบร้อย และ

ประกาศแจกโฉนดให้ราษฎรแล้ว โจทย์มาขอรับ เซ็นชื่อรับทราบ และเสียค่าธรรมเนียมต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่แล้ว แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มอบโฉนดให้โจทย์ไป ต่อมามีผู้มาขออายัดการออกโฉนด 

จ�าเลยจึงไม่แจกโฉนด และลบวนัเดอืนปี และลายเซ็นชือ่ซึง่จ�าเลยได้เซน็ในฐานะเจ้าพนกังานทีด่นิเสยี 

เพราะเกรงว่าจะเป็นโฉนดที่สมบูรณ์ การที่จ�าเลยลบวันเดือนปีและลายเซ็นชื่อของตนเองเช่นนี้ไม่เป็น 

การปลอมเอกสาร เพราะว่าเมื่อยังไม่ได้ส่งมอบโฉนดให้โจทย์ถือไม่ได้ว่าท่ีดินรายนี้ได้ออกโฉนดแล้ว 

และโฉนดรายนี้ยังเป็นเอกสารที่อยู่ในความยึดถือหรือในความรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ และถือได้ 

ว่ายังอยู่ในระหว่างด�าเนินการของเจ้าหน้าที่ เมื่อมีเหตุเปลี่ยนแปลงจ�าเลยซ่ึงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

ด�าเนินการออกโฉนดย่อมมีอ�านาจที่จะแก้ไขเสียได้) นี่เป็นค�าพิพากษาของศาลฎีกา

สรุป ความสมบูรณ์ของโฉนดที่ดิน

 การเปลี่ยน น.ส.3ก. เป็นโฉนดที่ดิน เมื่อประกาศก�าหนดแจกโฉนดที่ดิน ย่อมท�าให้ น.ส.3ก. 

เป็นอันยกเลิกตามมาตรา 58 ตรีวรรคห้า ดังนั้นโฉนดที่ดินย่อมสมบูรณ์นับตั้งแต่วันก�าหนดแจกโฉนด

ที่ดิน...(..เมื่อได้จัดท�าโฉนดที่ดินแปลงใดพร้อมที่จะแจกแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินประกาศวันแจกโฉนด

ที่ดินแปลงนั้นแก่ผู้มีสิทธิ และให้ถือว่าหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ส�าหรับที่ดินแปลงนั้นได้ยกเลิก

ตั้งแต่วันก�าหนดแจกโฉนดที่ดินตามประกาศดังกล่าว..)

 ส่วนโฉนดที่ดินที่ออกโดยการเดินส�ารวจออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 หรือการออกโฉนด

ที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา 59 หรือการออกใบแทนโฉนดที่ดินตามมาตรา 63 โฉนดที่ดินสมบูรณ์ต่อ

เมื่อเจ้าของที่ดินได้รับโฉนดที่ดินแล้ว หากยังไม่ได้แจกโฉนดที่ดินก็เป็นเพียงแบบพิมพ์ของทางราชการ

เท่านั้น

 กค็งเข้าใจตรงกนันะครบัว่า โฉนดทีด่นิจะสมบรูณ์นัน้กต่็อเมือ่ผูข้อได้รบัโฉนดท่ีดนิไปแล้วเท่าน้ัน

 ด้วยความปรารถนาดีจากฝายวิชาการที่เสนอความ...ตามข้อกฎหมายและระเบียบเท่านั้น

บทความ “ความสมบูรณของโฉนดที่ดิน ”
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 เลขที่ฎีกา 197/2509 โจทย์ขอออกโฉนดที่ดินเจ้าพนักงานได้ท�าเสร็จเรียบร้อย 

และประกาศแจกโฉนดให้ราษฎรแล้ว โจทย์มาขอรับ เซ็นช่ือรับทราบ และเสียค่าธรรมเนียม

ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้ว แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มอบโฉนดให้โจทย์ไป ต่อมามีผู้มา

ขออายัดการออกโฉนด จ�าเลยจึงไม่แจกโฉนด และลบวันเดือนปี และลายเซ็นชื่อซ่ึงจ�าเลย

ได้เซ็นในฐานะเจ้าพนักงานท่ีดินเสีย เพราะเกรงว่าจะเป็นโฉนดที่สมบูรณ์ การที่จ�าเลยลบ

วันเดือนปีและลายเซ็นช่ือของตนเองเช่นนี้ไม่เป็นการปลอมเอกสาร เพราะว่าเม่ือยังไม่ได้

ส่งมอบโฉนดให้โจทย์ถือไม่ได้ว่าท่ีดินรายนี้ได้ออกโฉนดแล้ว และโฉนดรายนี้ยังเป็นเอกสาร

ที่อยู่ในความยึดถือหรือในความรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าท่ี และถือได้ว่ายังอยู่ในระหว่าง

ด�าเนินการของเจ้าหน้าที่ เมื่อมีเหตุเปลี่ยนแปลงจ�าเลยซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินการ 

ออกโฉนดย่อมมีอ�านาจท่ีจะแก้ไขเสียได้

(ตอ)
บทความ “ความสมบูรณของโฉนดที่ดิน ”



13

บทความ “คิดถึงอดีต แล.....อนาคต”

คิดถึงอดีต เมื่อย้อนกลับไปสามสิบห้าสิบปีที่ผ่านมาสมัยหอทะเบียนจนถึงส�านักงานที่ดิน กรมที่ดิน

มีหน้าที่หลักตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ในที่ดินของบุคคล และจัดการที่ดิน

ของรัฐโดยการรังวัดและท�าแผนที่ การออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในท่ีดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์

 เรื่องการท�าแผนที่จะมีการวางโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่และสร้างระวางแผนที่  การรังวัดและท�าแผนที่

ในสมัยนั้นก็จะน�าระวางแผนที่ ที่สร้างขึ้นมาท�าการเดินส�ารวจออกโฉนดที่ดิน วิธีท�าแผนที่จะใช้โตะแผนที่เก็บราย

ละเอียดรูปแปลง ซึ่งเราจะเห็นระวางแผนที่มีใช้อยู่ตามส�านักงานที่ดินระวางแผนที่รุ่น ร.ศ. การเดินส�ารวจออก

โฉนดที่ดินในยุคแรกๆไม่มีการปักหลักเขตที่ดิน รูปแผนที่จะมีฟรีแฮนด์บ้าง เมื่อได้รูปแผนที่แปลงที่ดินในระวาง

แผนที่แล้วก็จะน�ามาเขียนลงในโฉนดที่ดิน การค�านวณเนื้อที่จะใช้วิธีสอบแส แผนที่ในระวางแผนที่รุ่น ร.ศ. เวลาไป

ท�าการรังวัดเฉพาะรายสามารถน�ารูปแผนที่ตรวจสอบในที่ดินตามรายละเอียดได้พอสมควร (แต่ระเบียบของกรม

ที่ดินห้ามใช้วิธีนี้ตรวจสอบ) การรังวัดเฉพาะรายในกรณีแบ่งแยก สอบเขต รวมโฉนดจะมีการปักหลักเขตที่ดินตาม

มุมเขตและที่หักมุมมากๆ และใช้โซ่เส้นท�าการรังวัดเป็นหลัก จะท�าการรังวัดเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วน�ามาค�านวณ

เนื้อที่ด้วยวิธีคณิตศาสตร์แต่ก็ยังมีการใช้วิธีสอบแสอยู่บ้าง การท�าแผนที่ชั้นหนึ่งนั้นยังด�าเนินการล�าบากอยู่ เพราะ

ระบบเส้นโครงงานยังไม่ครอบคลุมพื้นท่ีและเครื่องมือยังมีไม่เพียงพอ การท�าการรังวัดใหม่แต่ละครั้งจึงต้องมี

การแก้รูปแผนที่และเนื้อที่ตลอด ด้วยเหตุนี้จึงได้มีบทบัญญัติ กฎหมายที่ดินอยู่สองมาตรา ได้แก่ มาตรา 61 และ

มาตรา 69 ทวิวรรคสอง เพื่อให้แก้รูปแผนที่และเนื้อที่ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมาระบบแผนที่ดีขึ้น เครื่องมือ

เครื่องใช้ในการท�าแผนที่ทันสมัยขึ้น ถึงแม้จะมีการรังวัดท�าแผนที่ใหม่แล้ว เมื่อมีการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก หรือ

รวมโฉนดที่ดินก็ยังมีการแก้รูปแผนที่และเนื้อที่เหมือนเดิม เพราะระบบการท�างานยังไม่ดีพอ สิ่งต่างๆเหล่านี้ เป็น

เรื่องของช่างรังวัด ระบบการปฏิบัติงานของกรมที่ดินว่าท�าไมจึงต้องมีการแก้รูปแผนที่ และเนื้อที่เมื่อท�าการรังวัด

แต่ละครั้ง เนื้อที่ในโฉนดที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงตลอด เดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อยท�าให้ขาดความเชื่อถือ เมื่อมีการขอสอบ

เขตโฉนดที่ดิน เพราะเจ้าของที่ดินไม่รู้เขต แต่ปรากฎว่าช่างรังวัดต้องให้เจ้าของชี้เขตก่อน เรื่องการรังวัดใหม่แล้ว

ต้องแก้รูปแผนที่และเนื้อที่อยู่นั้นมันเป็นปัญหาหนึ่งของกรมที่ดิน ที่ว่ารังวัดทีหนึ่งแก้เนื้อที่ทีหนึ่งไม่แน่นอน จะเอา

อะไรกันแน่ นี่เป็นเสียงสะท้อนจากเจ้าของที่ดิน

 การรังวัดที่ดินแล้วมีการแก้รูปแผนที่และเนื้อที่นั้น ผู้บริหารในฝายรังวัดหลายท่านได้พยายามที่จะหา

วิธีที่จะท�าระบบการท�าแผนที่ให้ดีขึ้นก็ยังไม่ส�าเร็จ ถึงแม้ในปัจจุบันเครื่องมือต่างๆในการท�าแผนที่จะทันสมัยมาก 

ก้าวหน้ามากมีเทคโนโลยีระดับสูงก็ตามก็ยังไม่สามารถที่จะด�าเนินการได้ ยังมีการแก้รูปแผนที่แก้เนื้อที่อยู่เหมือน

เดิม ลองมาพิจารณาดูว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไร (มุมมองของผู้เขียนซึ่งมองแบบไม่มีความรู้นะครับ) เกิดจากปัจจัย 

สี่ประการ

 1. ผู้บริหารระดับสูง อธิบดีกรมที่ดิน ที่มาจากที่อื่นไม่ใช่ลูกหม้อของกรมที่ดิน มองปัญหาไม่ออกและไม่รู้

ปัญหาเหล่านี้จึงไม่มีนโยบาย แก้ไข ให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง

 2. เครื่องมือเครี่องใช้ที่มีอยู่ในการใช้งานไม่เพียงพอ เครื่องมือที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันก็เก่าควรมีการเปลี่ยน

ใหม่ เพราะการใช้งานของเครื่องมือที่มีอยู่เมื่อใช้ประมาณห้าถึงสิบปีควรเปลี่ยน

 3. อัตราก�าลังบุคคลากร (ช่างรังวัด) และต�าแหน่งอื่นๆในฝายรังวัด ไม่เพียงพอกับการใช้งานต้องจ้างคน

งานผีมาด�าเนินการ
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 4. ช่างรงัวดั ไม่ซือ่สตัย์ต่อวชิาชพีตัวเองและต่อองค์กร ไม่ปฏบิติัหน้าท่ีตามอ�านาจหน้าท่ี ระเบยีบ ค�าสั่ง 

และกฎหมาย ปัจจุบันช่างจะใช้ลูกจ้างหรือที่เรียกว่า มือปีน ท�างานแทน งานจึงไม่มีคุณภาพเพราะเอาแต่ปริมาณ

งานเท่านั้น

 ปัจจัยเหล่านี้ยังเป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไข ถ้ายังไม่มีการแก้ไขก็ยากที่จะท�าระบบรูปแผนที่และ

งานรังวัดดีขึ้นได้ อย่าคิดว่าเครื่องมือดี ทันสมัย ใช้ระบบดาวเทียมแล้วท�างานได้เร็ว แต่บุคคลากรยังเหมือนเดิม 

ไม่มีการพัฒนาความรู้และสร้างจิตส�านึกให้รักองค์กรแล้วก็ไร้ประโยชน์ อย่าไปยึดมั่นกับเครื่องมือที่คุยว่าทันสมัย

แต่มันก็ยังมีอุปสรรคอีกมาก ทุกวันนี้กรมที่ดินจะมีโครงการสอบเขตทั้งต�าบลขึ้นมาโดยใช้ระบบวิทยาการสมัยใหม่

แล้วไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาที่หนักของกรมที่ดินได้หรือไม่ ถ้าตราบใดที่ยังต้องแก้รูปแผนที่และเนื้อที่อยู่ เพราะราคา

ที่ดินมันสูงขึ้นทุกวัน โอกาสที่ช่างรังวัดและผู้ที่มีหน้าที่สั่งแก้รูปแผนที่และเนื้อที่จะตกเป็นจ�าเลยน้ันมีมาก น่าเป็น

ห่วงนะครับ

 ที่เขียนมานี้ก็เป็นเพียงมุมมองของคนอายุเหลือน้อยและรักองค์กรของตัวเอง อยากเห็นความเจริญของ

องค์กรและเป็นห่วงน้องๆรุ่นหลังจะท�างานล�าบากยากข้ึนทุกวันและไม่มีอะไรเป็นหลักประกันเม่ือถูกฟองร้อง

หรือถูกด�าเนินคดี ใคร ใครจะยื่นมือมาช่วยเหลือท่านในวันนั้น

      ดิน  คนเดิม

บทความ “คิดถึงอดีต แล.....อนาคต”

ปฏิทินสมาคมชางสํารวจ ป พ.ศ. 2565

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. งบประมาณ
1. สัมมนาภูมิภาค 350,000

2. โบว์ลิ่งการกุศล 350,000

3. วารสารสมาคม 42,000

4. ประชุมกรรมการบริหาร 16,000

5. ประชุมใหญ่ 280,000

คณะกรรมการบริหารสมาคมช่างส�ารวจ ชุดที่ 22 ได้พิจารณาแผนงานและงบประมาณ ที่สมาคมจะด�าเนินการ
ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ฝายเลขานุการเสนอมา และมีมติที่จะด�าเนินการตามรายละเอียดดังนี้

ปฏิทินสมาคมชางสํารวจ ป พ.ศ. 2565

when we plan and design real time

(ตอ)
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434 องค์ 143 องค์

หมดแล้ว

86 องค์

724 องค์

หมดแล้ว

สอบถามรายละเอียด
คุณสญชัย	 :	081	3763310	
คุณประวิทย์	(จิต)	:	081	8707370
คุณจ้อย	 :	086	9727371
คุณมนตรี	 :	081	8337093		

โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย	สาขาตลาดรวมใจ

เลขที่บัญชี		683-0-187729

ผู้ประสงค์เช่าพระพุทธรังสี
เพื่อสนับสนุน

ทุนในการสร้างสมาคมฯ
และ	กิจกรรมสมาคมฯ
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 กราบสวัสดีท่านสมาชิกสมาคมช่างส�ารวจตลอดจนท่านที่ได้ติดตามและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม
ช่างส�ารวจตลอดมา ที่ต้องกล่าวค�าว่ากราบสวัสดีก็ด้วยความเคารพ ศรัทธาที่มีต่อสมาชิก หากไม่ได้ท่านสมาชิกและ
ทุกท่านที่เกี่ยวข้องคอยสนับสนุนคอยให้ก�าลังใจในกิจกรรมต่างๆของสมาคม สมาคมช่างส�ารวจคงไม่เจริญงอกงาม 
เติบโตมาขนาดนี้ อีกทั้งยังเป็นก�าลังใจเป็นแรงใจให้กรรมการบริหารทั้งชุดก่อนๆตั้งแต่ชุดแรกจนถึงชุดปัจจุบัน คือชุด
ที่ 22 หรือชุดต่อๆไปที่จะได้ท�าสิ่งดีดี มีประโยชน์ต่อสมาชิก ต่อเพื่อนๆพรรคพวกของสมาชิกหรือญาติๆของสมาชิก
ทั้งในเรื่อง แผนที่ การส�ารวจ รังวัดหรือเรื่องที่เกี่ยวกับที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน รวมถึงปัญหาของตัวสมาชิก
เองที่หากอยู่ในเงื่อนไขที่สมาคมฯเข้าไปช่วยเหลือได้ ทางสมาคมฯยินดีและพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือเช่นกัน
 อาคารที่ท�าการของสมาคมฯขณะน้ีได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะให้บริการสมาชิกในโอกาส
ต่อไป ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 55/260 หมู่ที่ 9 ต�าบลบางพูด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 
อยู่ในเมืองทองธานี ด้านหลังอาคารพาณิชย์ตรงข้ามอาคารรังวัดและท�าแผนที่ กรมที่ดิน โดยตัวอาคารสมาคมฯจะ
อยู่ติดกับรั้วด้านข้างของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ม.ส.ธ.) โดยจะมีพิธีเปิดอาคารสมาคมก�านดไว้ในวันเสาร์ที่ 
12 พฤศจิกายน 2565 ที่จะถึงนี้
 ในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมช่างส�ารวจประจ�าปี 2565 ได้ก�าหนดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 
พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ที่เก่าเวลาเดิมเหมือนปีที่แล้วไม่มีการ
สัมมนาทางวิชาการเนื่องจากภาวะโควิด19 ปีนี้พิเศษคือ นอกจากเป็นการประชุมแถลงผลงานประจ�าปีแล้ว 
คณะกรรมการบริหารชุดนี้ครบวาระจ�าเป็นต้องมีการเลือกตั้ง นายกสมาคม กรรมการบริหารสมาคมกึ่งหนึ่งด้วย 
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมและเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ต่อไป ขอให้สมาชิกทุกท่านพร้อมทั้ง
ครอบครัวมีสุขภาพกายใจมีพลานามัยที่ดีแข็งแรง และปลอดภัยจากโควิด19 พบกันใหม่ฉบับปลายปีครับ

ขอแสดงความนับถือ
บรรณาธิการ


