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พระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497
เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรที่จะประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคาแนะนาและยินยอม
ของสภาผู้แทนราษฎร ดั่งต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา 3 ประมวลกฎหมายที่ดินตามที่ตราไว้ต่อท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ
เป็น กฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2497 เป็นต้นไป
มาตรา 4 ตั้งแต่วันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติออกตราจองชั่วคราว ซึ่งประกาศเปลี่ยนนามพระราชบัญญัติ
เมื่อ รัตนโกสินทรศก 124 เป็นพระราชบัญญัติออกโฉนดตราจอง
(2) พระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน รัตนโกสินทรศก 127
(3) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ 2
(4) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ 3

3
(5) พระราชบัญญัติแก้ไขความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน
ร.ศ. 127
(6)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478
(7) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2479
(8) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479
(9)
พระราชบัญญัติควบคุมการได้มาซึ่งที่ดินโดยห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด เพื่อค้ากาไร
พุทธศักราช 2485
(10) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2486
(11) พระราชบัญญัติว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2486
(12) พระราชบัญญัติว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2492
(13) พระราชบัญญัติที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว พุทธศักราช 2486
(14) พระราชบัญญัติที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2493 และ
(15) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในประมวล
กฎหมายที่ดิน หรือซึ่งแย้งหรือขัดต่อบทแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 5 ให้ผู้ที่ได้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวล
กฎหมาย ที่ดินใช้บังคับ โดยไม่มีหนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจ้งการครอบครองที่ดินต่อ
นายอาเภอท้องที่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา1

(ถ้าผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินซึ่งมีหน้าที่แจ้งการครอบครองที่ดิน ไม่แจ้งภายในระยะเวลา
ตามที่ระบุไว้ในวรรคแรก ให้ถือว่าบุคคลนั้นเจตนาสละสิทธิครอบครองที่ดิน รัฐมีอานาจจัดที่ดินดังกล่าวตาม
บทแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้มีคาสั่งผ่อนผันให้เป็นการเฉพาะราย)
(ความในวรรคสองของมาตรา 5 นี้ถูกยกเลิกโดยข้อ 1 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96
ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515)

การแจ้งการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้ง
แต่ ประการใด
1

รัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่องแจ้งการครอบครองที่ดิน ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2497
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มาตรา 6 บุคคลที่ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายก่อน
วันที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 ใช้บังคับ และผู้รับโอนที่ดิน
ดังกล่าว ให้มีสิทธิขอรับโฉนดที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน สาหรับบุคคลที่ครอบครอง
ที่ดินตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 ใช้บังคับเป็นต้นมา
และก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ถ้าไม่ดาเนินการให้ชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับ
อยู่ในขณะนั้น การออกโฉนดที่ดินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง 2
และให้พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 คงใช้บังคับต่อไป
มาตรา 7 ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จับจองไว้แล้วตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน
(ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 และยังมิได้รับคารับรองว่า ได้ทาประโยชน์แล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้ได้รับอนุญาตยังมีสิทธิที่จะมาขอคารับรองจากนายอาเภอ
ได้จนกว่าจะครบกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับจากวันสิ้นสุดเวลาแห่งการจับจองตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว
ในกรณีระยะเวลาแห่งการจับจองดังกล่าวในวรรคแรกสิ้นสุดลง ก่อนวันที่ประมวล
กฎหมายที่ดินใช้บังคับ หากปรากฏว่าการทาประโยชน์จากที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จับจองอยู่ใน
สภาพที่จะพึงขอคารับรองว่า ได้ทาประโยชน์ดังกล่าวแล้วได้ ให้ยื่นคาขอต่อนายอาเภอเพื่อขอ
คารับรองเสียภายในกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ
เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าที่ดินนั้นปลอดจากการจับจอง เว้นแต่นายอาเภอได้มีคาสั่ง
ผ่อนผันให้เป็นการเฉพาะราย
มาตรา 8 การพิจารณาว่าที่ดินได้ทาประโยชน์แล้วหรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในกฎกระทรวง3
ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จับจอง แต่ยังไม่ได้รับคารับรองจากนายอาเภอว่าได้ทาประโยชน์
แล้ว ผู้ได้รับอนุญาตจะโอนไปไม่ได้เว้นแต่จะตกทอดโดยทางมฤดก
มาตรา 9 ที่ดินที่ได้รับคารับรองจากนายอาเภอว่า ได้ทาประโยชน์แล้ว ให้โอนกันได้
มาตรา 10 ที่ดินซึ่งได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้าม
ที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478 หรือตามกฎหมายอื่น
อยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ให้คงเป็นที่หวงห้ามต่อไป
2
3

กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537)
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มาตรา 11 ในเขตท้องที่ซึ่งได้ออกโฉนดตราจองและตราจองที่ตราว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ว”
ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ให้คงใช้บทกฎหมายว่าด้วยการนั้นเฉพาะในส่วนที่บัญญัติ
ถึงวิธีการรังวัดและการออกหนังสือสาคัญดังกล่าวข้างต้นต่อไปจนกว่าจะได้ออกโฉนดที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว
มาตรา 12 บุคคลใดจะได้มาซึ่งที่ดินโดยมีสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญาเช่าซื้อซึ่งได้
กระทาไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าได้จดแจ้งสัญญานั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกาหนด 4 ภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้มีการซื้อขายไปตามสัญญาเช่นว่านั้น
ให้ถือเสมือนว่าผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อมีสิทธิในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ
มาตรา 13 บุคคลใดได้ขายฝากที่ดินไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าได้ทา
การไถ่ถอนที่ดินนั้น เมื่อประมวลกฎหมายที่ดินได้ใช้บังคับแล้ว ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิ
ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ
มาตรา 14 บุคคลใดได้ดาเนินการขอจับจองที่ดินไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ยังไม่ได้รับอนุญาต ให้นายอาเภอมีอานาจดาเนินการตามนัยแห่ง
พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 ต่อไปจนถึงที่สุดได้
มาตรา 15 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และตามประมวลกฎหมายที่ดิน และให้มีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานที่ดินและพนักงานเจ้าหน้าที่
กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และประมวลกฎหมายที่ดิน
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71 ตอนที่ 78 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2497)

4

รัฐมนตรีได้กาหนดไว้ ในคาสั่งที่ 1379/2497 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2497

ประมวลกฎหมายที่ดิน
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ประมวลกฎหมายที่ดิน
หมวด 1
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายนี้
“ที่ดิน” หมายความว่า พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง
คลอง บึง บาง ลาน้า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย
“
สิทธิในที่ดิน” หมายความว่า กรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย
“ใบจอง” หมายความว่า หนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดินชั่วคราว
“หนังสือรับรองการทาประโยชน์” หมายความว่า หนังสือคารับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ว่าได้ทาประโยชน์ในที่ดินแล้ว
“
ใบไต่สวน” หมายความว่า หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน และ
ให้ หมายความรวมถึงใบนาด้วย
“โฉนดที่ดิน” หมายความว่า หนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และให้หมายความ
รวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ว”
“การรังวัด” หมายความว่า การรังวัดปักเขต และทาเขต จด หรือคานวณการรังวัด
เพื่อให้ทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดิน หรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดิน
(“การค้าที่ดิน” หมายความว่า การได้มาและจาหน่ายไปซึ่งที่ดินเพื่อประโยชน์ในกิจการค้าหากาไร
โดยวิธีขาย แลกเปลี่ยน หรือให้เช่าซื้อที่ดิน)
(นิยามคาว่า “การค้าที่ดิน” ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 12)
พ. ศ. 2551)
(มาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 ให้เพิ่ม
บทนิยามคาว่า “ทบวงการเมือง” ขึ้นดังต่อไปนี้
“ทบวงการเมือง” หมายความว่า หน่วยราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลของราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น)
(นิยามคาว่า “ทบวงการเมือง” ซึ่งเพิ่มโดยมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 ถูกยกเลิกความเดิมโดยมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
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“ทบวงการเมือง” หมายความว่า
(1) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น
(2) หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการตามประมวล
กฎหมายนี้ และพนักงานอื่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมที่ดิน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน และตามประมวลกฎหมายนี้
มาตรา 2 ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐ
มาตรา 3 บุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ในกรณีต่อไปนี้
(1) ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมายก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ หรือได้มา
ซึ่งโฉนดที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้
(2) ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือกฎหมายอื่น
มาตรา 4 ภายใต้บังคับมาตรา 6 บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินก่อนวันที่
ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิครอบครองสืบไปและให้คุ้มครองตลอดถึงผู้รับโอนด้วย
(มีความเพิ่มขึ้นเป็นมาตรา 4 ทวิ โดยข้อ 2 แห่งประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่
29 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 ดังต่อไปนี้)

มาตรา 4 ทวิ นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ การโอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินซึ่งมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ต้องทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา 5
ผู้ใดมีความประสงค์เวนคืนสิทธิในที่ดินให้แก่รัฐ ให้ยื่นคาขอเวนคืนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71
(มาตรา 6 ตั้งแต่วันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป บุคคลใดมีสิทธิในที่ดิน หากบุคคลนั้น
ทอดทิ้งไม่ทาประโยชน์ หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าเกินกาหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันหมดสิทธิใน
ที่ดิน และให้ที่ดินตกเป็นของรัฐ
(1) สาหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือที่ดินที่ใช้เป็นที่บ้าน หรือที่สวนไม้ยืนต้น เกินกาหนดห้าปี
ติดต่อกัน
(2) สาหรับที่ดินที่ไม่มีโฉนดที่ดิน และที่ดินนั้นใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น เกินกาหนดสามปีติดต่อกัน)
(ความในมาตรา 6 เดิม ถูกยกเลิกโดยข้อ 3 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
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มาตรา 6 นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ บุคคลใดมีสิทธิ
ในที่ดินตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ หากบุคคลนั้นทอดทิ้งไม่ทาประโยชน์
ในที่ดิน หรือปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า เกินกาหนดเวลาดังต่อไปนี้
(1) สาหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เกินสิบปีติดต่อกัน
(2) สาหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทาประโยชน์ เกินห้าปีติดต่อกัน
ให้ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดินเฉพาะส่วนที่ทอดทิ้งไม่ทาประโยชน์หรือที่ปล่อยให้
เป็นที่รกร้างว่างเปล่า เมื่ออธิบดีได้ยื่นคาร้องต่อศาล และศาลได้สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินดังกล่าว ให้ที่ดินนั้นตกเป็นของรัฐเพื่อดาเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ต่อไป
(มาตรา 7 ให้อธิบดีมีหน้าที่สารวจ จาแนก และทาสามะโนที่ดิน เพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติ และความเหมาะสมแก่การทาประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชน)
(ความในมาตรา 7 นี้ ถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526)
(มาตรา 8 บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนั้น
ถ้าไม่มีกฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้อธิบดีมีอานาจหน้าที่ดูแลรักษาและดาเนินการคุ้มครองป้องกันได้
ตามควรแก่กรณี อานาจหน้าที่ดังว่านี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้ใช้ก็ได้
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้น หากภายหลังปรากฏว่าราษฎร
มิได้ใช้ประโยชน์ต่อไปแล้วก็ดี หรือรัฐหาที่ดินอื่นให้ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันแทนก็ดี ให้ถอนสภาพที่ดินนั้นได้
การถอนสภาพให้กระทาโดยพระราชกฤษฎีกา พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินที่จะ
ถอนสภาพ นั้นด้วย
บรรดาที่ดินดังกล่าวในวรรคแรกนั้น เมื่อมีเหตุผลอันสมควร รัฐมนตรีมีอานาจที่จะจัดขึ้นทะเบียน
เป็นของทบวงการเมืองได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ที่ดินนั้นอาจโอนต่อไปยังเอกชนได้ แต่ต้องกระทาโดย
พระราชบัญญัติ)
(ความในมาตรา 8 เดิม ถูกยกเลิกโดยข้อ 1 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13
ธันวาคม พุทธศักราช 2515 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา 8 บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือเป็นทรัพย์สิน
ของแผ่นดินนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้อธิบดีมีอานาจหน้าที่ดูแลรักษา
และดาเนินการคุ้มครองป้องกันได้ตามควรแก่กรณี อานาจหน้าที่ดังว่านี้ รัฐมนตรีจะมอบหมาย
ให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้ใช้ก็ได้
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความ
ต้องการของ
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ทบวง การเมืองอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น หรือนาไปจัดเพื่อ
ประชาชนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1)
ที่ดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจัดหา
ที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพหรือโอนให้กระทาโดยพระราชบัญญัติ
แต่ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดิน
สาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และมิได้ตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามอานาจกฎหมายอื่นแล้ว
การถอนสภาพให้กระทาโดยพระราชกฤษฎีกา
(2
) ที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือ
สงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองใด ถ้าทบวงการเมืองนั้นเลิกใช้ หรือไม่ต้องการ
หวงห้ามหรือสงวนต่อไป เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้ว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมาย
ให้ทบวงการเมืองซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ใช้หรือจัดหาประโยชน์ก็ได้ แต่ถ้าจะโอนต่อไปยังเอกชน
ให้กระทาโดยพระราชบัญญัติ และถ้าจะนาไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือ
กฎหมายอื่น ให้กระทาโดยพระราชกฤษฎีกา
การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดิน
แนบท้ายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย
(มีความเพิ่มขึ้นเป็นมาตรา 8 ทวิ และมาตรา 8 ตรี โดยข้อ 2 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 โดยลาดับดังนี้)

มาตรา 8 ทวิ ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง หรือที่ดินสาหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันซึ่งได้ถอนสภาพตามมาตรา 8 (1) แล้ว รัฐมนตรีมีอานาจที่จะจัดขึ้นทะเบียน
เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง5
ก่อนที่จะจัดขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้มีการรังวัดทาแผนที่ และให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดท้องที่ประกาศการจัดขึ้นทะเบียนให้ราษฎรทราบมีกาหนดสามสิบวัน ประกาศให้ปิด
ในที่เปิดเผย ณ สานักงานที่ดิน ที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอ ที่ทาการกานัน
และใน บริเวณที่ดินนั้น
การจัดขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้มี
แผนที่แนบท้ายประกาศด้วย
5

กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2516)
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มาตรา 8 ตรี ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
หรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดให้มีหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
เพื่อแสดงเขตไว้เป็นหลักฐาน
แบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง ให้เป็นไปตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง6
ที่ดินตามวรรคหนึ่งแปลงใดยังไม่มีหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง เขตของที่ดิน
ดังกล่าวให้ เป็นไปตามหลักฐานของทางราชการ
มาตรา 9 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ที่ดินของรัฐนั้น
ถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว7 ห้ามมิให้บุคคลใด
(1) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่า
(2) ทาด้วยประการใด ให้เป็นการทาลาย หรือทาให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด
หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา8 หรือ
(3) ทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน
(มีความเพิ่มขึ้นเป็นมาตรา 9 ทวิ โดยข้อ 3 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13
ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ดังต่อไปนี้
มาตรา 9 ทวิ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 ต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามวิธีการและอัตราที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติจังหวัด แต่ต้องไม่เกินอัตราตามบัญชีท้าย
ประมวล กฎหมายนี้)
(ความในมาตรา 9 ทวิ ถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นมาตรา 9/1 แทน)

มาตรา 9/1 ให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 เสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้งที่ที่ดินที่ได้รับอนุญาตตั้งอยู่ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ตามวิธีการและ
อัตราที่กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น แต่ต้องไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแบ่งค่าตอบแทนที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในอัตราร้อยละสี่สิบของค่าตอบแทนที่ได้รับภายในกาหนด
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ เพื่อเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ค่าตอบแทน
ส่วนที่เหลือตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินที่ได้รับอนุญาตตั้งอยู่ ในกรณี
6

กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2516) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2537)
คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538
8
รัฐมนตรีได้ประกาศหวงห้าม ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2523
7

10
ที่ที่ดินดังกล่าวไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ตามวรรคหนึ่ง ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทั้งหมด
มาตรา 10 ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและมิใช่สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินอันราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้น ให้อธิบดีมีอานาจจัดหาผลประโยชน์ ในการจัดหา
ผลประโยชน์ ให้รวมถึงจัดทาให้ที่ดินใช้ประโยชน์ได้ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า และให้เช่าซื้อ
9
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาผลประโยชน์ ให้กาหนดโดยกฎกระทรวง
แต่สาหรับ
การขาย การแลกเปลี่ยน และการให้เช่าซื้อที่ดินต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี
การดาเนินการจัดหาผลประโยชน์ตามความในมาตรานี้ ให้คานึงถึงการที่จะสงวนที่ดิน
ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังด้วย
มาตรา 11 การจัดหาผลประโยชน์ซึ่งที่ดินของรัฐตามนัยดังกล่าวมาในมาตราก่อนนี้
รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้จัดหาผลประโยชน์สาหรับรัฐ หรือบารุงท้องถิ่น
ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง10
มาตรา 12 ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง รัฐมนตรีมีอานาจให้สัมปทาน
11
ให้ หรือให้ใช้ในระยะเวลาอันจากัด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้
มาตรา 13 เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ ให้รัฐมนตรีมีอานาจ
จัดตั้งสานักงานที่ดินจังหวัดขึ้น
จังหวัดใดมีความจาเป็นที่จะต้องตั้งที่ทาการที่ดินมากกว่าหนึ่งแห่งให้รัฐมนตรีมีอานาจ
จัดตั้งสานักงานที่ดินสาขาขึ้น โดยให้สังกัดอยู่ในสานักงานที่ดินจังหวัด
การจัดตั้งสานักงานที่ดินจังหวัดและสานักงานที่ดินสาขา ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด 2
การจัดที่ดินเพื่อประชาชน
(มาตรา 14 ให้มีกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ” ประกอบด้วย
รัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ อธิบดีเป็นกรรมการและเลขาธิการโดยตาแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีก
ไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินยี่สิบคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง)
9-10

กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2500
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2500) กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2503) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 21
(พ.ศ. 2515)
11
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(ความในมาตรา 14 เดิม ถูกยกเลิกโดยข้อ 4 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน)
(มาตรา 14 ให้มีกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ” ประกอบด้วย
รัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม
อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง
อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
เป็น กรรมการ อธิบดีเป็นกรรมการและเลขาธิการโดยตาแหน่ง และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกิน
เจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง)
(ในมาตรา 14 ให้แก้ไขคาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” คาว่า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ” และคาว่า “อธิบดีกรมที่ดิน” เป็น “ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม” ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.ฎ. แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอานาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545)

มาตรา 14 ให้มีกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ”
ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม
อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อธิบดี กรมทางหลวง อธิบดี กรมชลประทาน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เลขาธิการสานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเป็นกรรมการผู้อานวยการสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขาธิการโดยตาแหน่ง และ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
(มาตรา 15 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดารงตาแหน่งมีกาหนดเวลาสี่ปี ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกาหนด
สองปี ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจับสลากออกจากตาแหน่งกึ่งหนึ่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตาแหน่ง คณะรัฐมนตรีจะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกก็ได้)
(ความในมาตรา 15 เดิม ถูกยกเลิกโดยข้อ 4 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13
ธันวาคม พุทธศักราช 2515 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา 15 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดารงตาแหน่งมีกาหนดสี่ปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่พ้นจากตาแหน่ง คณะรัฐมนตรีจะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกก็ได้
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มาตรา 16 นอกจากการออกจากตาแหน่งตามวาระตามความในมาตรา 15 กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3)
ต้องจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็น
ลหุโทษ หรือ
ความผิดที่มีโทษชั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(4) คณะรัฐมนตรีให้ออกจากตาแหน่ง
ในกรณีที่มีการพ้นจากตาแหน่งตามมาตรานี้ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
กรรมการแทน กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าแทนนี้ย่อมอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลา
ของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา 17 การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
จึงเป็น องค์ประชุม
มาตรา 18 ในเมื่อประธานไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการเลือกตั้งกันขึ้นเองเป็นประธาน
มาตรา 19 การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษานั้นให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ
กรรมการคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีจานวนเสียงลงคะแนนเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(มาตรา 20 ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) วางโครงการจัดที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บุคคลมีที่ดินสาหรับอยู่อาศัย และประกอบการ
ทามาหาเลี้ยงชีพตามควรแก่อัตภาพ โดยให้การช่วยเหลือในด้านสาธารณูปโภคและอื่นๆ
(2) วางโครงการเพื่อสงวนและบารุงที่ดิน
(3) ประสานงานกับทบวงการเมืองซึ่งมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับที่ดิน
(4) พิจารณาสงวนที่ดินตามความต้องการของทบวงการเมือง
(5) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้ และ
(6) วางระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ตาม (1) (2) (3) (4) และ (5))
(ความในมาตรา 20 เดิม ถูกยกเลิกโดยข้อ 4 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
(มาตรา 20 ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) วางนโยบายการจัดที่ดิน การใช้ที่ดิน หรือการพัฒนาที่ดิน
(2) วางแผนการกาหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การถือครองที่ดิน รวมทั้งการอนุรักษ์ดินและน้า
(3) สงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดให้แก่ประชาชน
(4) สงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
(5) อนุมัติโครงการการจัดที่ดินของทบวงการเมือง
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(6) ควบคุมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น
(7) ปฏิบัติการเกี่ยวกับที่ดินตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(8)
มอบหมายให้ทบวงการเมืองที่เกี่ยวข้องดาเนินการเกี่ยวกับอานาจหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
ในมาตรานี้แทนคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร
(9) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
(10) วางระเบียบหรือข้อบังคับกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดที่ดินและการประเมิน
ราคาที่ดิน เพื่อการภาษีบารุงท้องที่หรือเพื่อกิจการอื่น
ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
(ความในมาตรา 20 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96
ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา 20 ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1)
วางนโยบายการจัดที่ดิน เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินสาหรับอยู่อาศัยและหาเลี้ยงชีพ
ตามควรแก่อัตภาพ
(2) วางแผนการถือครองที่ดิน
(3) สงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดให้แก่ประชาชน
(4)
สงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองเพื่อให้
ประชาชน ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
(5) อนุมัติโครงการการจัดที่ดินของทบวงการเมือง
(6) ควบคุมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น
(7) ปฏิบัติการเกี่ยวกับที่ดินตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(8) มอบหมายให้ทบวงการเมืองที่เกี่ยวข้องดาเนินการเกี่ยวกับอานาจหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งในมาตรานี้แทนคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร
(9) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
(10) วางระเบียบหรือข้อบังคับกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดที่ดิน
หรือเพื่อกิจการอื่นตามประมวลกฎหมายนี้
ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 21
ให้รัฐมนตรีดาเนินการตามมติของคณะกรรมการ และมีอานาจมอบหมาย
ให้ทบวงการเมืองที่เกี่ยวข้องดาเนินการใดๆ อันเกี่ยวกับการจัดที่ดินได้ และถ้าสามารถทาได้
ให้ทบวงการเมืองที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบอานาจไปนั้นโดยไม่ชักช้า
และเพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้เจ้าพนักงานของทบวงการเมืองเช่นว่านั้นมีอานาจหน้าที่
อย่างเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้
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ในการมอบอานาจให้ทบวงการเมืองดาเนินการตามความในวรรคก่อน รัฐมนตรีจะให้
ทบวงการเมืองเช่นว่านั้นเบิกเงินในงบประมาณของกรมที่ดิน ไปใช้จ่ายตามรายการในงบประมาณ
แทนกรมที่ดินก็ได้
มาตรา 22 ให้รัฐมนตรีและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีมอบหมายมีอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดที่ดิน
และให้ส่งเอกสารหลักฐานหรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
(2) เข้าไปยังสถานที่หรือที่ดินของทบวงการเมือง องค์การของรัฐหรือเอกชนเพื่อ
ตรวจสอบเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดที่ดิน และให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริง เรียกเอกสาร
หลักฐาน หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง จากบุคคลที่อยู่ในสถานที่หรือที่ดินเช่นว่านั้น มาตรวจพิจารณา
ได้ตามความจาเป็น ในการนี้บุคคลเช่นว่านั้นต้องให้ความสะดวกแก่คณะกรรมการ และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามสมควร
มาตรา 23 ในการใช้อานาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่และ
เจ้าพนักงานของทบวงการเมืองซึ่งมีอานาจหน้าที่อย่างเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความใน
มาตรา 21 ต้องมีบัตรประจาตัว และแสดงแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 24 ให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความใน
ประมวลกฎหมายนี้ เป็นเจ้าพนักงานตามความหมายในกฎหมายลักษณะอาญา
(มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ที่จะวางโครงการจัดการที่ดินตามความในมาตรา 20 (1) คณะกรรมการ
จะจัดให้มีการสารวจที่ดินก็ได้
เมื่อเป็นการสมควรจะสารวจที่ดินในท้องที่ใด ให้คณะกรรมการประกาศท้องที่นั้นเป็นเขตสารวจที่ดิน
ในราชกิจจานุเบกษา และให้ปิดประกาศนั้น ณ ที่ว่าการอาเภอและบ้านกานันในตาบลที่อยู่ใน เขตสารวจ
ประกาศของคณะกรรมการดังกล่าวให้มีแผนที่ประเมินเขตที่ดินที่กาหนดให้เป็นเขตสารวจที่ดินไว้
ท้าย
ประกาศด้วย แผนที่ดั่งกล่าวนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนแห่งประกาศ)
(ความในมาตรา 25 เดิม ถูกยกเลิกโดยข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13
ธันวาคม พุทธศักราช 2515 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการจัดที่ดินหรือการสารวจความอุดมสมบูรณ์ของดิน
คณะกรรมการจะจัดให้มีการสารวจที่ดินก็ได้
เมื่อเป็นการสมควรจะสารวจที่ดินในท้องที่ใด ให้คณะกรรมการประกาศท้องที่นั้น
เป็นเขตสารวจที่ดินในราชกิจจานุเบกษา และให้ปิดประกาศนั้น ณ ที่ว่าการอาเภอและ
บ้านกานันในตาบลที่อยู่ในเขตสารวจ ประกาศของคณะกรรมการดังกล่าวให้มีแผนที่ประเมิน
เขตที่ดินที่กาหนดให้เป็นเขตสารวจที่ดินไว้ท้ายประกาศด้วย แผนที่ดังกล่าวนี้ให้ถือว่าเป็น
ส่วนแห่งประกาศ
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มาตรา 26 ภายในเขตสารวจที่ดินตามความในมาตรา 25 ให้ผู้มีสิทธิในที่ดิน
หรือผู้ ครอบครองที่ดินซึ่งอยู่ในเขตสารวจที่ดิน มีหน้าที่
(1) แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดประกาศกาหนด ตามแบบและวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง 12 ในกรณีเช่นนี้จะจัดให้
บุคคลอื่นแจ้งแทนก็ได้
(2) นาหรือจัดให้บุคคลอื่นนาพนักงานเจ้าหน้าที่ไปชี้เขตที่ดินซึ่งตนมีสิทธิหรือ
ครอบครองอยู่ ในเมื่อได้รับคาบอกกล่าวจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเวลาอันสมควร
(3) ลง
ชื่อรับรองการสารวจที่ดินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่เป็นจริง ใน กรณีที่จัดให้
บุคคลอื่นนาชี้เขตที่ดินให้บุคคลซึ่งนาชี้เขตที่ดินเป็นผู้ลงชื่อรับรองการสารวจที่ดินแทน
มาตรา 27 นอกจากที่ดินที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐนาไปจัดตามกฎหมาย
อื่นแล้ว อธิบดีมีอานาจจัดที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองให้ราษฎรเพื่อเป็น
13
ที่อยู่อาศัยและทามาหาเลี้ยงชีพได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อกาหนด
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดซึ่งให้รวมถึงรายการดั่งต่อไปนี้ คือ
(1) จานวนที่ดินที่จะแบ่งให้ครอบครอง
(2) หลักเกณฑ์สอบสวนคัดเลือกผู้เข้าครอบครอง
(3) วิธีที่ผู้เข้าครอบครองพึงปฏิบัติ
(4) หลักเกณฑ์การชดใช้ทุนที่ได้ลงไปในที่ดินนั้น และการเรียกค่าธรรมเนียมบางอย่าง
(5) กิจการที่จาเป็นสาหรับการจัดแบ่งที่ดิน
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด และเงื่อนไขของคณะกรรมการ ให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
(มีความเพิ่มเติมเป็นมาตรา 27 ทวิ และมาตรา 27 ตรี โดยข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515โดยลาดับดังนี้)

มาตรา 27 ทวิ ในกรณีที่ผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินหรือผู้ซึ่งได้ครอบครอง
และทาประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องจากบุคคลดังกล่าว ได้ยื่นคาร้องขอผ่อนผันการแจ้ง
การครอบครองตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ก่อนวันที่ประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ และผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่ได้มีคาสั่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาสั่งการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ครอบครองและทาประโยชน์
ในที่ดินนั้นที่จะใช้สิทธิตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลกฎหมายนี้
12

กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2504)
ระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน พ.ศ. 2498, ระเบียบฯ ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2521) และระเบียบฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2521)
13
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(มาตรา 27 ตรี เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศกาหนดท้องที่และวันเริ่มต้นของการสารวจตาม
มาตรา 58 วรรคสอง ผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับโดยไม่มี
หนังสือสาคัญแสดง กรรมสิทธิ์ที่ดิน และมิได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 หรือผู้ซึ่งรอคาสั่งผ่อนผันจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา 27 ทวิ
แต่ได้ครอบครองและทาประโยชน์ ในที่ดินนั้นติดต่อมาจนถึงวันทาการสารวจรังวัด หรือพิสูจน์สอบสวน
ถ้าประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้น ให้แจ้งการ ครอบครองที่ดินต่อนายอาเภอท้องที่หรือปลัดอาเภอผู้เป็น
หัวหน้าประจากิ่งอาเภอ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
ภายในกาหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ ถ้ามิได้แจ้งการครอบครองภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
แต่ได้มานาหรือส่งตัวแทนมานาพนักงานเจ้าหน้าที่ทาการสารวจรังวัดตามวันและเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศกาหนด ให้ถือว่ายังประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้น
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความ
รวมถึง ผู้ ซึ่งได้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย)
(ความในมาตรา 27 ตรี ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96
ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา 27 ตรี เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศกาหนดท้องที่และวันเริ่มต้น
ของการสารวจตามมาตรา 58 วรรคสอง ผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่
ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมิได้แจ้งการ
ครอบครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
หรือ ผู้ซึ่งรอคาสั่งผ่อนผันจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา 27 ทวิ แต่ได้ครอบครองและ
ทาประโยชน์ในที่ดินนั้นติดต่อมาจนถึงวันทาการสารวจรังวัดหรือพิสูจน์สอบสวน ถ้าประสงค์
จะได้สิทธิในที่ดินนั้น ให้แจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ ที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายใน
กาหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ ถ้ามิได้แจ้งการครอบครองภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว แต่ได้มานาหรือส่งตัวแทนมานาพนักงานเจ้าหน้าที่ทาการสารวจรังวัดตามวัน
และเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกาหนด ให้ถือว่ายังประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้น
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินตามวรรคหนึ่ง
ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคล
ดังกล่าวด้วย
มาตรา 28
ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการ
ดาเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วรายงานคณะกรรมการ
ให้นาความในมาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 19 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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มาตรา 29 ในการดาเนินการตามความในมาตรา 27 ที่ดินที่ได้รับมาโดยบทแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ตั้งอยู่ในท้องที่ใด ให้จัดให้บุคคลที่มีภูมิลาเนาอยู่ในท้องที่นั้นได้รับ ได้ซื้อ
ได้แลกเปลี่ยน หรือได้เช่าซื้อก่อน ต่อเมื่อมีที่ดินเหลืออยู่ จึงให้จัดให้บุคคลที่มีภูมิลาเนาอยู่ใน
ท้องที่ อื่นได้รับ ได้ซื้อ ได้แลกเปลี่ยน หรือได้เช่าซื้อต่อไป
(มาตรา 30 เมื่อได้จัดให้บุคคลเข้าครอบครองในที่ดินรายใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบจอง
ไว้เป็นหลักฐานก่อน และเมื่อปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่า บุคคลที่ได้จัดให้ครอบครองที่ดินได้ทาประโยชน์
ในที่ดิน และทั้งได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดโดยครบถ้วนแล้ว
ก็ให้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินให้โดยเร็ว)
(ความในมาตรา 30 เดิม ถูกยกเลิกโดยข้อ 6 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13
ธันวาคม พุทธศักราช 2515 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา 30 เมื่อได้จัดให้บุคคลเข้าครอบครองในที่ดินรายใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกใบจองให้ไว้เป็นหลักฐานก่อน และเมื่อปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่า บุคคลที่ได้จัดให้
เข้าครอบครองที่ดินได้ทาประโยชน์ในที่ดิน และทั้งได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดโดยครบถ้วนแล้ว ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินให้โดยเร็ว
(มาตรา 31 ภายในห้าปีนับแต่วันได้รับโฉนดที่ดินมาตรา 30 ผู้เป็นเจ้าของจะโอนที่ดินนั้นไปยัง
ผู้อื่นมิได้นอกจากการตกทอดทางมฤดก
ภายในระยะเวลาดั่งกล่าวในวรรคก่อน ที่ดินย่อมไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี
บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่บุคคลได้มาซึ่งที่ดินโดยรัฐมิได้ให้การช่วยเหลือ ในด้าน
สาธารณูปโภคและอื่นๆ)
(ความในมาตรา 31 เดิม ถูกยกเลิกโดยข้อ 6 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13
ธันวาคม พุทธศักราช 2515 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
(มาตรา 31 ภายในสิบปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ในที่ดิน
อันสืบเนื่องมาจากใบจองตามมาตรา 30 และมาตรา 33 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดิน
ดังกล่าว จะโอนที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นไม่ได้ นอกจากตกทอดทางมรดก
ภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ที่ดินนั้นไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี)
(ความในมาตรา 31 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334
ลงวันที่ 13
ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ถูกยกเลิก โดยมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
(มาตรา 31 ภายในสิบปีนับแต่วันได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์อันสืบเนื่อง
มาจากใบจองตามมาตรา 30 และมาตรา 33 ที่ได้ออกในวันหรือหลังวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ห้ามมิให้
ผู้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกล่าว โอนที่ดินนั้นให้แก่ผู้อื่น เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกหรือโอนให้แก่
ทบวงการเมือง หรือโอนให้แก่สหกรณ์เพื่อชาระหนี้และได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว
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ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์อันสืบเนื่อง
มาจากใบจองตามมาตรา 30 และมาตรา 33 ที่ได้ออกให้ก่อนวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 แต่ ถ้าเป็น
การได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์จากการจัดที่ดินให้ราษฎรที่รัฐให้การช่วยเหลือ ในด้าน
สาธารณูปโภคและอื่นๆ การห้ามโอนตามวรรคหนึ่งให้มีกาหนดห้าปี
ภายในกาหนดระยะเวลาห้ามโอนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ที่ดินนั้นไม่อยู่ในข่ายแห่งการ
บังคับ คดี)
(ความในมาตรา 31 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2521 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา 31 โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ที่ได้ออกสืบเนื่องมาจาก
ใบจองตามมาตรา 30 และมาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกล่าวโอนที่ดินนั้น
ให้แก่ผู้อื่นในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ถ้าเป็นกรณีที่ได้ออกใบจองในหรือหลังวันที่ 14 ธันวาคม
พ.ศ. 2515
ห้ามโอนภายในกาหนดสิบปีนับแต่วันได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
(2) ถ้าเป็นกรณีที่ได้ออกใบจองก่อนวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515
เฉพาะที่รัฐให้
การช่วยเหลือในด้านสาธารณูปโภคและอื่นๆ เนื่องจากการจัดที่ดิน ห้ามโอนภายใน
กาหนดห้าปี นับแต่วันได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ที่ดินนั้นตกทอดทางมรดก หรือโอนให้แก่
ทบวงการเมือง องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือโอนให้แก่สหกรณ์เพื่อชาระหนี้โดยได้รับ
อนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในกาหนดเวลาห้ามโอนตามวรรคหนึ่ง ที่ดินนั้นไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี
มาตรา 32
บุคคลใดเข้าครอบครองที่ดินตามนัยแห่งบทบัญญัติมาตรา 30 ไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับ ข้อกาหนด หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการ อธิบดีมีอานาจสั่งให้บุคคลนั้น
ออกไปจากที่ดินนั้นได้ และนับตั้งแต่วันได้รับคาสั่ง ให้บุคคลนั้นขาดสิทธิอันจะพึงได้ตามระเบียบ
ข้อบังคับทั้งหลายทันที
ถ้าบุคคลนั้นไม่พอใจคาสั่งดั่งกล่าวในวรรคก่อน ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายใน
กาหนดสามสิบวัน นับแต่วันได้รับคาสั่ง แต่ถ้ารัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยสั่งการ ภายในกาหนดหกสิบวัน
นับแต่วันได้รับอุทธรณ์ให้ถือว่ารัฐมนตรีสั่งให้มีสิทธิครอบครองในที่ดินนั้น ต่อไป แต่จะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของคณะกรรมการตามเดิม
คาสั่งของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด
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มาตรา 33 ในเขตท้องที่ใดที่คณะกรรมการยังมิได้ประกาศเขตสารวจที่ดินตามความ
ในหมวดนี้ก็ดี หรือในกรณีที่สภาพของที่ดินเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยก็ดี ราษฎรจะขออนุญาต
จับ จองที่ดินได้โดยปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตแล้ว ก็ให้ออกใบจองให้ต่อไป

หมวด 3
การกาหนดสิทธิในที่ดิน
(ความในมาตรา 34 – มาตรา 49 ถูกยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13
มกราคม 2502)
(มาตรา 34 นับแต่วันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ บุคคลจะมีสิทธิในที่ดินได้ดั่งต่อไปนี้
(1) ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่เกิน 50 ไร่
(2) ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม ไม่เกิน 10 ไร่
(3) ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม ไม่เกิน 5 ไร่
(4) ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย ไม่เกิน 5 ไร่
ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่นในประมวลกฎหมายนี้
มาตรา 35 ให้รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดเขตที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ในเขตที่ดินเช่นว่านี้ บุคคลจะได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือเพื่อการ
อุตสาหกรรมมิได้
มาตรา 36 การกาหนดสิทธิในที่ดินตามมาตรา 34 มิให้กระทบกระเทือนแก่ผู้ที่มีสิทธิในที่ดินอยู่แล้ว
ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ และแก่ที่ดินดั่งต่อไปนี้ด้วย
(1) ที่ดินของทบวงการเมือง องค์การของรัฐและสหกรณ์
(2) ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งโรงพยาบาล โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และวัดวาอาราม
มาตรา 37 ภายใต้บังคับมาตรา 39 และมาตรา 43 ถึงมาตรา 48 บุคคลใดมีสิทธิในที่ดิน
เพื่อ เกษตรกรรม ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม หรือที่ดินเพื่ออยู่อาศัย แล้วแต่กรณีมีจานวน
เท่ากับหรือมากกว่าจานวนตามสิทธิที่กาหนดไว้ในมาตรา 34 เป็นอันหมดสิทธิที่จะได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินอีก
ไม่ว่าในท้องที่ใด เว้นแต่เมื่อมีการจาหน่ายจ่ายโอนสิทธิในที่ดินเดิมไปแล้ว ก็ให้มีสิทธิในที่ดินใหม่ได้ แต่รวมแล้ว
ต้องไม่เกินสิทธิในที่ดินตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 34 ทั้งนี้ ไม่ว่าการได้มานั้นจะเป็นโดยการซื้อขาย ให้
อายุความ หรือโดยวิธีอื่นใดนอกจากกรณีดั่งบัญญัติไว้ในมาตรา 729 หรือมาตรา 1308 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกรณีรับมฤดก
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มาตรา 38 บุคคลใดมีที่ดินเกินกว่าสิทธิตามจานวนที่กาหนดไว้ในมาตรา 34 ต้อง
(1) แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ว่าตนมีสิทธิในที่ดินประเภทใด เท่าใด ภายใน
ระยะเวลาที่รัฐมนตรีจะได้ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา14
การแจ้งให้ปฏิบัติตามแบบ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง15
(2) แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง ในขณะที่ทานิติกรรม
ในกรณีที่ข้อเท็จจริงแห่งสิทธิในที่ดินได้เปลี่ยนแปลงไป
มาตรา 39 ภายใต้บังคับมาตรา 36 บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินโดยบทบัญญัติมาตรา 729
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อประมวลกฎหมายนี้ได้ใช้บังคับแล้วและที่ดินที่ได้มานั้นเมื่อรวมกับ
ที่ดินที่บุคคลนั้นมีอยู่เดิมเกินจานวนที่บัญญัติไว้ในมาตรา 34 ให้จาหน่ายที่ดินส่วนที่เกินนั้นภายในเจ็ดปี
นับ แต่วันที่ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินนั้น ถ้าบุคคลนั้นไม่สามารถจาหน่ายที่ดินส่วนที่เกินนั้นได้ ให้อธิบดีมีอานาจ
จาหน่ายที่ดินส่วนที่เกินนั้นแก่บุคคลอื่นได้
มาตรา 40 ในกรณีที่บุคคลหลายคนมีสิทธิในที่ดินร่วมกัน ให้คานวณแยกที่ดินอันบุคคลพึงมีได้ตาม
บทแห่งประมวลกฎหมายนี้ตามส่วนของแต่ละบุคคล
มาตรา 41 บุคคลที่มีสามี ภริยา หรือบุตรอาจได้มาหรือถือสิทธิในที่ดินเพื่อประโยชน์ของบุคคลเช่น
ว่านั้นเท่าที่บุคคลเช่นว่านั้นจะพึงได้ตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้
ในกรณีดั่งกล่าวนี้ ภริยา สามี หรือบิดามารดา จะต้องแจ้งข้อความตามที่ระบุไว้ในมาตรา 38 (1)
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ในกรณีที่ได้สิทธิในที่ดินมาเมื่อประมวล กฎหมายนี้ได้ใช้
บังคับแล้ว ให้แจ้งข้อความดั่งกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวัน นับแต่วันได้สิทธิ
ในที่ดินนั้นมา
แล้วจึงจะถือว่ามีสิทธิในที่ดิน เพื่อประโยชน์ของสามี ภริยา หรือบุตร แล้วแต่กรณีได้ ในกรณีเช่น ว่านี้ ให้ถือ
เสมือนว่าสามี ภริยา หรือบุตรเช่นว่านั้น ถือสิทธิในที่ดินด้วยตนเองตามประมวลกฎหมายนี้
ถ้าสามี ภริยา หรือบุตร ดั่งกล่าวในวรรคแรกถึงแก่ความตาย บุคคลที่ถือสิทธิเพื่อประโยชน์ของสามี
ภริยา หรือบุตร แล้วแต่กรณี เป็นอันหมดสิทธินั้นต่อไปนับตั้งแต่วันที่สามี ภริยา หรือบุตรดั่งกล่าวตายและให้นา
ความในมาตรา 39 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ถ้าสามี ภริยา หรือบุตรดั่งกล่าวในวรรคแรกประสงค์จะได้มาหรือถือสิทธิในที่ดินอื่น เพื่อตนเอง
บุคคลที่ถือสิทธิเพื่อประโยชน์ของสามี ภริยา หรือบุตร แล้วแต่กรณี เป็นอันหมดสิทธิที่จะถือ ประโยชน์ของ
บุคคลดั่งกล่าวนั้นต่อไป นับแต่วันที่สามี ภริยา หรือบุตรดั่งกล่าวได้มาหรือถือสิทธิในที่ดินอื่น เพื่อตนเอง ทั้งนี้
เพียงเท่าจานวนที่บุคคลดั่งกล่าวได้มาหรือถือสิทธิในที่ดินนั้น และให้นาความในมาตรา 39 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกรณีรับมฤดก
มาตรา 42 บุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วอาจได้มาหรือถือสิทธิ เพื่อประโยชน์ของบิดามารดา เท่าที่
บิดามารดาจะพึงมีได้ตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ในเมื่อบิดามารดายินยอม และให้นาความในมาตรา 41
วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว
14
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มาตรา 43 ที่ดินส่วนใดที่เจ้าของแจ้งว่าได้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ การกุศลสาธารณ หรือ
สาธารณูปโภค คณะกรรมการจะพิจารณาอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินส่วนนั้นตามสมควรก็ได้
มาตรา 44 ที่ดินส่วนใดที่เจ้าของแจ้งว่าได้ใช้เพื่อเป็นสุสานของตระกูล คณะกรรมการจะพิจารณา
อนุญาตให้ได้มา ซึ่งที่ดินส่วนนั้นจานวนไม่เกิน 1 ไร่ เว้นแต่กรณีจาเป็นคณะกรรมการจะอนุญาตให้ขยาย
จานวนที่ดินออกไปอีกเท่าที่จาเป็น แต่ไม่เกิน 1 ไร่ก็ได้
มาตรา 45 บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินเกินกว่าที่อนุญาตไว้ในประมวลกฎหมายนี้ และส่วนที่เกิน
นั้นไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนที่พึงมีได้ตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ จะขออนุญาตต่อคณะกรรมการ
เพื่อให้มีสิทธิในที่ดินนั้นต่อไปก็ได้ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าที่ดินส่วนที่เกินนั้นไม่สามารถนาไปให้
บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ได้หรือใช้ได้โดยไม่คุ้มค่า หรือถ้าให้จาหน่ายจะเป็นการบั่นรอนอาชีพของผู้มีสิทธิในที่ดิน
โดยไม่สมควร ก็ให้คณะกรรมการอนุญาต
มาตรา 46 ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในท้องที่ใดให้ประโยชน์ในการเกษตรน้อย สมควรจะให้บุคคล มี
สิทธิในที่ดินเกินกว่า 50 ไร่ จะตราพระราชกฤษฎีกากาหนดให้บุคคลมีสิทธิในที่ดินเกินกว่า 50 ไร่ก็ได้
แต่ ต้องไม่เกิน 100 ไร่
มาตรา 47 บุคคลใดต้องการมีสิทธิในที่ดินเพื่อการเกษตรเกินกว่าที่อนุญาตไว้ในมาตรา 34
หรือมาตรา 46 แห่งประมวลกฎหมายนี้ หากแสดงได้ว่าตนมีความสามารถและมีปัจจัยที่จะทาที่ดินนั้น
ให้เป็น ประโยชน์ได้ ทั้งตนจะเป็นผู้อานวยการทาประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง ให้ทาคาร้องยื่นต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานอ้างอิงประกอบคาร้อง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้ว ก็ให้เสนอเรื่องราว
ต่อคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย
คณะกรรมการจะสั่งอนุญาตให้มีสิทธิในที่ดินตามที่เห็นสมควร โดยกาหนดเงื่อนไขก็ได้ ในกรณีที่ผู้ขอ
อนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข คณะกรรมการจะสั่งให้จาหน่ายที่ดินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนภายในกาหนด
หนึ่ง ปีก็ได้ ถ้าผู้ขออนุญาตไม่จาหน่ายที่ดินภายในเวลาที่กาหนด ให้อธิบดีมีอานาจจาหน่ายที่ดินนั้น
มาตรา 48 บุคคลใดต้องการมีสิทธิในที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมเกินกว่าที่อนุญาตไว้ในประมวล
กฎหมายนี้ หากแสดงได้ว่าการประกอบการอุตสาหกรรมนั้น หรือการขยายการประกอบการอุตสาหกรรมนั้น
จาเป็นต้องใช้ที่ดินมีจานวนเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตไว้จริง ให้ทาคาร้องยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งแสดง
หลักฐานอ้างอิงประกอบคาร้อง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้ว ก็ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อ
วินิจฉัย
คณะกรรมการจะสั่งอนุญาตให้มีสิทธิในที่ดินตามที่เห็นสมควรโดยกาหนดเงื่อนไขก็ได้ ในกรณีที่
ผู้ขออนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข คณะกรรมการจะสั่งให้จาหน่ายที่ดินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนภายในกาหนด
หนึ่งปีก็ได้ ถ้าผู้ขออนุญาตไม่จาหน่ายที่ดินภายในเวลาที่กาหนด ให้อธิบดีมีอานาจจาหน่ายที่ดินนั้น
มาตรา 49 ภายใต้บังคับมาตรา 39 มาตรา 47 และมาตรา 48 ผู้ใดมีที่ดินเกินกว่าจานวนที่กฎหมาย
อนุญาตไว้เป็นการฝ่าฝืนบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ ให้ผู้นั้นจาหน่ายที่ดินส่วนที่เกินนั้นภายในหนึ่งปี นับแต่
วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบว่าได้มีการฝ่าฝืน ถ้าไม่จาหน่ายภายในเวลาดั่งกล่าว ให้อธิบดีมีอานาจ
จาหน่าย)
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มาตรา 50 ในการที่อธิบดีใช้อานาจจาหน่ายที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้
ให้อธิบดีมีอานาจจาหน่ายโดยการขาย หรือให้เช่าซื้อตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง16 และให้อธิบดีมีอานาจเรียกค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละห้าของราคาที่จาหน่ายนั้น
ถ้าจาหน่ายไม่ได้ภายในสองปี ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอานาจจัดการขายที่ดินนั้นด้วยวิธี
ผ่อนส่งภายในสิบปี
อานาจตามความที่กล่าวในวรรคแรกนั้น เมื่ออธิบดีเห็นเป็นการสมควรจะจัดแบ่งที่ดิน
ออกเป็นแปลงๆ เพื่อจาหน่ายก็ได้
มาตรา 51 ในกรณีที่อธิบดีจะใช้อานาจจาหน่ายที่ดินตามประมวลกฎหมายนี้ ให้ผู้มี
สิทธิในที่ดินอันจะพึงจาหน่ายตกลงกับพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าที่ดินแปลงใด หรือส่วนของที่ดิน
ตอนใดจะพึงจาหน่าย ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการชี้ขาด
มาตรา 52 ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรจะใช้อานาจจาหน่ายที่ดิน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งไปให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อพ้นกาหนดดั่งกล่าว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตกลงกับผู้มีสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับราคาที่ดิน ถ้าไม่สามารถตกลงราคาที่ดิน
กันได้ ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยการกาหนดราคาอสังหาริมทรัพย์โดยอนุญาโตตุลาการตาม
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ราคาที่ดินที่จะพึงตกลงหรือที่จะพึงกาหนดโดยอนุญาโตตุลาการนั้นให้ถือราคาตลาด
ตามที่เป็นอยู่ในวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบว่าอธิบดีจะใช้อานาจจาหน่าย
มาตรา 53 นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบตามความในมาตรา 52 ให้อธิบดี
มีอานาจครอบครองที่ดินนั้นทันที และให้ผู้มีสิทธิในที่ดิน บริวาร ผู้เช่า ผู้อาศัย และบุคคลอื่นใด
ที่อยู่ในที่ดินนั้น ออกจากที่ดินภายในกาหนดหนึ่งปี
ในกรณีที่มีสัญญาเช่าที่ดินแปลงนั้นอยู่ ก็ให้สัญญาเช่าเป็นอันระงับไปในวันที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบว่าอธิบดีจะใช้อานาจจาหน่าย
มาตรา 54 เมื่อมีการจาหน่ายที่ดินของผู้ใดตามนัยแห่งประมวลกฎหมายนี้โดยวิธี
เช่า ซื้อหรือผ่อนชาระราคา ให้อธิบดีชาระราคาที่ดินให้แก่ผู้มีสิทธิในที่ดินเป็นงวดๆ ให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาดั่งต่อไปนี้
(1) กรณีการจาหน่ายตามมาตรา 39 ให้ผ่อนชาระราคาที่ดินภายในห้าปี
(2) กรณีการจาหน่ายตามมาตราอื่น ให้ผ่อนชาระราคาที่ดินภายในสิบปี
สาหรับการผ่อนชาระราคาที่ดินนั้น ให้คิดดอกเบี้ยร้อยละสามต่อปีของราคาที่ดินที่ค้าง
ชาระจากผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อ ให้แก่ผู้มีสิทธิในที่ดินเดิม
16
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มาตรา 55 ในกรณีการขายหรือให้เช่าซื้อที่ดินตามความในมาตรา 50 ถ้าผู้ซื้อหรือ
ผู้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าซื้อ แล้วแต่กรณี ให้อธิบดีมีอานาจ
เรียกที่ดินคืน ในการเรียกที่ดินคืน ให้สิทธิในที่ดินตกเป็นของกรมที่ดินในวันที่ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อ
ได้ทราบ หรือควรจะได้ทราบถึงการเรียกที่ดินคืน

หมวด 4
การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
(มาตรา 56 แบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการออกใบจอง หนังสือรับรองการทาประโยชน์ ใบไต่สวนหรือ
โฉนดที่ดิน รวมทั้งใบแทนของหนังสือดั่งกล่าวมาแล้วนั้น ให้กาหนดโดยกฎกระทรวง)
(ความในมาตรา 56 เดิม ถูกยกเลิกโดยมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา 56 ภายใต้บังคับมาตรา 56/1 แบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการออกใบจอง
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ ใบไต่สวนหรือโฉนดที่ดิน รวมทั้งใบแทนของหนังสือดังกล่าว
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง17
(มีความเพิ่มขึ้นเป็นมาตรา 56/1 โดยมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้)

มาตรา 56/1 การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ถ้าเป็นที่ดิน
ที่มีอาณาเขตติดต่อคาบเกี่ยวหรืออยู่ในเขตที่ดินของรัฐที่มีระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ
หรือระวางรูปถ่ายทางอากาศ พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกให้ได้ต่อเมื่อตรวจสอบกับระวาง
แผนที่รูป ถ่ายทางอากาศหรือระวางรูปถ่ายทางอากาศฉบับที่ทาขึ้นก่อนสุดเท่าที่ทางราชการ
มีอยู่แล้วว่าเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ได้ หรือ
ตรวจสอบด้วยวิธีอื่น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
(มาตรา 57 แบบโฉนดที่ดินให้มีข้อความสาคัญดั่งต่อไปนี้ ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้มีกรรมสิทธิ์
ตาแหน่งที่ดิน จานวนเนื้อที่ รูปแผนที่ของที่ดินแปลงนั้นแสดงเขตข้างเคียงทั้งสี่ทิศ และให้มีสารบัญสาหรับ
จดทะเบียนไว้ด้วย ให้เจ้าพนักงานที่ดินและผู้ว่าราชการจังหวัดลงลายมือชื่อ และประทับตราประจาตาแหน่ง
เป็นสาคัญ
โฉนดที่ดินดั่งกล่าวนี้ให้ทาเป็นคู่ฉบับ รวมเป็นสองฉบับ มอบให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ไว้ฉบับหนึ่งอีกฉบับหนึ่ง
เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินสาขา แล้วแต่กรณี สาหรับฉบับที่เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดินจังหวัด
หรือสานักงานที่ดินสาขานั้น จะจาลองเป็นรูปถ่ายไว้ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ถือเสมือนเป็นต้นฉบับ)
17
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(ความในมาตรา 57 เดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 6 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
(มาตรา 57 แบบโฉนดที่ดินและแบบหนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้มีข้อความสาคัญดังต่อไปนี้
ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้มีสิทธิในที่ดิน ตาแหน่งที่ดิน จานวนเนื้อที่ และรูปแผนที่ของที่ดินแปลงนั้น
ซึ่งแสดงเขตข้างเคียงทั้งสี่ทิศ และให้มีสารบัญสาหรับจดทะเบียนไว้ด้วย สาหรับโฉนดที่ดินให้มีลายมือชื่อ
เจ้า พนักงานที่ดินและผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้ลงลายมือชื่อแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
และประทับตราประจาตาแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อเป็นสาคัญ สาหรับหนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้มี
ลายมือชื่อนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ แล้วแต่กรณี และประทับตราประจาตาแหน่ง
ของผู้ลงลายมือชื่อเป็นสาคัญ
โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้ทาเป็นคู่ฉบับ รวมสองฉบับ มอบให้ผู้มีสิทธิในที่ดิน
ฉบับหนึ่ง อีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน ที่ทาการที่ดินอาเภอ หรือที่ทาการที่ดินกิ่งอาเภอ แล้วแต่กรณี
สาหรับคู่ฉบับที่เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน ที่ทาการที่ดินอาเภอ หรือที่ทาการที่ดินกิ่งอาเภอนั้นจะจาลองเป็นรูปถ่าย
ไว้ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือเสมือนเป็นต้นฉบับ)
(ความในมาตรา 57 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96
ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 ถูกยกเลิกโดย มาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา 57* โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ให้มีข้อความสาคัญ
ดังต่อไปนี้ ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้มีสิทธิในที่ดิน ตาแหน่งที่ดิน จานวนเนื้อที่ รูปแผนที่
ของที่ดินแปลงนั้นซึ่งแสดงเขตข้างเคียงทั้งสี่ทิศ ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขา หรือเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งอธิบดีมอบหมาย เป็นผู้ลงลายมือชื่อ และประทับตรา
ประจาตาแหน่งของเจ้าพนักงานที่ดินเป็นสาคัญ กับให้มีสารบัญสาหรับจดทะเบียนไว้ด้วย
(โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้ทาเป็นคู่ฉบับรวมสองฉบับ มอบให้ผู้มีสิทธิในที่ดิน
ฉบับหนึ่งอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน สาหรับคู่ฉบับที่เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดินนั้น จะจาลองเป็น
รูปถ่ายไว้ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือเสมือนเป็นต้นฉบับ)
(ความในวรรคสองของมาตรา 57ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 10)
พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
* มาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528
:- การปฏิบัติการตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นอานาจหน้าที่ของหัวหน้าเขต นายอาเภอ หรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจา
กิ่งอาเภอ อยู่ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวปฏิบัติต่อไปพลางก่อน จนกว่ารัฐมนตรี
จะได้ประกาศยกเลิกในราชกิจจานุเบกษาเป็นท้องที่ไป
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โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้ทาเป็นคู่ฉบับรวมสองฉบับมอบให้
ผู้มีสิทธิในที่ดินฉบับหนึ่ง อีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน สาหรับฉบับที่เก็บไว้
ณ สานักงานที่ดิน นั้น จะจาลองเป็นรูปถ่ายหรือจัดเก็บโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือเสมือนเป็นต้นฉบับ
(มาตรา 58 เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะให้ออกโฉนดที่ดินในท้องที่จังหวัดใด ให้รัฐมนตรีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากาหนดเขตท้องที่เพื่อทาการสารวจรังวัดทาแผนที่ เพื่อออกโฉนดที่ดิน
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะไปเดินสารวจทาการรังวัดที่ดินตามความในวรรคก่อน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศล่วงหน้าในท้องที่ซึ่งจะรังวัดออกโฉนดที่ดินไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ผู้มีสิทธิในที่ดินนา
พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการรังวัดที่ดินของตนตามวันและเวลาที่กาหนด
ผู้มีสิทธิในที่ดินตามความในวรรคก่อนจะตั้งตัวแทนนาพนักงานเจ้าหน้าที่ทาการรังวัดที่ดินของตนก็)ได้
(ความในมาตรา ๕๘ เดิมถูกยกเลิกโดยข้อ ๗ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
(มาตรา ๕๘ เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะให้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ในจังหวัดใดในปีใด ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดจังหวัดที่จะทาการสารวจรังวัดทาแผนที่
หรือพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์สาหรับปีนั้น เขตจังหวัดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดไม่รวมท้องที่
ที่ทางราชการ ได้จาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร
เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาหนดท้องที่และวันเริ่มต้น
ของการเดินสารวจรังวัดในท้องที่นั้น โดยปิดประกาศไว้ ณ สานักงานที่ดิน ที่ว่าการอาเภอ ที่ว่าการกิ่งอาเภอ
ที่ทาการกานันและที่ทาการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ก่อนวันเริ่มต้นสารวจไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
เมื่อได้มีประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคสอง ให้บุคคลตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง หรือ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว นาพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมาย เพื่อทาการสารวจรังวัด
ทาแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์ในที่ดินของตน ตามวันและเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้นัดหมาย
ในการเดินสารวจพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์เพื่อออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์นายอาเภอ
หรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอจะแต่งตั้งให้ผู้ซึ่งได้รับการอบรมการพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์
เป็นเจ้าหน้าที่ออกไปพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์แทนตนก็ได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอมอบหมายตาม
วรรคสี่ ให้เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา)
(ความในมาตรา ๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖
ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา ๕๘ เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะให้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์ในจังหวัดใดในปีใด ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดจังหวัด
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ที่จะทาการสารวจรังวัดทาแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์สาหรับปีนั้น เขตจังหวัด
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร
เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาหนดท้องที่
และวันเริ่มต้นของการเดินสารวจรังวัดในท้องที่นั้นโดยปิดประกาศไว้ ณ สานักงานที่ดิน
ที่ว่า การอาเภอ ที่ว่าการกิ่งอาเภอ ที่ทาการกานัน และที่ทาการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ก่อนวัน
เริ่มต้นสารวจไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
เมื่อได้มีประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคสอง ให้บุคคลตามมาตรา ๕๘ ทวิ
วรรคสอง หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว นาพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
มอบหมาย เพื่อทาการสารวจรังวัดทาแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์ในที่ดินของ
ตนตามวันและเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้นัดหมาย
ในการเดินสารวจพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์เพื่อออกหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์เจ้าพนักงานที่ดินมีอานาจแต่งตั้งผู้ซึ่งได้รับการอบรมในการพิสูจน์สอบสวนการทา
ประโยชน์ เป็นเจ้าหน้าที่ออกไปพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์แทนตนได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่ ให้เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา
(มีความเพิ่มขึ้นเป็นมาตรา ๕๘ ทวิ โดยข้อ ๗ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 ดังต่อไปนี้)
(มาตรา ๕๘ ทวิ เมื่อได้สารวจรังวัดทาแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์ในที่ดินตาม
มาตรา ๕๘ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ แล้วแต่กรณี ให้ แก่
บุคคลตามที่ระบุไว้ในวรรคสอง เมื่อปรากฏว่าที่ดินที่บุคคลนั้นครอบครองเป็นที่ดินที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ได้ตามประมวลกฎหมายนี้
บุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง
ให้ได้ คือ
(๑) ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินมีใบจอง ใบเหยียบย่า หนังสือรับรองการทาประโยชน์
โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ว” หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน
เพื่อ การครองชีพ
(๒) ผู้ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี
(๓
) ผู้ซึ่งครอบครองที่ดินและทาประโยชน์ในที่ดิน ภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับและ
ไม่มีใบจอง ใบเหยียบย่า หรือไม่มีหลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
สาหรับบุคคลตาม (๒) และ (๓) ให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ แล้วแต่กรณี
ได้ไม่เกินห้าสิบไร่ ถ้าเกินห้าสิบไร่จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการเฉพาะราย ทั้งนี้ตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกาหนด
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เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย
ภายในสิบปีนับแต่วันได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บุคคลตาม(๓)
ซึ่งได้รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวจะโอนที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้ นอกจากการตกทอดทางมรดก หรือ
โอนให้แก่ทางราชการ และที่ดินนั้นไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี)
(ความในมาตรา ๕๘ ทวิ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖
ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
(มาตรา ๕๘ ทวิ เมื่อได้สารวจรังวัดทาแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์ในที่ดินตาม
มาตรา ๕ 8 แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ แล้วแต่กรณี
ให้แก่ บุคคลที่ระบุไว้ในวรรคสอง เมื่อปรากฏว่าที่ดินที่บุคคลนั้นครอบครองเป็นที่ดินที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ได้ตามประมวลกฎหมายนี้
บุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง
ให้ได้ คือ
(๑) ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหยียบย่า หนังสือรับรองการทาประโยชน์
โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ว” หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน
เพื่อ การครองชีพ
(๒) ผู้ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี
(๓)
ผู้ซึ่งครอบครองที่ดินและทาประโยชน์ในที่ดิน ภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับและ
ไม่ มีใบจอง ใบเหยียบย่า หรือไม่มีหลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินตามวรรคสอง (๑) ให้หมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย
สาหรับบุคคลตามวรรคสอง (๒) และ (๓) ให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
แล้วแต่กรณี ได้ไม่เกินห้าสิบไร่ ถ้าเกินห้าสิบไร่ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการเฉพาะราย
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ภายในสิบปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้
บุคคลตามวรรคสอง (๓) ซึ่งได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกล่าวโอนที่ดินนั้นให้แก่ผู้อื่น เว้นแต่เป็นการตกทอด
ทางมรดกหรือโอนให้แก่ทบวงการเมือง หรือโอนให้แก่สหกรณ์เพื่อชาระหนี้ และได้รับอนุมัติจากนายทะเบียน
สหกรณ์แล้ว
ภายในกาหนดระยะเวลาห้ามโอนตามวรรคห้า ที่ดินนั้นไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี
)
(ความในมาตรา ๕๘ ทวิ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ ถูก ยกเลิกโดย มาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
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มาตรา ๕๘ ทวิ เมื่อได้สารวจรังวัดทาแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์
ในที่ดินตามมาตรา ๕๘ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์ แล้วแต่กรณี ให้แก่บุคคลตามที่ระบุไว้ในวรรคสอง เมื่อปรากฏว่าที่ดินที่บุคคลนั้น
ครอบครองเป็นที่ดินที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ได้ตามประมวล
กฎหมายนี้
บุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ตามวรรคหนึ่งให้ได้ คือ
(๑) ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจองใบเหยียบย่า หนังสือรับรอง
การทาประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ว” หรือเป็นผู้มีสิทธิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
(๒) ผู้ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี
(๓) ผู้ซึ่งครอบครองที่ดินและทาประโยชน์ในที่ดิน ภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายนี้
ใช้บังคับ และไม่มีใบจอง ใบเหยียบย่า หรือไม่มีหลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินตาม
วรรค สอง (๑) ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่อง
มาจากบุคคลดังกล่าวด้วย
สาหรับบุคคลตามวรรคสอง (๒) และ (๓) ให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์ แล้วแต่กรณี ได้ไม่เกินห้าสิบไร่ ถ้าเกินห้าสิบไร่ จะต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้ว่า ราชการจังหวัดเป็นการเฉพาะราย ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด๑๘
ภายในสิบปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตาม
วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้บุคคลตามวรรคสอง (๓) ผู้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกล่าวโอนที่ดินนั้น
ให้แก่ผู้อื่น เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดก หรือโอนให้แก่ทบวงการเมือง องค์การของรัฐบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือโอนให้แก่สหกรณ์เพื่อชาระหนี้โดยได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในกาหนดระยะเวลาห้ามโอนตามวรรคห้า ที่ดินนั้นไม่อยู่ในข่ายแห่งการ
บังคับ คดี
(มีความเพิ่มขึ้นเป็นมาตรา ๕๘ ตรี โดยมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติประมวลกฎหมายที
ม
่ดิน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ดังต่อไปนี้)
๑๘

ระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒)
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มาตรา ๕๘ ตรี เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะให้มีการออกโฉนดที่ดินสาหรับที่ดิน
ที่มี หนังสือรับรองการทาประโยชน์ซึ่งใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศในท้องที่ใด ให้รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดท้องที่นั้นและวันที่เริ่มดาเนินการออกโฉนดที่ดิน
ให้ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
การทาแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินตามวรรคหนึ่ง
ให้นาหลักฐานเกี่ยวกับระวางรูปถ่าย
ทางอากาศที่ใช้กับหนังสือรับรองการทาประโยชน์มาปรับแก้ตามหลักวิชาการแผนที่รูปถ่าย
ทางอากาศโดยไม่ต้องทาการสารวจรังวัด เว้นแต่กรณีจาเป็นให้เจ้าพนักงานที่ดินทาการ
สารวจรังวัด
เมื่อถึงกาหนดวันที่เริ่มดาเนินการออกโฉนดที่ดินตามประกาศของรัฐมนตรีตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ให้ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆ ที่ต้องมีการรังวัดสาหรับที่ดิน
ที่มีหนังสือรับรองการทาประโยชน์โดยใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศในท้องที่ดังกล่าว เว้ นแต่
ในกรณีจาเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจะอนุญาตเฉพาะรายก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด๑๙
การออกโฉนดที่ดินตามมาตรานี้ ให้ออกแก่ผู้มีชื่อซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์
เมื่อได้จัดทาโฉนดที่ดินแปลงใดพร้อมที่จะแจกแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินประกาศ
กาหนดวันแจกโฉนดที่ดินแปลงนั้นแก่ผู้มีสิทธิ และให้ถือว่าหนังสือรับรองการทาประโยชน์
สาหรับที่ดินแปลงนั้นได้ยกเลิกตั้งแต่วันกาหนดแจกโฉนดที่ดินตามประกาศดังกล่าว และให้
ส่งหนังสือรับรองการทาประโยชน์ที่ยกเลิกแล้วนั้นคืนแก่เจ้าพนักงานที่ดิน เว้นแต่กรณี
สูญ หาย
(มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินเฉพาะรายมาขอออกโฉนดที่ดิน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาเห็นเป็นการสมควรตามหลักเกณฑ์ ให้ดาเนินการออกโฉนดที่ดินให้)
(ความในมาตรา ๕๙ เดิม ถูกยกเลิกโดยข้อ ๘ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖
ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515และใช้ความใหม่แทนเป็นมาตรา ๕๙, ๕๙ ทวิ และ ๕๙ ตรี โดยลาดับดังนี้)

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์เป็นการเฉพาะรายไม่ว่าจะได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๘
แล้วหรือไม่ก็ตาม เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควร ให้ดาเนินการออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์แล้วแต่กรณี ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวล
กฎหมายนี้กาหนด
๑๙
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เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้ง
การครอบครองด้วย
มาตรา ๕๙ ทวิ ผู้ซึ่งครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวล
กฎหมายนี้ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมิได้แจ้งการครอบครอง
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่ไม่รวมถึง
ผู้ซึ่งมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี ถ้ามีความจาเป็นจะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์เป็นการเฉพาะราย เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควรให้ดาเนินการ
ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์แล้วแต่กรณี ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ประมวลกฎหมายนี้กาหนด แต่ต้องไม่เกินห้าสิบไร่ ถ้าเกินห้าสิบไร่จะต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด๒๐
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินตามวรรคหนึ่ง
ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคล
ดังกล่าวด้วย
มาตรา ๕๙ ตรี ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ถ้าปรากฏว่า
เนื้อที่ที่ทาการรังวัดใหม่แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามใบแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕
แห่ง พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ได้เท่าจานวนเนื้อที่ที่ได้ทาประโยชน์ ทั้งนี้ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนด๒๑
(มีความเพิ่มขึ้นเป็นมาตรา ๕๙ จัตวา และมาตรา ๕๙ เบญจ โดยมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. แก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยลาดับดังนี้)

มาตรา ๕๙ จัตวา การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ทวิ มาตรา ๕๘ ตรี และ
มาตรา ๕๙ ถ้าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิมมีรายการภาระผูกพัน หรือมีรายการเปลี่ยนแปลง
ผู้มีสิทธิในที่ดินในระหว่างดาเนินการออกโฉนดที่ดิน ให้ยกรายการดังกล่าวมาจดแจ้งไว้ใน
โฉนดที่ดินด้วย
มาตรา ๕๙ เบญจ
การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ทวิ และมาตรา ๕๙ ให้ถือว่า
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิมเป็นอันยกเลิก และให้ส่งหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ยกเลิกแล้ว
นั้นคืนแก่เจ้าพนักงานที่ดิน เว้นแต่กรณีสูญหาย
๒๐
๒๑
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(มาตรา ๖๐ ในการออกโฉนดที่ดินตามความในมาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ ถ้ามีผู้โต้แย้งสิทธิกัน
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดิน แล้วแต่กรณี มีอานาจทาการสอบสวนเปรียบเทียบ ถ้าตกลงกันก็ให้
ดาเนินการตามความตกลงนั้น แต่ถ้าไม่ตกลงกัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดินเสนอเรื่อง
พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาสั่งการ
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งประการใดแล้ว ให้แจ้งแก่คู่กรณีทราบ และให้ฝ่ายที่ไม่พอใจไปดาเนินการ
ฟ้องหรือร้องต่อศาลภายในกาหนดหกสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่ง
ในกรณีที่ได้ฟ้องหรือร้องต่อศาลแล้ว ให้รอเรื่องไว้จนกว่าศาลจะพิพากษาหรือมีคาสั่งประการใด
จึง ให้ดาเนินการไปตามกรณี ถ้าไม่ฟ้องหรือร้องภายในกาหนด ก็ให้ดาเนินการไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่ง)
(ความในมาตรา ๖๐ เดิม ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มประมวลกฎหมายที
เติม
่ดิน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา ๖๐ ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ถ้ามีผู้โต้แย้ง
สิทธิกัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดิน แล้วแต่กรณี มีอานาจทาการสอบสวน
เปรียบเทียบ ถ้าตกลงกันได้ก็ให้ดาเนินการไปตามที่ตกลง หากตกลงกันไม่ได้ให้เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขามีอานาจพิจารณาสั่งการไปตามที่เห็นสมควร
เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่งประการใดแล้วให้
แจ้งเป็นหนังสือต่อคู่กรณีเพื่อทราบ และให้ฝ่ายที่ไม่พอใจไปดาเนินการฟ้องต่อศาลภายใน
กาหนดหกสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่ง
ในกรณีที่ได้ฟ้องต่อศาลแล้ว ให้รอเรื่องไว้ เมื่อศาลได้พิพากษาหรือมีคาสั่งถึงที่สุด
ประการใด จึงให้ดาเนินการไปตามกรณี ถ้าไม่ฟ้องภายในกาหนด ก็ให้ดาเนินการไปตามที่
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่ง แล้วแต่กรณี
(มาตรา 61 เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
หรือจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนที่ดินให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดี
มีอานาจเรียกโฉนดที่ดินหรือเอกสารที่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือเอกสารที่ได้จดแจ้งรายการทะเบียน
ที่ดินนั้นมาแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเพิกถอนเสียได้
ก่อนที่จะแก้ไขหรือเพิกถอนตามความในวรรคแรก ให้แจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยตรงล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เพื่อให้โอกาสโต้แย้งคัดค้าน เมื่ออธิบดีพิจารณาประการใดแล้ว ก็ให้ดาเนินการต่อไป
ตามควรแก่กรณี)
(ความในมาตรา 61 เดิม ถูกยกเลิกโดยข้อ 7 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 และ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
(มาตรา 61 เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์หรือได้จด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน หรือจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนที่ดินให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อน
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้ดารงตาแหน่งต่อไปนี้มีอานาจเพิกถอน แก้ไข หรือออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิ
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ในที่ดิน หรือเพิกถอนแก้ไขเอกสารที่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือเอกสารที่ได้จดแจ้งรายการทะเบียน
ที่ดินนั้นได้ แล้วแต่กรณี
(1) อธิบดีสาหรับโฉนดที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมซึ่งกระทาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา 71 (1) และการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนที่ดินสาหรับโฉนดที่ดิน
(2)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับหนังสือรับรองการทาประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ซึ่ง กระทาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71 (2) และการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนที่ดินสาหรับ
หนังสือรับรองการทาประโยชน์
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71 มีอานาจสอบสวนและเรียกโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทา
ประโยชน์ เอกสารที่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเอกสารที่ได้จดแจ้งรายการทะเบียนที่ดินหรือเอกสารอื่น
ที่เกี่ยวข้องนั้นมาพิจารณาก่อนที่จะดาเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขให้แจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันเพื่อให้โอกาสคัดค้าน ถ้าไม่คัดค้านภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่รับแจ้ง ให้ถือว่า
ไม่มีการคัดค้าน
เมื่อผู้มีอานาจวรรคหนึ่งพิจารณาประการใดแล้วก็ให้ดาเนินการไปตามนั้น
ถ้ามีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากเขียนหรือพิมพ์ข้อความผิดพลาดโดยมีหลักฐานชัดแจ้งและผู้มีส่วนได้เสีย
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71 มีอานาจแก้ไขให้ ถูกต้องได้
ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไขอย่างใดแล้ว ให้พนักงานเ
จ้าหน้าที่ตาม
มาตรา 71 ดาเนินการตามคาพิพากษาหรือคาสั่งนั้นตามวิธีการที่อธิบดีกาหนด)
(ความในมาตรา 61 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13
ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
(มาตรา 61 เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์หรือได้จด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์
ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้ดารงตาแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
สั่งเพิกถอน แก้ไข หรือออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือเพิกถอน แก้ไข เอกสารที่ได้จดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม หรือเอกสารที่ได้จดแจ้งรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย์นั้นได้
(1) อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย สาหรับกรุงเทพมหานคร
(2) ผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับจังหวัดอื่น
ก่อนที่จะดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอานาจสอบสวนและเรียกโฉนดที่ดิน
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ เอกสารที่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ได้จดแจ้งรายการทะเบียน
อสังหาริมทรัพย์หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบเพื่อให้โอกาสคัดค้าน
ถ้าไม่คัดค้านภายในกาหนดหกสิบวันนับแต่วันที่รับทราบ ให้ถือว่าไม่มีการคัดค้าน
เมื่อผู้มีอานาจตามวรรคหนึ่งพิจารณาประการใดแล้ว ก็ให้ดาเนินการไปตามนั้น
ถ้ามีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากเขียนหรือพิมพ์ข้อความผิดพลาดโดยมีหลักฐานชัดแจ้งและผู้มีส่วนได้เสีย
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอานาจแก้ไขให้ถูกต้องได้
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ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไขอย่างใดแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดิน
ดาเนินการตามคาพิพากษาหรือคาสั่งนั้นตามวิธีการที่อธิบดีกาหนด)
(ความในมาตรา 61 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2528 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
(มาตรา 61* เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์หรือได้จด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์
ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอานาจหน้าที่
สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้
ก่อนที่จะดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีอานาจเรียกโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทาประโยชน์ เอกสารที่ได้จดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ได้จดแจ้งรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบเพื่อให้โอกาสคัดค้าน ถ้าไม่คัดค้านภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง ให้ถือว่าไม่มีการคัดค้าน
คณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ที่ออกโดยคลาดเคลื่อน
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างน้อยต้องมีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง และตัวแทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่เป็นกรรมการ
การสอบสวนตามวรรคสองต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จและส่งให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ภายในกาหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคาสั่งให้ทาการสอบสวนในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทาให้การสอบสวน
ไม่แล้วเสร็จต่ออธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยให้อธิบดีหรือ
รองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายสั่งขยายระยะเวลาดาเนินการได้ตามความจาเป็นแต่ไม่เกินหกสิบวัน
ให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับรายงาน
การสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ เมื่ออธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณา
ประการใดแล้ว ก็ให้ดาเนินการไปตามนั้น
การดาเนินการเพิกถอนแก้ไขตามความในมาตรานี้ ถ้าไม่ได้โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์มาให้ถือว่าโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์นั้นสูญหาย ให้เจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทน
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อดาเนินการต่อไป
*

มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543 ให้การสอบสวนเกี่ยวกับ
การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 61 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 ที่ได้ดาเนินการ
มาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นการสอบสวนตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้
การสอบสวนตามความในวรรคหนึ่งที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งสานวนการสอบสวนให้อธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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ถ้ามีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากเขียนหรือพิมพ์ข้อความผิดพลาดโดยมีหลักฐานชัดแจ้งและผู้มีส่วนได้เสีย
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอานาจหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้องได้
ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไขอย่างใดแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดิน
ดาเนินการตามคาพิพากษาหรือคาสั่งนั้นตามวิธีการที่อธิบดีกาหนด
การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้าน และ
การพิจารณาเพิกถอนแก้ไข ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง)
(ความในมาตรา 61 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2543 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11)
พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา 61
เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
หรือได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือจดแจ้งเอกสารรายการ
จดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดารงตาแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินมีอานาจหน้าที่
สัง่ เพิกถอนหรือแก้ไขได้
ก่อนที่จะดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ตามวรรคหนึ่ง
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีอานาจเรียกโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทา
ประโยชน์ เอกสารที่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ได้จดแจ้งรายการจดทะเบียน
อสังหาริมทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ
เพื่อให้โอกาสคัดค้าน ถ้าไม่คัดค้านภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้ถือว่า
ไม่มีการคัดค้าน
คณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ที่ออก
โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างน้อยต้องมีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและ
ตัวแทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่เป็นกรรมการ
การสอบสวนตามวรรคสองต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จและส่งให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายตามวรรคหนึ่งภายในกาหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคาสั่งให้ทาการสอบสวน
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทาให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายตามวรรคหนึ่งเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายตามวรรคหนึ่งสั่งขยายระยะเวลาดาเนินการได้ตามความจาเป็นแต่ไม่เกินหกสิบวัน
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
นับแต่ได้รับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ เมื่ออธิบดีหรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งพิจารณาประการใดแล้ว ก็ให้ดาเนินการไปตามนั้น
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การดาเนินการเพิกถอนหนังสือหรือแก้ไขตามความในมาตรานี้ ถ้าไม่ได้โฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทาประโยชน์มา ให้ถือว่าโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทา ประโยชน์
นั้นสูญ หาย และให้เจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อดาเนินการ
ต่อไป
ถ้ามีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากเขียนหรือพิมพ์ข้อความผิดพลาดโดยมีหลักฐานชัดแจ้ง
และผู้มีส่วนได้เสียยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอานาจหน้าที่แก้ไข
ให้ถูกต้องได้
ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไขอย่างใดแล้ว
ให้เจ้า พนักงานที่ดินดาเนินการตามคาพิพากษาหรือคาสั่งนั้นตามวิธีการที่อธิบดีกาหนด
การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาส
คัดค้านและการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไข ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง22
มาตรา 62 บรรดาคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวด้วยเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้ออกโฉนดที่ดินแล้ว
เมื่อศาลพิจารณาพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้ว ให้ศาลแจ้งผลของคาพิพากษาอันถึงที่สุดหรือคาสั่งนั้น
ต่อเจ้าพนักงานที่ดินแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ด้วย
มาตรา 63 โฉนดที่ดินของผู้ใดเป็นอันตราย ชารุด สูญหายด้วยประการใด ให้เจ้าของ
มาขอรับใบแทนโฉนดที่ดินนั้นได้
เมื่อได้ออกใบแทนไปแล้ว โฉนดที่ดินเดิมเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น
สาหรับการขอใบแทนใบจอง หนังสือรับรองการทาประโยชน์หรือใบไต่สวน ให้นาความ
ดังกล่าวข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม
(มาตรา 64 ถ้าโฉนดที่ดินฉบับสานักงานที่ดินจังหวัด หรือสานักงานที่ดินสาขา เป็นอันตราย ชารุด
สูญหาย ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอานาจเรียกโฉนดที่ดินฉบับเจ้าของที่ดิน มาพิจารณาแล้วจัดทาขึ้นใหม่โดยอาศัย
หลักฐานเดิมได้
(ความในมาตรา 64 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา 64 ถ้าโฉนดที่ดิน ใบไต่สวน หนังสือรับรองการทาประโยชน์ หรือใบจอง
ฉบับสานักงานที่ดินเป็นอันตราย ชารุด สูญหาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71
มีอานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวจากผู้มีสิทธิในที่ดินมาพิจารณาแล้วจัดทา
ขึ้น ใหม่ โดยอาศัยหลักฐานเดิมได้
22

กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวนและการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออก
โฉนด ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการจดแจ้งเอกสารรายการ
จดทะเบียนโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. 2553
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หมวด 5
การรังวัดที่ดิน
มาตรา 65 การรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวง23
มาตรา 66 เพื่อประโยชน์แก่การรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานมีอานาจ
เข้า ไปในที่ดินของผู้มีสิทธิในที่ดิน หรือผู้ครอบครองในเวลากลางวันได้ แต่จะต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิ
ในที่ดินทราบเสียก่อน และให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นอานวยความสะดวก
ตามควรแก่กรณี
ในกรณีต้องสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ในที่ดินของผู้ใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
สร้างหมุดหลักฐานลงได้ตามความจาเป็น
ในการรังวัด เมื่อมีความจาเป็นและโดยสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจที่ จะ ขุดดิน
ตัด รานกิ่งไม้หรือกระทาการอย่างอื่นแก่สิ่งที่กีดขวางแก่การรังวัดได้เท่าที่จาเป็น ทั้งนี้ให้ระลึกถึง
การที่จะให้เจ้าของได้รับความเสียหายน้อยที่สุด
มาตรา 67 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทาหลักหมายเขตที่ดิน หรือได้สร้างหมุด
หลักฐานเพื่อการแผนที่ลงไว้ในที่ใด ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ทาลาย
ดัดแปลง เคลื่อนย้าย ถอดถอนหลักหมายเขตหรือหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่นั้นไปจากที่เดิม
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานที่ดิน
มาตรา 68 เมื่อบุคคลใดมีความจาเป็นที่จะต้องกระทาการตามความในมาตรา 67
ให้ยื่นคาร้องต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อขออนุญาต
ในกรณีที่เจ้าพนักงานที่ดินไม่อนุญาต ให้เจ้าของที่ดินมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ รัฐมนตรีได้
ภายในสิบห้าวันนับจากวันทราบคาสั่งไม่อนุญาต ให้รัฐมนตรีสั่งภายในหกสิบวันนับ
จากวัน
ได้รับอุทธรณ์ คาสั่งรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ถ้ารัฐมนตรีไม่สั่งภายในกาหนดหกสิบวันดังกล่าวในวรรคก่อน ให้ถือว่าอนุญาต
มาตรา 69 เมื่อเป็นการสมควรจะทาการสอบเขตที่ดินตามแผนที่ระวางในท้องที่ใด
ให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดประกาศให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน การประกาศ
ให้ทาหนังสือปิดไว้ในบริเวณที่ดินเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย และให้แจ้งกาหนด วัน เวลา
ไปให้ผู้มีสิทธิใน ที่ดินทราบอีกชั้นหนึ่ง และให้ผู้มีสิทธิในที่ดินนาพนักงานเจ้าหน้าที่ทาการรังวัด
สอบเขตที่ดิน
23

กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2497)
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ผู้มีสิทธิในที่ดินตามความในวรรคก่อน จะตั้งตัวแทนนาพนักงานเจ้าหน้าที่ทาการรังวัด
สอบเขตที่ดินของตนก็ได้
ที่ดินที่ได้ทาการสอบเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอานาจทาโฉนดที่ดินให้ใหม่
แทนฉบับเดิม ส่วนฉบับเดิมเป็นอันยกเลิกและให้ส่งคืน
(
มีความเพิ่มขึ้นเป็นมาตรา 69 ทวิ โดยข้อ 8 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ดังต่อไปนี้)
(มาตรา 69 ทวิ ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตน ให้ยื่นคาขอ
พร้อมด้วยโฉนดที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทาการรังวัดให้
ในการรังวัด ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่ในโฉนดที่ดิน เมื่อผู้มีสิทธิ
ในที่ดินข้างเคียง
ด้านที่เกี่ยวข้องได้ลงชื่อรับรองแนวเขต ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอานาจแก้ไขให้ตรงกับความเป็น
จริงได้
เว้นแต่จะเป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย
หากปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอานาจสอบสวนไกล่เกลี่ย โดยถือหลักฐานแผนที่เป็น
หลักในการพิจารณา ถ้าตกลงกันได้ให้ดาเนินการไปตามที่ตกลง แต่ต้องไม่เป็นการสมยอมกันเพื่อหลีกเลี่ยง
กฎหมาย หากตกลงกันไม่ได้ ให้แจ้งให้คู่กรณีไปฟ้องร้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าไม่มี
การฟ้องร้องภายในกาหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป
ในกรณีผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอให้ตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์เฉพาะ
รายของตน ให้ยื่นคาขอพร้อมด้วยหนังสือรับรองการทาประโยชน์สาหรับที่ดินนั้นต่อนายอาเภอหรือ
ปลัดอาเภอผู้ เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอท้องที่ และให้นาความในวรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับโดย
อนุโลม)
(ความในมาตรา 69 ทวิ ถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2520 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
(มาตรา 69 ทวิ ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตนให้ยื่นคาขอ
พร้อมด้วยโฉนดที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทาการรังวัดให้
ในการรังวัด ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน
เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน
ข้างเคียงได้รับรองแนวเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอานาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับ ความเป็นจริงได้
เว้นแต่จะเป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย
ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดิน
ข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวังแนวเขตแล้วแต่ไม่มาหรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรอง
แนวเขตโดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือ
คัดค้านภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือ ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่ดาเนินการ อย่างหนึ่งอย่างใด
ภายในกาหนดดังกล่าว และผู้ขอได้ให้คารับรองว่ามิได้นาทาการรังวัดรุกล้าที่ดินข้างเคียงและ
ยินยอมให้
แก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริง ให้เจ้าพนักงานที่ดินดาเนินการตามวรรคสองไปได้โดยไม่ต้องมี
การรับรองแนวเขต
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การติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามความในวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
หากปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอานาจสอบสวนไกล่เกลี่ย โดยถือหลักฐานแผนที่เป็น
หลักในการพิจารณาถ้าตกลงกันได้ให้ดาเนินการไปตามที่ตกลง แต่ต้องไม่เป็นการสมยอมกันเพื่อหลีกเลี่ยง
กฎหมาย หากตกลงกันไม่ได้ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องร้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าไม่มีการ
ฟ้องร้องภายในกาหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป
ในกรณีผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอให้ตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์เฉพาะ
รายของตน ให้ยื่นคาขอพร้อมด้วยหนังสือรับรองการทาประโยชน์สาหรับที่ดินนั้นต่อหัวหน้าเขต นายอาเภอ
หรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอท้องที่ แล้วแต่กรณี และให้นาความในวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่
และวรรคห้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม)
(ความในมาตรา ๖๙ ทวิ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๒๐ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ได้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา 69 ทวิ ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตน
ให้ยื่นคาขอพร้อมด้วยโฉนดที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดินและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทาการ
รังวัดให้
ในการรังวัด ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน
เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอานาจแก้ไขแผนที่
หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เว้นแต่จะเป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย
ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ หรือในกรณี
ที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวัง แนวเขตแล้ว
แต่ไม่มา หรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด
ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านภายในสามสิบวัน
นับ แต่วันที่ได้ส่งหนังสือ ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ภายใน
กาหนดดังกล่าว และผู้ขอได้ให้คารับรองว่ามิได้นาทาการรังวัดรุกล้าที่ดินข้างเคียงและ
ยินยอมให้แก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริง ให้เจ้าพนักงานที่ดินดาเนินการ
ตามวรรคสองไปได้โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขต
การติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสาม ให้
เป็นไปตาม
24
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
24

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑)
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หากปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอานาจสอบสวน ไกล่เกลี่ยโดยถือ
หลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา ถ้าตกลงกันได้ก็ให้ดาเนินการไปตาม ที่ตกลง แต่ต้อง
ไม่เป็นการสมยอมกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย หากตกลงกันไม่ได้ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องต่อศาล
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าไม่มีการฟ้องภายในกาหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่
ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป
ในกรณีผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอให้ตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์เฉพาะรายของตน ให้ยื่นคาขอพร้อมด้วยหนังสือรับรองการทาประโยชน์สาหรับที่ดิน
ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และให้นาความในวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๗๐ เพื่อประโยชน์แก่การรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
(๑)
เรียกผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขต และลงชื่อรับทราบแนวเขตที่ดินของตน
(๒) เรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคา หรือสั่งให้ส่งเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่
เกี่ยวข้องในการสอบสวน
(มีความเพิ่มขึ้นเป็นมาตรา ๗๐ ทวิ โดยข้อ ๙ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ดังต่อไปนี้)
(มาตรา 70 ทวิ ให้นามาตรา 66 และมาตรา 70 มาใช้บังคับแก่การพิสูจน์สอบสวนที่ดินเพื่อออก
หนังสือรับรองการทาประโยชน์โดยอนุโลม)
(ความในมาตรา 70 ทวิ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ 13
ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๒๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา 70 ทวิ ให้นาความในมาตรา 66 และมาตรา 70 มาใช้บังคับแก่การพิสูจน์
สอบสวนที่ดินเพื่อออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ และการตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์โดยอนุโลม

หมวด 6
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(มาตรา 71 ให้ผู้ดารงตาแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๑) เจ้าพนักงานที่ดินหรือผู้ทาการแทนสาหรับที่ดินในเขตที่มีสานักงานที่ดินจังหวัด หรือสานักงาน
ที่ดินสาขา และเฉพาะที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือที่มีใบไต่สวนหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในที่ดินดังกล่าวนั้น
รวมกับที่ดิน
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(๒)
นายอาเภอหรือผู้ทาการแทน ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอหรือผู้ทาการแทน
สาหรับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในท้องที่อาเภอหรือกิ่งอาเภอนั้นสาหรับกรณีอื่นนอกจาก
ระบุไว้ ใน (๑))
(
ความในมาตรา 71 เดิมนี้ ถูกยกเลิกโดยมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา ๗๑ * ให้เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิ
และ นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สาหรับ
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินสาขานั้น
(มีความเพิ่มขึ้นเป็นวรรคสองของมาตรา 71 โดยมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2550 ดังต่อไปนี้)

ในกรณีที่สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินสาขาได้นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดิน
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับ
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่ สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินสาขาอื่นได้ด้วย
เว้นแต่การจดทะเบียนที่ต้องมีการประกาศหรือต้องมีการรังวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนดใน ราชกิจจานุเบกษา
(มาตรา 72 ผู้ใดประสงค์จะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้คู่กรณีนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา ๗1 แล้วแต่กรณี)
(มีความเพิ่มขึ้นเป็นวรรคสอง ของมาตรา 72 โดยข้อ 10 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ดังต่อไปนี้)
(การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามความในวรรคหนึ่ง สาหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไต่สวน
หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ คู่กรณีอาจยื่นคาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดิน เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71 ดาเนินการจดทะเบียนให้ก็ได้ เว้นแต่การจดทะเบียนที่ต้องมีการประกาศหรือต้องมี
การรังวัด)
(ความในมาตรา 72 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13
ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2528และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
* มาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ :- การปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นอานาจหน้าที่ของหัวหน้าเขต นายอาเภอ หรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวปฏิบัติต่อไปพลางก่อน จนกว่ารัฐมนตรีจะได้
ประกาศยกเลิกในราชกิจจานุเบกษาเป็นท้องที่ไป

41
มาตรา 72 ผู้ใดประสงค์จะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้คู่กรณีนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑
การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง สาหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน
ใบไต่สวนหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ คู่กรณีอาจยื่นคาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ณ กรมที่ดิน หรือสานักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71
ดาเนินการจดทะเบียนให้เว้นแต่การจดทะเบียนที่ต้องมีการประกาศหรือต้องมีการรังวัด
มาตรา 73 เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่านิติกรรมที่คู่กรณีนามาขอจดทะเบียน
นั้นเป็นโมฆะกรรม พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องจดทะเบียนให้
หากนิติกรรมที่คู่กรณีนามาขอจดทะเบียนนั้นปรากฏว่าเป็นโมฆียะกรรม ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนในเมื่อคู่กรณีฝ่ายที่อาจเสียหายยืนยันให้จด
มาตรา 74 ในการดาเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๗๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสอบสวนคู่กรณี และเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้
ถ้อยคา หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจาเป็นแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ไปตามควรแก่กรณี
ถ้ามีกรณีเป็นที่ควรเชื่อได้ว่า การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น จะเป็นการ
หลีกเลี่ยงกฎหมาย หรือเป็นที่ควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดจะซื้อที่ดินเพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าว
ให้ขอคาสั่งต่อรัฐมนตรี คาสั่งรัฐมนตรีเป็นที่สุด
(มาตรา 75 การดาเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินมีโฉนดที่ดิน ให้เจ้าพนักงานที่ดิน
บันทึกข้อตกลงหรือทาสัญญาเกี่ยวกับการนั้นแล้วแต่กรณี แล้วให้จดบันทึกสารสาคัญลงในโฉนดที่ดินฉบับ
สานักงานที่ดินจังหวัด หรือสานักงานที่ดินสาขา และฉบับเจ้าของที่ดินให้ตรงกันด้วย)
(ความในมาตรา 75 เดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2528 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา 75 การดาเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ให้เจ้าพนักงานที่ดินบันทึกข้อตกลงหรือทาสัญญาเกี่ยวกับ
การนั้นแล้วแต่กรณี แล้วให้จดบันทึกสารสาคัญลงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์ฉบับสานักงานที่ดินและฉบับเจ้าของที่ดินให้ตรงกันด้วย
มาตรา 76 ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ทาการสอบสวนและรังวัดหมายเขตไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกโฉนดที่ดิน ให้ไปขอ
จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา 71
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การจดทะเบียนดังกล่าวในวรรคก่อน ให้จดแจ้งในใบไต่สวน อนุโลมตามวิธีการว่าด้วย
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน
มาตรา 77 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น
ถ้าประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง๒๕
มาตรา 78 การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 หรือโดยประการอื่นนอกจากนิติกรรมสาหรับที่ดินที่มี
โฉนด ที่ดินแล้ว ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง26
(มาตรา 79 เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินซึ่งมีโฉนดที่ดินแล้วประสงค์จะแบ่งแยกที่ดินเป็นบางส่วน ต้องให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทาการรังวัดแบ่งแยกที่ดิน เมื่อได้รังวัดแบ่งแยกเสร็จแล้ว ถ้าจะต้องจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม ก็ให้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเสียก่อน แล้วให้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินฉบับใหม่ให้
สาหรับกรณีที่ดินที่มีใบไต่สวน ให้นาความดั่งกล่าวข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม)
(ความในมาตรา 79 เดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 11 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา 79 ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลงหรือ
รวมที่ดินหลายแปลงเข้าเป็นแปลงเดียวกัน ให้ยื่นคาขอพร้อมด้วยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้นามาตรา 69 ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วย และถ้า
จะต้องจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ก็ให้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเสียก่อน แล้วจึงออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับใหม่ให้
(มาตรา 80 ในกรณีไถ่ถอนจากจานอง หรือไถ่ถอนจากการขายฝากซึ่งที่ดินมีโฉนดที่ดินแล้ว
เมื่อผู้รับจานอง หรือผู้รับซื้อฝากได้ทาหลักฐานเป็นหนังสือว่าได้มีการไถ่ถอนแล้ว ให้เจ้าของที่ดิน หรือผู้ขายฝาก
นาโฉนดที่ดินมาขอจดทะเบียนไถ่ถอนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินตรวจเป็นการถูกต้องก็ให้จดทะเบียนในโฉนดที่ดินให้ปรากฏการไถ่ถอนนั้น
สาหรับที่ดินที่มีใบไต่สวน ให้นาความดั่งกล่าวข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม)
(ความในมาตรา 80 เดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 11 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
25

กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2497), กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2526), กฎกระทรวง ฉบับที่ 35
(พ.ศ. 2531) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2536)
26
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. 2497)
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(

มาตรา 80 ในกรณีไถ่ถอนจากจานอง หรือไถ่ถอนจากการขายฝากซึ่งที่ดินมีหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินแล้ว เมื่อผู้รับจานองหรือผู้รับซื้อฝากได้ทาหลักฐานเป็นหนังสือว่าได้มีการไถ่ถอนแล้ว ให้ผู้มีสิทธิ
ในที่ดินหรือผู้มีสิทธิไถ่ถอนนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจด ทะเบียนไถ่ถอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจเป็นการถูกต้อง ก็ให้จดทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ปรากฏ
การไถ่ถอนนั้น)
(ความในมาตรา 80 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13
ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา 80 ในกรณีไถ่ถอนจากจานอง หรือไถ่ถอนจากการขายฝากซึ่งที่ดินที่มี
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น เมื่อผู้รับจานองหรือผู้รับซื้อฝากได้ทา
หลักฐานเป็นหนังสือว่าได้มีการไถ่ถอนแล้ว ให้ผู้มีสิทธิไถ่ถอนหรือผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
นาหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการไถ่ถอนแล้วมาขอจดทะเบียนไถ่ถอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจเป็นการถูกต้อง ให้จดทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินหรือในทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้ปรากฏการไถ่ถอนนั้น
(มาตรา 81 การได้มาซึ่งที่ดินทางมฤดก ให้ผู้ขอรับมฤดกนาหลักฐานหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
มายื่นคาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐาน และประกาศให้ทราบในที่
เปิดเผยในสานักงานที่ดินจังหวัด หรือสานักงานที่ดินสาขา ในที่ว่าการอาเภอ และในบริเวณที่ดินมีกาหนด
หกสิบวัน เมื่อไม่มีผู้โต้แย้ง และหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า ผู้ร้องมีสิทธิในการรับมฤดกก็ให้จดทะเบียนให้ตาม
คาขอ
ในกรณีที่มีผู้โต้แย้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสอบสวนคู่กรณี และเรียกบุคคลใดๆ
มาให้ถ้อยคา
หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามความจาเป็น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ถ้าเปรียบเทียบไม่ตกลง
ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งการไปตามที่เห็นสมควร
ถ้าฝ่ายใดไม่พอใจคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ก็ให้ฝ่ายนั้นไปฟ้องร้องกันเองยังศาล
ภายในกาหนด
หกสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่ง แต่ในกรณีที่เจ้ามฤดกตายไปยังไม่ถึงหนึ่งปี ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดเวลา
ให้ไปฟ้องร้องกันเองได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีกับหกสิบวัน นับแต่วันเจ้ามฤดกตาย)
(ความในมาตรา 81 เดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 11 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่
13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
(มาตรา 81 การขอจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก ให้ผู้ได้รับมรดก
นาหลักฐานสาหรับที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน พร้อมด้วยหลักฐานในการได้รับมรดกมายื่นคาขอต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ถ้าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอยู่กับบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเรียกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวนั้นได้
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐาน และเชื่อได้ว่าผู้ขอเป็นทายาทแล้ว ให้ประกาศ
โดยทาเป็นหนังสือปิดไว้ในที่เปิดเผยมีกาหนดหกสิบวัน ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิซึ่งกระทาต่อพนักงาน
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เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ (๑) ให้ปิดประกาศ ณ สานักงานที่ดิน ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอท้องที่ ที่ทาการ
กานัน และบริเวณที่ดินนั้นแห่งละหนึ่งฉบับ ถ้าเป็นกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิซึ่งกระทาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา 71 (๒) ให้ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอ ที่ทาการกานันและบริเวณที่ดินนั้น
แห่ง ละหนึ่งฉบับ
ในการนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือส่งประกาศดังกล่าวให้บุคคลที่ผู้ขอแจ้งว่าเป็นทายาททุกคน
ทราบเท่าที่สามารถจะทาได้ หากไม่มีผู้ใดโต้แย้งภายในกาหนดเวลาที่ประกาศ และมีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า
ผู้ขอมีสิทธิได้รับมรดกแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการจดทะเบียนให้ตามที่ผู้ขอแสดงหลักฐานการมีสิทธิ
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่มีผู้โต้แย้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสอบสวนคู่กรณี และเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคา
หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามความจาเป็น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ถ้าเปรียบเทียบไม่ตกลง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งการไปตามที่เห็นสมควร
ถ้าฝ่ายใดไม่พอใจคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ฝ่ายนั้นไปฟ้องร้องต่อศาลภายในกาหนดหกสิบวัน
นับแต่วันทราบคาสั่ง ในกรณีที่ได้ฟ้องร้องต่อศาล ให้รอเรื่องไว้ เมื่อศาลได้พิพากษาหรือมีคาสั่งถึงที่สุดประการใด
ให้ดาเนินการไปตามนั้น ถ้าไม่ฟ้องร้องภายในกาหนด ให้ดาเนินการไปตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่)
(ความในมาตรา 81 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13
ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
(มาตรา 81 การขอจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก ให้ผู้ได้รับมรดก
นาหลักฐานสาหรับที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินพร้อมด้วยหลักฐานในการได้รับมรดก มายื่นคาขอต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71 ถ้าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอยู่กับบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
เรียกหนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดินดังกล่าวนั้นได้
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐาน และเชื่อได้ว่าผู้ขอเป็นทายาทแล้ว ให้ประกาศ
โดยทาเป็นหนังสือปิดไว้ในที่เปิดเผยมีกาหนดหกสิบวัน ณ สานักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ เขตหรือ
ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอท้องที่ ที่ทาการแขวงหรือที่ทาการกานัน และบริเวณที่ดินนั้นแห่งละหนึ่งฉบับ
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือส่งประกาศดังกล่าวให้บุคคลที่ผู้ขอแจ้งว่าเป็นทายาททุกคนทราบ เท่าที่
สามารถจะทาได้ หากไม่มีผู้ใดโต้แย้งภายในกาหนดเวลาที่ประกาศและมีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าผู้ขอมีสิทธิ
ได้รับมรดกแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการจดทะเบียนให้ตามที่ผู้ขอแสดงหลักฐานการมีสิทธิตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่มีผู้โต้แย้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสอบสวนคู่กรณี และเรียกบุคคลใดๆ
มาให้ถ้อยคา
หรือสั่งให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามความจาเป็น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ถ้า เปรียบเทียบ
ไม่ตกลง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งการไปตามที่เห็นสมควร
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งการประการใดแล้ว ให้แจ้งให้คู่กรณีทราบ และให้ฝ่ายที่ไม่พอใจไปดาเนินการ
ฟ้องต่อศาลภายในกาหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
ในกรณีที่ได้ฟ้องต่อศาลแล้วให้รอเรื่องไว้ เมื่อศาลได้พิพากษาหรือมีคาสั่งถึงที่สุดประการใด
จึงให้ดาเนินการไปตามกรณี ถ้าไม่ฟ้องภายในกาหนดก็ให้ดาเนินการไปตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่ง)
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(ความในมาตรา 81 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 9) 2543 และให้ใความต่
ช้
อไปนี้แทน)
(มาตรา 81 การขอจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก
ให้ผู้ได้รับมรดก
นาหลักฐานสาหรับที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินพร้อมด้วยหลักฐานในการได้รับมรดกมายื่นคาขอต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71 ถ้าหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินอยู่กับบุคคลอื่นให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวนั้นได้
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐานและเชื่อได้ว่าผู้ขอ เป็นทายาทแล้ว ให้ประกาศ
โดยทาเป็นหนังสือปิดไว้ในที่เปิดเผยมีกาหนดสามสิบวัน ณ
สานักงานที่ดิน เขตหรือที่ว่าการอาเภอหรือ
กิ่งอาเภอ สานักงานเทศบาล ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล ที่ทาการแขวงหรือที่ทาการกานันท้องที่ซึ่ง
ที่ดินตั้งอยู่ และบริเวณที่ดินนั้นแห่งละหนึ่งฉบับ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือส่งประกาศดังกล่าวให้
บุคคลที่ผู้ขอ แจ้งว่าเป็นทายาททุกคนทราบเท่าที่จะทาได้ หากไม่มีทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกโต้แย้งภายใน
กาหนดเวลาที่ประกาศและมีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าผู้ขอมีสิทธิได้รับมรดกแล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
จดทะเบียนให้ตามที่ผู้ขอแสดงหลักฐานการมีสิทธิตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวง)
(ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา 81 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา ๘๑ การขอจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก
ให้ผู้ได้รับมรดกนาหลักฐานสาหรับที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหลักฐานเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์อื่นพร้อมด้วยหลักฐานในการได้รับมรดกมายื่นคาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๗๑ ถ้าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอยู่กับบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
เรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวนั้นได้
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐานและเชื่อได้ว่าผู้ขอเป็นทายาทแล้ว
ให้ประกาศโดย ทาเป็นหนังสือปิดไว้ในที่เปิดเผยมี กาหนด สามสิบวัน ณ สานักงานที่ดิน
สานักงานเขตหรือที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอ สานักงานเทศบาล ที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ที่ทาการแขวงหรือทีท่ าการกานัน ที่ทาการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ซึ่งอสังหาริมทรัพย์
ตั้งอยู่ และบริเวณอสังหาริมทรัพย์นั้นแห่งละหนึ่งฉบับและให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือ
ส่ง ประกาศดังกล่าวให้บุคคลที่ผู้ขอแจ้งว่าเป็นทายาทและมิได้มาด้วยในวันยื่น คาขอทราบ
เท่าที่จะทาได้ หากไม่มีทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกโต้แย้งภายในกาหนดเวลาที่ประกาศและ
มี หลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าผู้ขอมีสิทธิได้รับมรดกแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
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จดทะเบียนให้ตามที่ผู้ขอแสดงหลักฐานการมีสิทธิตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวง27
(ความในวรรคสามถึงวรรคห้าของมาตรา 81 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 9) 2543 แต่ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพ.ร.บ. แก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2556 แต่อย่างใด)

ในกรณีที่มีทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกโต้แย้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจ
สอบสวนคู่กรณีและเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคา หรือสั่งให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ตาม
ความจาเป็น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ถ้าเปรียบเทียบไม่ตกลง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่สั่งการไปตามที่เห็นสมควร
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งประการใดแล้ว ให้แจ้งให้คู่กรณีทราบ และให้ฝ่ายที่ไม่พอใจ
ไปดาเนินการฟ้องต่อศาลภายในกาหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากผู้นั้นมิได้ฟ้อง
ต่อศาลและนาหลักฐานการยื่นฟ้องพร้อมสาเนาคาฟ้องเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับมรดก
มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวก็ให้ดาเนินการไปตามที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่สั่ง
ในกรณีที่ทายาทได้ยื่นฟ้องต่อศาลภายในกาหนดเวลาตามความในวรรคสี่ หรือ
ทายาทอื่นซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกได้ฟ้องคดีเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับมรดกต่อศาล
ก่อนที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการได้มาโดยทางมรดก เมื่อผู้นั้น
นา
หลักฐานการยื่นฟ้องพร้อมสาเนาคาฟ้องแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ระงับการจดทะเบียนไว้ เมื่อศาลได้มีคาพิพากษาหรือคาสั่งที่สุดประการใดก็ให้ดาเนินการ
ไปตามคาพิพากษาหรือคาสั่งนั้น
(มาตรา 82 ในกรณีที่มีผู้มายื่นคาขอเป็นผู้จัดการมฤดก หรือทรัสตีที่ก่อตั้งทรัสต์ขึ้นไว้แล้ว โดยชอบ
ด้วยกฎหมายก่อนวันใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 เกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์
อย่างอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐานแล้วจึงให้รับจดทะเบียนจัดการมฤดกหรือทรัสตีได้ )
(ความในมาตรา 8๒ เดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 11 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
(มาตรา 82 ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ให้ ยื่นคาขอพร้อมด้วยนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น และหลักฐานการเป็นผู้จัดการ
มรดกมาแสดงต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71 ถ้าเป็นผู้จัดการมรดกโดยคาสั่งศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
จดทะเบียนให้ตามคาขอ แต่ถ้าเป็นผู้จัดการมรดกในกรณีอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนและตรวจสอบ
27

กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2516)

47
หลักฐาน และให้นาความในมาตรา 81 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อไม่มีผู้โต้แย้ง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่จดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นได้ แต่ถ้ามีผู้โต้แย้งก็ให้รอเรื่องไว้ และ
ให้คู่กรณีไปฟ้องร้องต่อศาล เมื่อศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งถึงที่สุดประการใดแล้ว ให้ดาเนินการไปตามคา
พิพากษาหรือคาสั่งศาลนั้น
ในกรณีที่ผู้จัดการมรดกซึ่งได้มีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแล้วขอจดทะเบียน
สิทธิในที่ดินให้แก่
ทายาท ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการจดทะเบียนให้ตามคาขอโดยไม่
ต้องประกาศตามมาตรา 81
ในกรณีที่ทรัสตีของทรัสต์ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายไว้แล้วขอจดทะเบียน
ในฐานะ
เป็นทรัสตี เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐานแล้ว ให้ดาเนินการจด ทะเบียนได้)
(ความในมาตรา 82 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13
ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา ๘๒ ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินหรือประสงค์จะขอจดทะเบียนให้ปรากฏชื่อผู้จัดการมรดกในทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้ยื่นคาขอพร้อมด้วยนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหลักฐาน
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อื่นนั้น และหลักฐานการเป็นผู้จัดการมรดกมาแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ ถ้าเป็นผู้จัดการมรดกโดยคาสั่งศาลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
จดทะเบียนให้ตามคาขอ แต่ถ้าเป็นผู้จัดการมรดกในกรณีอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวน
และตรวจสอบหลักฐาน และให้ นาความในมาตรา ๘๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อ ไม่มีผู้ใดโต้แย้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินนั้น หรือในทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้ แต่ถ้ามีผู้โต้แย้งก็ให้
รอเรื่องไว้และแจ้งให้คู่กรณีไปฟ้อตง่อศาล เมื่อศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งถึงที่สุดประการใดแล้ว
ให้ดาเนินการไปตามคาพิพากษาหรือคาสั่งศาลนั้น
ในกรณีที่ผู้จัดการมรดกซึ่งได้มีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแล้ว ขอจดทะเบียน
สิทธิในที่ดินหรือจดทะเบียนสิทธิในที่ดินพร้อมกับอสังหาริมทรัพย์อื่นรวมกับที่ดินดังกล่าว
ให้แก่ทายาท หรือผู้จัดการมรดกซึ่งปรากฏชื่อในทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์แล้ว ขอจดทะเบียนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์อื่นให้แก่ทายาท ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดาเนินการจดทะเบียนให้ตามคาขอโดยไม่ต้องประกาศตามมาตรา ๘๑
ในกรณีที่ทรัสตีของทรัสต์ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายไว้แล้วขอจดทะเบียน
ในฐานะเป็นทรัสตี เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐานแล้ว ให้ดาเนินการจด
ทะเบียนได้
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(มาตรา 83 ผู้ใดมีส่วนได้เสียในที่ดินอันอาจจะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือให้มีการเปลี่ยนแปลง
ทางทะเบียนได้ มีความประสงค์จะขออายัดที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ให้ทาได้
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนเห็นสมควรให้รับอายัดไว้ได้ไม่เกินกาหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ขออายัด
โดยให้ผู้นั้นไปดาเนินการทางศาล เมื่อศาลได้มีคาสั่งหรือคาพิพากษาแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไป
ตามควรแก่กรณี)
(ความในมาตรา 83 เดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
(มาตรา 83 ผู้ใดมีส่วนได้เสียในที่ดินใดอันอาจจะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือให้มีการเปลี่ยนแปลง
ทางทะเบียนได้ มีความประสงค์จะขออายัดที่ดิน ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินสอบสวนหลักฐานที่ผู้ขอได้นามาแสดงให้ปรากฏแล้ว ถ้าเห็นสมควรเชื่อถือ
ก็ให้ รับอายัดไว้ได้มีกาหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ขออายัด โดยให้ผู้นั้นไปดาเนินการทางศาลและให้นาหลักฐาน
การยื่นฟ้องพร้อมสาเนาคาฟ้องในกรณีที่ขออายัดมาแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินผู้รับอายัดภายในกาหนดเวลา
ที่อายัด ถ้าผู้ขออายัดมิได้ปฏิบัติดังกล่าว ให้ถือว่าการอายัดสิ้นสุดและจะขออายัดซ้าในกรณีเดียวกันอีกไม่ได้
แต่ถ้าผู้ขออายัดได้แสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกาหนดเวลาที่อายัด ให้การอายัดมีผลต่อไปจนกว่าศาลจะสั่ง
ให้ถอนการอายัด หรือมีคาพิพากษาหรือคาสั่งถึงที่สุด
ถ้าเจ้าพนักงานที่ดินเห็นเองหรือผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านว่า การอายัดนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มีอานาจ
สอบสวนพยานหลักฐานเท่าที่จาเป็น เมื่อเป็นที่เชื่อได้ว่าได้รับอายัดไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าพนักงานที่ดิน
มีอานาจสั่งให้ยกเลิกการอายัดนั้นได้ และแจ้งให้ผู้ขออายัดทราบ)
(ความในมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. 2528 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา 83 ผู้ใดมีส่วนได้เสียในที่ดินใดอันอาจจะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียน
หรือ ให้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้ มีความประสงค์จะขออายัดที่ดิน ให้ยื่นคาขอต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอได้นามาแสดงแล้ว ถ้าเห็นสมควร
เชื่อถือก็ให้รับอายัดไว้มีกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่สั่งรับอายัด เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าการอายัดสิ้นสุดลงและผู้นั้นจะขออายัดซ้าในกรณีเดียวกันอีกไม่ได้
ถ้าผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านว่าการอายัดนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจสอบสวนพยานหลักฐานเท่าที่จาเป็น เมื่อเป็นที่เชื่อได้ว่าได้รับอายัดไว้ โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งยกเลิกการอายัดนั้น และแจ้งให้ผู้ขออายัดทราบ
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หมวด 7
การกาหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา
มาตรา 84 การได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค มูลนิธิ
เกี่ยวกับคริสต์จักรหรือมัสยิดอิสลาม ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี และให้ได้มาไม่เกิน 50 ไร่
ในกรณีที่เป็นการสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินเกินจานวน ที่บัญญัติไว้ใน
วรรคแรกก็ได้
บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนการได้มาซึ่งที่ดินที่มีอยู่แล้ว
ก่อนวันที่
ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ และการได้มาซึ่งที่ดินของมัสยิดอิสลามโดยทางบทบัญญัติแห่ง
ศาสนาอิสลามในจังหวัดที่มีตาแหน่งดะโต๊ะยุติธรรม
มาตรา 85 ในกรณีที่นิติบุคคลได้มาซึ่งที่ดินเกินกาหนด ตามความในมาตรา 84
เมื่อประมวลกฎหมายนี้ได้ใช้บังคับแล้ว ให้นิติบุคคลดั่งกล่าวจัดการจาหน่ายภายในห้าปี
ถ้าไม่จาหน่ายที่ดินภายในเวลาที่กาหนด ให้อธิบดีมีอานาจจาหน่ายที่ดินนั้น และให้นาบทบัญญัติ
เรื่องการบังคับจาหน่ายที่ดินตามความในหมวด 3 มาใช้บังคับอนุโลม

หมวด 8
การกาหนดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว
มาตรา 86 คนต่างด้าวจะได้มาซึ่งที่ดินก็โดยอาศัยบทสนธิสัญญาซึ่งบัญญัติให้มีกรรมสิทธิ์
ในอสังหาริมทรัพย์ได้ และอยู่ในบังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ด้วย
ภายใต้บังคับมาตรา 84 คนต่างด้าวดั่งกล่าวจะได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้ เป็นที่อยู่อาศัย
ประกอบกิจการในทางพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสุสาน การกุศลสาธารณ
หรือการศาสนา ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการซึ่งกาหนดโดยกฎกระทรวง 28 และต้องได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรี
มาตรา 87 จานวนที่ดินที่จะพึงอนุญาตให้ตามความในมาตราก่อน มีกาหนดดั่งนี้
(1) ที่อยู่อาศัย ครอบครัวละไม่เกิน 1 ไร่
(2) ที่ใช้เพื่อพาณิชยกรรม ไม่เกิน 1 ไร่
(3) ที่ใช้เพื่ออุตสาหกรรม ไม่เกิน
10 ไร่
28
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(4) ที่ใช้เพื่อเกษตรกรรม ครอบครัวละไม่เกิน
10 ไร่
(๕) ที่ใช้เพื่อการศาสนา ไม่เกิน 1 ไร่
(๖) ที่ใช้เพื่อการกุศลสาธารณ ไม่เกิน 5 ไร่
(๗) ที่ใช้เพื่อการสุสาน ตระกูลละไม่เกิน
1/2 ไร่
คนต่างด้าวผู้ใดต้องการมีสิทธิในที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมเกินกว่าที่บัญญัติ ไว้ใน (๓)
ถ้าเห็นเป็นการสมควร คณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินเกินกว่าจานวนที่กาหนดไว้
โดยกาหนดเงื่อนไขก็ได้ และให้นาบทบัญญัติมาตรา 48 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 88 บทบัญญัติในมาตรา 87 มิให้กระทบกระเทือนแก่ที่ดินของคนต่างด้าว
ที่มีอยู่แล้ว เกินกาหนดตามความในมาตรา 87 ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ ส่วนผู้ที่มี
ที่ดินอยู่แล้วน้อยกว่ากาหนด หรือผู้ที่ได้จาหน่ายที่ดินเดิมของตนไป อาจได้มาซึ่งที่ดินได้อีก
แต่รวมแล้วต้องไม่เกินกาหนดตามมาตรา 87
มาตรา 89 เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อกิจการใด ผู้รับอนุญาต
ต้องใช้ที่ดินเพื่อกิจการนั้น จะใช้เพื่อกิจการอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อกิจการอื่นใหม่
ตามจานวนที่ไม่เกินกาหนดในมาตรา 87 ถ้าจะไม่ใช้ที่ดินตามที่ได้รับอนุญาตนั้นต้องแจ้ง
ให้ ทราบตามแบบและวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง 29 ภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วัน
ไม่ใช้ ที่ดินนั้น
คนต่างด้าวผู้ใดประสงค์จะใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหม่ ให้ขออนุญาตใหม่ต่อรัฐมนตรี
ตามแบบและวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง30 ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรก็ให้มีอานาจอนุญาต
มาตรา 90 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้ที่ดินเพื่อกิจการใด ถ้าไม่ใช้ที่ดินนั้น
ต่อไป หรือได้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตใหม่ ให้จัดการจาหน่ายที่ดินนั้นภายใน
เวลาที่อธิบดีกาหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่ไม่ให้เกินหนึ่งปี ถ้าพ้นกาหนดเวลา
ดัง่ กล่าว ให้อธิบดีมีอานาจจาหน่ายที่ดินนั้น
มาตรา 91 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการใด ถ้าได้รับอนุญาตใหม่
ให้ ใช้ที่ดินนั้นเพื่อกิจการอื่นซึ่งจานวนที่ดินที่ได้รับอนุญาตนี้ลดลง ให้จาหน่ายที่ดินส่วนที่เกินนั้น
ภายในเวลาที่อธิบดีกาหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่ไม่ให้เกินหนึ่งปี ถ้าพ้นกาหนด
เวลาดั่งกล่าว ให้อธิบดีมีอานาจจาหน่ายที่ดินนั้น
29-30
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มาตรา ๙๒ คนต่างด้าวผู้ใดได้รับอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินตามความในมาตรา ๘๗
วรรคสอง ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกาหนด ให้จาหน่ายที่ดินส่วนที่ได้รับอนุญาต
ให้ได้มาเกินกว่าจานวนที่กาหนดไว้นั้น ภายในเวลาที่อธิบดีกาหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
แต่ไม่ให้เกินหนึ่งปี ถ้าพ้นกาหนดเวลาดั่งกล่าว ให้อธิบดีมีอานาจจาหน่ายที่ดินนั้น
มาตรา ๙๓ คนต่างด้าวได้มาซึ่งที่ดินโดยได้รับม ฤดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรม
รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินนั้น แต่เมื่อรวมกับที่มีอยู่แล้วไม่เกินจานวนที่จะพึงมีได้ตาม
ความในมาตรา ๘๗ ก็ได้
มาตรา ๙๔ บรรดาที่ดินที่คนต่างด้าวได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาต
ให้คนต่างด้าวนั้นจัดการจาหน่ายภายในเวลาที่อธิบดีกาหนดให้ ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
แต่ไม่เกินหนึ่งปี ถ้าไม่จาหน่ายที่ดินภายในเวลาที่กาหนด ให้อธิบดีมีอานาจจาหน่ายที่ดินนั้น
และให้นาบทบัญญัติเรื่องการบังคับจาหน่ายที่ดินตามความในหมวด ๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๕ ผู้ใดได้มาซึ่งที่ดินในขณะที่มีสัญชาติไทย ถ้าภายหลังผู้นั้นเปลี่ยนสัญชาติ
เป็นคนต่างด้าว ให้คงมีสิทธิถือที่ดินได้เท่าที่คนต่างด้าวนั้นจะพึงมี นอกจากนั้นให้ทาการจาหน่าย
และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๙๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๖ เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้มาซึ่งที่ดินแห่งใดในฐานะเป็นเจ้าของแทนคนต่างด้าว
หรือนิติบุคคลตามความในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ ให้อธิบดีมีอานาจทาการจาหน่ายที่ดินนั้น
และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๙๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(มีความเพิ่มขึ้นเป็นมาตรา ๙๖ ทวิ และมาตรา ๙๖ ตรี โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้)

มาตรา ๙๖ ทวิ บทบัญญัติว่าด้วยคนต่างด้าวจะได้มาซึ่งที่ดินโดยอาศัยบทสนธิสัญญา
ตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับคนต่างด้าว ซึ่งได้นาเงินมาลงทุนตามจานวน
ที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้องไม่ต่ากว่าสี่สิบล้านบาท โดยให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็น
ที่อยู่ อาศัยได้ไม่เกินหนึ่งไร่ และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
การได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวง 31 อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑)
ประเภทของธุรกิจที่คนต่างด้าวลงทุนซึ่งต้องเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ หรือเป็นกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศให้เป็นกิจการ
ที่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนได้
31
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(๒) ระยะเวลาการดารงการลงทุนต้องไม่น้อยกว่าสามปี
(๓) บริเวณที่ดินที่อนุญาตให้คนต่างด้าวได้มาต้องอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรืออยู่ภายในบริเวณที่กาหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง
มาตรา 96 ตรี คน ต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา 96 ทวิ
ถ้ากระทาการผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 96 ทวิ
วรรคสอง ให้จัดการจาหน่ายที่ดินในส่วนที่ตนมีสิทธิภายในเวลาที่อธิบดีกาหนด ซึ่งไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปี ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวให้อธิบดีมีอานาจจาหน่าย
ที่ดินนั้น
คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๙๖ ทวิ ถ้า ไม่ได้ใช้ที่ดินนั้น
เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยภายในกาหนดเวลาสองปีนับแต่วันจดทะเบียนการได้มา ให้อธิบดีมีอานาจ
จาหน่ายที่ดินนั้น

หมวด ๙
การกาหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท
มาตรา ๙๗

นิติบุคคลดั่งต่อไปนี้ให้มีสิทธิในที่ดินได้เสมือนกับคนต่างด้าว

((๑) บริษัทจากัดที่มีทุนของคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า หรือผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวเกินกว่า
กึ่งจานวนผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ บริษัทจากัดใดออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าว
เป็นผู้ถือ
(๒) ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว บรรดาที่มีทุนของคนต่างด้าวเกินกว่า
ร้อยละสี่สิบเก้า หรือผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งจานวนของผู้เป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี)
(ความในมาตรา 97 (1) และ (2) เดิม ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

(๑) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่มีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียน ถือโดย
คนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนจดทะเบียน หรือผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวเกินกว่า
กึ่งจานวนผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้บริษัทจากัดใดออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ ผู้ถือ ให้ถือว่า
ใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ
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(๒) ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว ที่มีคนต่างด้าว
ลงหุ้นมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนทั้งหมด หรือผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นคน
ต่างด้าว
เกินกว่ากึ่งจานวนของผู้เป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี
(๓) สมาคมรวมทั้งสหกรณ์ที่มีสมาชิกเป็นคนต่างด้าว เกินกว่ากึ่งจานวน หรือดาเนิน
กิจการเพื่อประโยชน์คนต่างด้าวโดยเฉพาะ หรือเป็นส่วนใหญ่
(๔) มูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์คนต่างด้าวโดยเฉพาะ หรือเป็นส่วนใหญ่
((๕) นิติบุคคลใดในมาตรานี้ที่ผู้จัดการ หรือกรรมการเป็นคนต่างด้าว)
(ความในมาตรา 97 (5) ถูกยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ 13 มกราคม
พุทธศักราช 2502)
(มาตรา 98 ในกรณีที่นิติบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา 97 เข้าเป็นเจ้าของทุน หรือเป็นผู้ถือหุ้น
หรือเป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี ในนิติบุคคลอื่นตามนัยที่กล่าวในมาตราก่อนให้ถือว่านิติบุคคลดั่งกล่าวนี้
เป็นคน ต่างด้าว)
(ความในมาตรา 98 เดิม ถูกยกเลิกโดยมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา 98 ในกรณีที่นิติบุคคลที่ระบุไว้ในมาตรา 97 เข้าถือหุ้นหรือลงหุ้น แล้วแต่กรณี
ในนิติบุคคลอื่นตามนัยที่กล่าวในมาตรา 97 ให้ถือว่านิติบุคคลอื่นนั้นเป็นคนต่างด้าว
(มาตรา 99 ในกรณีที่นิติบุคคลตามความในมาตรา 97 หรือมาตรา 98 จะได้มาหรือต้องจาหน่ายไป
ซึ่งสิทธิในที่ดิน ให้นาบทบัญญัติตามความในหมวด 8 และหมวด 10 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้นิติบุคคล
ดั่งกล่าวมีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับที่กาหนดไว้สาหรับคนต่างด้าวและบุคคลทั่วไป)
(ความในมาตรา 99 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2551และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา 99 ในกรณีที่นิติบุคคลตามมาตรา 97 หรือมาตรา 98 จะได้มาหรือต้อง
จาหน่ายไปซึ่งสิทธิในที่ดิน ให้นาบทบัญญัติในหมวด 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้
นิติ บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่และความรับผิดเช่นเดียวกับที่กาหนดไว้สาหรับคนต่างด้าวและ
บุคคลทั่วไป
มาตรา 100 นิติบุคคลใดได้มาซึ่งที่ดินในขณะที่ไม่ต้องด้วยบัญญัติของมาตรา 97
และมาตรา 98 ถ้าภายหลังมีสภาพต้องด้วยบทบัญญัติในมาตรา 97 หรือมาตรา 98 ให้นา
บทบัญญัติมาตรา 95 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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(หมวด 10)
(การค้าที่ดิน)
(ความในหมวด 10 การค้าที่ดิน มาตรา 101 และมาตรา 102 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 5
แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2551)
(
มาตรา 101 บุคคลใดประสงค์จะทาการค้าที่ดิน ต้องได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายที่ดินจาก
รัฐมนตรี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง32
ในการอนุญาตนั้น รัฐมนตรีจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้
มาตรา 102 ในกรณีที่ผู้ทาการค้าที่ดินตามมาตรา 101 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก็ดี ไม่สามารถ
ขาย แลกเปลี่ยน หรือให้เช่าซื้อที่ดินได้หมดภายในเวลาสามปี นับแต่วันได้รับอนุญาตก็ดี ให้อธิบดีมีอานาจ
จาหน่ายที่ดินนั้น และให้นาบทบัญญัติเรื่องการบังคับจาหน่ายที่ดินตามความในหมวด 3 มาใช้บังคับโดยอนุโลม)

หมวด 11
ค่าธรรมเนียม
(
มาตรา 103 เมื่อมีผู้มาขอให้ดาเนินการออกโฉนดที่ดิน การรังวัด หรือการจดทะเบียนสิทธิ และ
นิติกรรม หรือขอให้ทาธุระอื่นๆ เกี่ยวกับที่ดิน ให้ผู้นั้นเสียเงินค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
แต่ ต้องไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้)
(ความในมาตรา 103 เดิม ถูกยกเลิกโดยข้อ 9 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
(มาตรา 103 ในการดาเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การรังวัด การจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม หรือการทาธุระอื่นๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
แต่ต้องไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้
การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามมาตรา 58 ผู้มีสิทธิในที่ดินจะขอรับ
โฉนด ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ไปก่อน โดยยังไม่ชาระเงินค่าธรรมเนียมการออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ก็ได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการค้างชาระเงินค่าธรรมเนียมให้ปรากฏ
ในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์นั้น ถ้าได้ยื่นคาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมครั้ง แรก
ให้ผู้ยื่นคาขอเป็นผู้ชาระค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ)
(ความในมาตรา 103 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96
ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2521 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
32

กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2497)
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มาตรา 103 ในการดาเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การรังวัด การจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการทาธุระอื่นๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดในกฎกระทรวง 33 แต่ต้องไม่เกินอัตราตามบัญชี
ท้ายประมวลกฎหมายนี้
(การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามมาตรา 58 ผู้มีสิทธิ ในที่ดินจะขอรับ
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ไปก่อน โดยยังไม่ชาระเงินค่าธรรมเนียมการ ออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ก็ได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการค้างชาระเงิน ค่าธรรมเนียมให้
ปรากฏในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์นั้น ถ้าได้ยื่นคาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมครั้งแรก
ให้ผู้ยื่นคาขอเป็นผู้ชาระค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ)
(ความในมาตรา 103 วรรคสอง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๒๑ ถูกยกเลิกโดยมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. 2528 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

ในกรณีออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามมาตรา 58ให้เรียกเก็บ
เฉพาะค่าธรรมเนียมเป็นค่าออกโฉนดที่ดิน ค่าออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ค่าหลักเขต
ที่ดิน และค่ามอบอานาจในกรณีที่มีการมอบอานาจ แล้วแต่กรณี โดยผู้มีสิทธิในที่ดินจะขอรับ
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ไปก่อนแต่ยังไม่ชาระเงินค่าธรรมเนียมก็ได้
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการค้างชาระเงินค่าธรรมเนียมให้ปรากฏ ในโฉนดที่ดิน หรือ
หนังสือรับรองการทาประโยชน์นั้น ถ้าได้ยื่นคาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมครั้งแรก
ให้ผู้ ยื่นคาขอเป็นผู้ชาระค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ
(มีความเพิ่มขึ้นเป็นวรรคสามของมาตรา 103 โดยมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2528 ดังต่อไปนี้)

ในกรณีออกโฉนดที่ดินตามาตรา 58 ตรี ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
(มีความเพิ่มขึ้นเป็นมาตรา 103 ทวิ โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16
พฤศจิกายน พุทธศักราช 2520 ดังต่อไปนี้)

ลงวันที่ 7

มาตรา 103 ทวิ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่บริจาค
ให้แก่ทางราชการ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
(มาตรา 104 เมื่อมีผู้มาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งแสดงจานวนทุนทรัพย์สาหรับ
เสียค่าธรรมเนียม ให้ผู้ขอแสดงราคาทรัพย์ตามความเป็นจริง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจกาหนดจานวน
ราคาทรัพย์ตามราคาตลาดในขณะนั้น และให้มีอานาจสอบสวนพยานหรือหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้)
(ความในมาตรา 104 เดิม ถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2534 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
33

กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2542)
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(
มาตรา 104 ในการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้ขอจดทะเบียน
เสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคานวณตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามมาตรา 105 เบญจ)
(ความในมาตรา 104 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา 104 ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้ขอจดทะเบียนเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมโดยคานวณตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามาตรา 105 เบญจ
การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในกรณีอื่นนอกจากที่
กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอจดทะเบียนเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โดยคานวณตามจานวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอจดทะเบียนแสดงตามความเป็นจริง
(มาตรา 105 ให้มีกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม” มีจานวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ซึ่งรัฐมนตรีจะได้แต่งตั้งโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษามีหน้าที่พิจารณากาหนดจานวนทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ให้คณะกรรมการประเมินทุนทรัพย์ตั้งอนุกรรมการประจาจังหวัด มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน
7 คน เพื่อพิจารณาและกาหนดจานวนทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในท้องที่จังหวัดนั้นๆ)
(ความในมาตรา 105 เดิม ถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน)
(มาตรา 105 ให้มีคณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครองหรือผู้แทน อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทน อธิบดีกรมโยธาธิการ
หรือผู้แทน อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้แทน ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือผู้แทน และผู้ทรงคุณวุฒิ
อีกไม่เกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้ผู้อานวยการสานักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สิน
เป็นกรรมการและเลขานุการ)
(ในมาตรา 105 ให้แก้ไขคาว่า “อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้แทน” เป็น “อธิบดีกรมธนารักษ์หรือ
ผู้แทน” และคาว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการหรือผู้แทน” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือผู้แทน”
ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.ฎ. แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ให้ เป็นไปตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545)

มาตรา 105 ให้มีคณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครองหรือผู้แทน อธิบดี
กรมสรรพากรหรือผู้แทน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือผู้แทน อธิบดีกรมธนารักษ์
หรือผู้แทน ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือผู้แทน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน
สี่คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และให้ผู้อานวยการสานักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สิน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
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(มีความเพิ่มเป็นมาตรา 105 ทวิ มาตรา 105 ตรี มาตรา 105 จัตวา มาตรา 105 เบญจ
มาตรา 105 ฉ มาตรา 105 สัตต และมาตรา 105 อัฏฐ โดยมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๕)พ.ศ. 2535 โดยลาดับ ดังนี้)

มาตรา 105 ทวิ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได้
มาตรา 105 ตรี นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระตามมาตรา 105 ทวิ กรรมการ
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(2) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกหรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
ให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการ
แทน
กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคสอง ให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับวาระ ที่เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น
มาตรา 105 จัตวา การประชุมของคณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งชี้ขาด
มาตรา 105 เบญจ ให้คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายนี้
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(2) ให้ความเห็นชอบต่อการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่คณะอนุกรรมการ
ประจาจังหวัดเสนอเพื่อใช้ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสาหรับ
อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้นหรือในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดในเขตจังหวัดนั้น
(3) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามที่กรมที่ดินขอความเห็น
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์มอบหมายก็ได้ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ได้ให้ความ
เห็นชอบตาม (2) แล้ว ให้ปิดประกาศไว้ ณ สานักงานที่ดินจังหวัด สานักงานที่ดินสาขา
และสานักงานเขต หรือที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอท้องที่
(
มาตรา 105 ฉ ให้มีคณะอนุกรรมการประจาจังหวัดแต่ละจังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานอนุกรรมการ ปลัดจังหวัด สรรพากรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒอิ ีกไม่เกินสามคน ซึ่งคณะกรรมการ
กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์แต่งตั้ง เป็นอนุกรรมการ และให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ
คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดสาหรับกรุงเทพมหานครประกอบด้วยปลัดกรุงเทพมหานคร
เป็น ประธานอนุกรรมการ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมสรรพากร เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสามคนซึ่งคณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์แต่งตั้ง เป็นอนุกรรมการ
และให้ผู้อานวยการสานักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ให้นามาตรา 105 ทวิ มาตรา 105 ตรี และมาตรา 105 จัตวา มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการ
ประจาจังหวัดโดยอนุโลม)
(ในมาตรา 105 ฉ ให้แก้ไขคาว่า “เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด” เป็น “ธนารักษ์จังหวัด” ตาม
มาตรา 4 แห่ง พ.ร.ฎ. แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545)

มาตรา 105 ฉ ให้มีคณะอนุกรรมการประจาจังหวัดแต่ละจังหวัด ประกอบด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ ปลัดจังหวัด สรรพากรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ
อีกไม่เกินสามคน ซึ่งคณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์แต่งตั้ง เป็นอนุกรรมการ
และให้ธนารักษ์จังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดสาหรับกรุงเทพมหานครประกอบด้วย
ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมสรรพากร
เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสามคนซึ่งคณะกรรมการ
กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์แต่งตั้ง เป็นอนุกรรมการ และให้ผู้อานวยการสานักงานกลาง
ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ให้นามาตรา 105 ทวิ มาตรา 105 ตรี และมาตรา 105 จัตวา มาใช้บังคับแก่
คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดโดยอนุโลม
มาตรา 105 สัตต ให้คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดมีหน้าที่พิจารณากาหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
สาหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้นหรือในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดในเขตจังหวัดนั้น
เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
มาตรา 105 อัฏฐ เมื่อได้มีการประกาศกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สาหรับเขต
จังหวัดใดไว้แล้ว ถ้าต่อมาปรากฏว่าราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์
ในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดในเขตจังหวัดนั้นแตกต่างจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ได้ประกาศกาหนด
ไว้มากพอสมควร ให้คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดนั้นพิจารณาปรับปรุงราคาประเมิน
ทุนทรัพย์สาหรับท้องที่นั้น เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์โดยเร็ว
(มาตรา 106 ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า จานวนทุนทรัพย์ที่แสดงไว้นั้นน้อยกว่าสมควร
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกค่าธรรมเนียมโดยอาศัยหลักฐาน หรือตามระเบียบการที่
รัฐมนตรีกาหนด ถ้าไม่เป็นอันตกลงกันได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจนาเรื่องพร้อมด้วยความเห็นเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการประจาจังหวัด เมื่อคณะอนุกรรมการประจาจังหวัดพิจารณาเห็นควรประเมินทุนทรัพย์
เท่าใดแล้ว ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการไปตามนั้น ถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่พอใจ ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
รอเรื่องไว้ก่อน และให้ผู้ขอจดทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการประเมินทุนทรัพย์โดยเสนอผ่านพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เมื่อคณะกรรมการประเมินทุนทรัพย์พิจารณากาหนดเท่าใด ก็ให้ถือเป็นอันยุติเฉพาะคราวนั้น
ทั้งนี้ เว้นแต่คู่กรณีจะขอจดทะเบียนโดยยินยอมเสียค่าธรรมเนียมชั่วคราวตามที่คณะอนุกรรมการประจาจังหวัด
กาหนด ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการจดทะเบียนทันที ส่วนการอุทธรณ์ให้ดาเนินต่อไป เมื่อคณะกรรมการ
ประเมินทุนทรัพย์สั่งประการใดแล้ว ให้ดาเนินการต่อไปตามนั้น)
(ความในมาตรา 106 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534)
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หมวด 12
บทกาหนดโทษ
(มาตรา 107 ผู้มีสิทธิในที่ดินผู้ใดไม่นาพนักงานเจ้าหน้าที่ทาการรังวัดที่ดินของตน และไม่ตั้ง
ตัวแทนเพื่อการนั้นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกาหนด ตามความในมาตรา 58 หรือมาตรา 69
หรือผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 26 หรือมาตรา 70 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท)
(ความในมาตรา 107 เดิม ถูกยกเลิกโดยข้อ 10 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96
ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา 107 ผู้ใดไม่นาพนักงานเจ้าหน้าที่ทาการสารวจรังวัดทาแผนที่หรือพิสูจน์
สอบสวนการทาประโยชน์ในที่ดินของตน หรือไม่ตั้งตัวแทนเพื่อการดังกล่าว ตามาตรา 58
หรือมาตรา 69 หรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามาตรา 26 หรือมาตรา 70 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
(มาตรา 108 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 9 หรือมาตรา 66 มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท)
(ความในมาตรา 108 เดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 11 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96
ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 และให้ใช้ความใหม่แทน เป็นมาตรา 108 มาตรา 108 ทวิ
และมาตรา 108 ตรี โดยลาดับดังนี้)

มาตรา 108 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 9 อยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด 34 ถ้าผู้ฝ่าฝืนเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติ
ให้ ถูกต้องตามระเบียบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนออกจากที่ดินและ
หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินนั้นภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้าไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าพัน บาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
ในการกาหนดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกาหนดให้ผู้ฝ่าฝืน ต้องเสีย
ค่าตอบแทนในการใช้ที่ดินนั้นให้แก่รัฐหรือราชการบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยก็ได้
มาตรา 108 ทวิ นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ ผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา 9 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
34

ระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515)

61
ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทาแก่ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน หรือที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าความผิดตามวรรคสองได้กระทาเป็นเนื้อที่เกินกว่าห้าสิบไร่ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่คาพิพากษาว่าผู้ใดกระทาความผิดตามมาตรานี้ ศาลมีอานาจสั่งใน
คาพิพากษาให้ผู้กระทาความผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริ วารของผู้กระทาความผิด
ออกไปจากที่ดินนั้นด้วย
บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใดๆ ซึ่งบุคคล
ได้ใช้ในการกระทาความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทาความผิดดังกล่าว
ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคาพิพากษาหรือไม่
มาตรา 108 ตรี ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 66 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 109 ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามาตรา 38 มาตรา 67 หรือมาตรา 74
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจา
มาตรา 110 ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามาตรา 89 มีความผิดต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสามพันบาท หรือจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจา
(มาตรา 111 ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 86 หรือมาตรา 101 หรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไข ตามความในมาตรา 102 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจาคุกไม่เกินสองปี
หรือทั้งปรับทั้งจา)
(ความในมาตรา 111เดิม ถูกยกเลิกโดยมาตรา6 แห่ง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

มาตรา 111
ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 86 มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจาคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจา
มาตรา 112 นิติบุคคลใด
(1) ได้มาซึ่งที่ดินเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งประมวลกฎหมายนี้
(2) ใช้ที่ดินนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ได้รับอนุญาต
(3) ใช้ที่ดินผิดเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกาหนดตามความในมาตรา 99 ประกอบด้วย
มาตรา 87 วรรคสอง
(4) ไม่แจ้งการไม่ใช้ที่ดินตามความในมาตรา 99 ประกอบด้วยมาตรา 89
หรือ
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((5) ค้าที่ดินอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 101 หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามความในมาตรา 102
)
(ความในมาตรา 112 (5) เดิม ถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2551)

(5) (ยกเลิก)
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา 113 ผู้ใดได้มาซึ่งที่ดินในฐานะเป็นตัวแทนของคนต่างด้าว หรือนิติบุคคล
ตามความในมาตรา 97 หรือมาตรา 98 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือ จาคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจา
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71 ตอนที่ 78 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2497)
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(อัตราค่าธรรมเนียมท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน)
((1. ค่าธรรมเนียมในการขอคารับรองที่ดินที่ได้ทาประโยชน์แคิล้ดวรวมเป็นรายแปลงๆ ละ ๑๐.๐๐
2. ค่าธรรมเนียมในการขอสัมปทาน รายละ
๑๐๐.๐๐
3. ค่าสัมปทานปีหนึ่ง ไร่ละ หรือเศษของไร่
๑๐.๐๐ บาท
4. ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน
ก. ที่ดินไม่เกิน ๒๐ ไร่
๕๐.๐๐ บาท
ข. ที่ดินเกิน ๒๐ ไร่ ค่าธรรมเนียมที่ดิน ไร่ละ
๒.๐๐ บาท
5. ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
ก. ถ้าเรียกเป็นรายแปลงๆ ละ
๒๐.๐๐ บาท
ข. ถ้าเรียกเป็นรายวันๆ ละ
๒๐.๐๐ บาท
ค. ค่าคัดหรือจาลองแผนที่
๑๕.๐๐ บาท
ง. ค่าคานวณเนื้อที่หรือสอบแส
๑๕.๐๐ บาท
จ. ค่าจับระยะแปลงละ
๕.๐๐ บาท
6. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ก. เรียกตามจานวนทุนทรัพย์ ร้อยละ
๒.๐๐ บาท
อย่างต่าไม่ตากว่
่ า
๕.๐๐ บาท
ข. ไม่มีทุนทรัพย์
๒๐.๐๐ บาท
7. ค่าธรรมเนียมการขอให้ได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว รายละ
๑๐.๐๐ บาท
ค่าอนุญาตไร่ละ
๑๐.๐๐
8. ค่าธรรมเนียมการขอให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการค้าที่ดิน รายละ
๑๐.๐๐ บาท
ค่าอนุญาตไร่ละ
๕.๐๐
9. ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
(๑) ค่าคาขอ
๒.๐๐
(๒) ค่าคัดสาเนาเอกสารต่างๆ รวมทั้งค่าคัดสาเนาเอกสาร
เป็นพยานในคดีแพ่งโดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้คัดร้อยคาต้น
(ไม่ถึงร้อยหรือเศษของร้อยนับเป็นร้อย)
๒.๐๐ บาท
ต่อไปร้อยละ (ไม่ถึงร้อยหรือเศษของร้อยนับเป็นร้อย)
๒.๐๐ บาท
(๓) ค่ารับรองเอกสารที่คัด ฉบับละ
2.00 บาท
(๔) ค่าตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน แปลงละ
5.00 บาท
(๕) ค่ารับอายัดที่ดินแปลงละ
5.00 บาท
(๖) ค่ามอบฉันทะ เรื่องละ
5.00 บาท
(๗) ค่าออกใบแทนโฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินอย่างอื่น ฉบับละ
20.00 บาท
(๘) ค่าประกาศ
5.00 บาท

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
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10. ค่าใช้จ่าย
(๑) ค่าพาหนะเดินทางของเจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ เท่าที่จาเป็นและใช้จ่ายไปจริง
และคนงานที่จ้างไปทาการังวัดตามคาขอ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าจ้างคนงานที่จ้างไปทาการรังวัดตามทาขอ
ให้เรียกตามระเบียบ และอัตราของทางราชการ
(๓) ค่าป่วยการเจ้าพนักงาน ผู้ปกครองท้องที่
หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัด คนหนึ่งวันละ
15.00 บาท
(๔) ค่าหลักเขตหลักละ
3.00 บาท
ถ้าเป็นการเดินสารวจหรือสอบเขตทั้งตาบล คิดเป็นรายแปลงๆ ละ 12.00 บาท
(๕) ค่าปิดประกาศได้แก่ผู้ไปปิดประกาศ รายละ 10.00 บาท
(๖) ค่าพยานได้แก่พยาน คนละ
2.00 บาท
(๗) ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ยเลี้ยงพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีไปสอบสวน เท่าอัตราที่ทางราชการ
การทาประโยชน์ในที่ดินตามคาขอ ให้เรียกจ่ายแก่ผู้ไปทางาน จะต้องจ่าย
(
มีความเพิ่มขึ้นเป็น 11 ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายประมวลกฎหมายที่ดินโดยข้อ 12
แห่ง ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 ดังต่อไปนี้)
11. ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามมาตรา 58
ก. เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 30.00 บาท
ข. เนื้อที่เกิน 20 ไร่ ไร่ละ
2.00 บาท
ส่วนที่เกินเศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่)
(อัตราค่าธรรมเนียมท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน ถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา ๙
แห่ง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 ดังต่อไปนี้)

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน
1. ค่าธรรมเนียมในการขอสัมปทาน รายละ
500 บาท
2. ค่าสัมปทานปีหนึ่ง ไร่ละ
20 บาท
เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
3. ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์
(๑) ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ
30 บาท
(๒) ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน ไร่ละ
2 บาท
เศษของไร่ให้คดิ เป็นหนึง่ ไร่
4. ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์
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(๑) ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ
(๒) ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ
(๓) ค่าคัดหรือจาลองแผนที่ แปลงละ
(๔) ค่าคานวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ
(๕) ค่าจับระยะ แปลงละ
5. ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน
(1) ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ
(๒) ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกินไร่ละ
เศษของไร่ให้คดิ เป็นหนึง่ ไร่
6. ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
(๑) ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ
(๒) ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ
(๓) ค่าคัดหรือจาลองแผนที่ แปลงละ
(๔) ค่าคานวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ
(๕) ค่าจับระยะ แปลงละ

30
30
30
30
10

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

50 บาท
2 บาท
40
40
30
30
10

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(๑) มีทุนทรัพย์ ให้เรียกเก็บร้อยละ 2 ของทุนทรัพย์
เศษของร้อยให้คิดเป็นหนึ่งร้อย
)
(ความใน (๑) ของ ๗. เดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2534 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
((๑) มีทุนทรัพย์ ให้เรียกเก็บร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เศษของร้อยให้คิดเป็นหนึ่งร้อย
(๒) ไม่มีทุนทรัพย์ แปลงละ
50 บาท)
(ความใน ๗. ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติประมวลกฎหมายที
ม
่ดิน(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2534
ถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(๑) มีทุนทรัพย์ให้เรียกเก็บร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์สาหรับ
การขอจดทะเบียนสิทและนิ
ธิ ติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ส่วนกรณีอื่นให้เรียกเก็บร้อยละ 2
ของจานวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอจดทะเบียนแสดงตามความเป็นจริง
เศษของร้อยให้คิดเป็นหนึ่งร้อย
(๒) ไม่มีทุนทรัพย์ แปลงละ
1
,000 บาท
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8. ค่าธรรมเนียมการขอให้ได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว รายละ
ค่าอนุญาต ไร่ละ
เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่

500 บาท
100 บาท

(9. ค่าธรรมเนียมการขอให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการค้าที่ดิน รายละ
500 บาท
ค่าอนุญาต ไร่ละ
20 บาท
เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่)
(บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน 9. เดิม ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ.
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2551)

9. (ยกเลิก)
10. ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
(๑) ค่าคาขอ แปลงละ
(2) ค่าคัดสาเนาเอกสารต่างๆ รวมทั้งค่าคัดสาเนาเอกสาร
เป็นพยานในคดีแพ่งโดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้คัด
ร้อยคาแรกหรือไม่ถึงร้อยคา
ร้อยคาต่อไป ร้อยละ
เศษของร้อยให้คิดเป็นหนึ่งร้อย
(๓) ค่ารับรองเอกสารที่คัด ฉบับละ
(๔) ค่าตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน แปลงละ
(๕) ค่ารับอายัดที่ดิน แปลงละ
(๖) ค่ามอบอานาจ เรื่องละ
(๗) ค่าออกใบแทนโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินอย่างอื่น ฉบับละ
(๘) ค่าประกาศ แปลงละ
(๙) ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ
ถ้าเป็นการเดินสารวจหรือสอบเขตทั้งตาบลสาหรับกรณี
ออกโฉนดที่ดินเป็นรายแปลง แปลงละ

5 บาท
10 บาท
5 บาท
10
10
10
20

บาท
บาท
บาท
บาท

50 บาท
10 บาท
15 บาท
60 บาท

(มีความเพิ่มเป็น (๑๐) และ (๑๑) โดยมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. 2543)

(10) ค่าตรวจสอบข้อมูลด้านงานรังวัด ด้านทะเบียนที่ดิน
ด้านประเมินราคาหรือข้อมูลอื่น ครั้งละ

100 บาท
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(1๑) ค่าสาเนาจากสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นหรือสาเนาข้อมูลอื่น

แผ่นละ 50 บาท

(11. ค่าใช้จ่าย
(๑) ค่าพาหนะเดินทาง ให้แก่เจ้าพนักงาน ให้จ่ายเท่าที่จาเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานที่จ้างไป และใช้จ่ายไปจริง
ทาการรังวัด เกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวน
หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์ตามคาขอ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้แก่พนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้จ่ายเท่าที่จาเป็น
และค่าจ้างคนงานที่จ้างไปทาการรังวัดเกี่ยวกับ ตามระเบียบของ
โฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่ ทางราชการแก่
เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ผู้ไปทางานเท่าอัตรา
ตามคาขอ ของทางราชการ
(๓) ค่าป่วยการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครอง
ท้องที่
หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัดเกี่ยวกับ
โฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบ
เนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทาประโยชน์ คนหนึ่ง วันละ 30.00 บาท
(๔) ค่าปิดประกาศ ให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10.00 บาท
(๕) ค่าพยาน ให้แก่พยาน คนละ 10.00 บาท)
(ความใน 11 แห่งบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน ถูกยกเลิก
โดยมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 2541 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน)

11. ค่าใช้จ่าย
(๑) ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าพนักงาน ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย
พนักงานเจ้าหน้าที่ และคนงานที่จ้าง ตามระเบียบกระทรวง
ไปทาการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือ มหาดไทยด้วยความเห็นชอบ
พิสจู น์สอบสวน หรือตรวจสอบเนือ้ ที่ ของกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ตามคาขอ
(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย
พนักงานเจ้าหน้าที่ และค่าจ้างคนงาน ตามระเบียบกระทรวง
ที่จ้างไปทาการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน มหาดไทยด้วยความเห็นชอบ
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หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่ ของกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ตามคาขอ
(๓) ค่าป่วยการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครอง
ท้องที่หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัดเกี่ยวกับ
โฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือ
ตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์ คนหนึ่ง วันละ 100
บาท
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการรังวัดเกี่ยวกับ ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย
โฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือ ตามระเบียบกระทรวง
ตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรอง มหาดไทยด้วยความเห็นชอบ
การทาประโยชน์ ของกระทรวงการคลัง
(๕) ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 20 บาท
(๖) ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ 20 บาท
(มีความเพิ่มเป็นบัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน โดยข้อ 12 แห่งประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ดังต่อไปนี้)

บัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน
(ค่าตอบแทนในการอนุญาต
(๑) ตามมาตรา ๙ (๑) ไร่ละ ๑๐๐ บาท ต่อปี
(๒) ตามมาตรา ๙ (๒) หรือมาตรา ๙ (๓) ไร่ละ ๕,๐๐๐ บาท และหรือลูกบาศก์เมตรละ ๕ บาทต่อปี)
(บัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 2541 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

ค่าตอบแทนในการอนุญาต
(๑) ตามมาตรา ๙ (๑) ไร่ละ
1,000 บาทต่อปี
(๒) ตามมาตรา ๙ (๒) หรือมาตรา ๙ (๓)
(ก) การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท
(ข) การขุดดินหรือลูกรัง หรืออื่นๆ ไร่ละ
10,000 บาทต่อปี
หรือลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท
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หมายเหตุ การประกาศใช้กฎหมายที่ดิน
1. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 71
ตอนที่ 78 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2497)
2. ประมวลกฎหมายที่ดิน (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 71 ตอนที่ 78 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 30
พฤศจิกายน 2497)
๓. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม 2502 (ราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 76 ตอนที่ 8 วันที่ 13 มกราคม 2502)
๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์
พุทธศักราช 2515
(ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 33 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 3 มีนาคม 2515)
๕. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม
พุทธศักราช 2515
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 190 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 13 ธันวาคม 2515)
๖. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2520 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94
ตอนที่ 86 วันที่ 19 กันยายน 2520)
๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน
พุทธศักราช 2520
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 109 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2520)
๘. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 95 ตอนที่ 138 วันที่ 11 ธันวาคม 2521)
๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 100 ตอนที่ 160 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 6 ตุลาคม 2526)
10. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 102 ตอนที่ 201 วันที่ 31 ธันวาคม 2528)
11. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 108 ตอนที่ 164 วันที่ 18 กันยายน 2534)
12. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2535 (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 109 ตอนที่ 14 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2534)
13. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541 (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 115 ตอนที่ 89 ก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2541)
14. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 116 ตอนที่ 39 ก วันที่ 18 พฤษภาคม 2542)
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15. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543 (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 117 ตอนที่ 29 ก วันที่ 1 เมษายน 2543)
16. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับ10)
ที่ พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 124 ตอนที่ 61 ก วันที่ 27 กันยายน 2550)
17. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับ11)
ที่ พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 125 ตอนที่ 29 ก วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551)
18. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับ12)
ที่ พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 125 ตอนที่ 33 ก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551)
19. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับ13)
ที่ พ.ศ. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 130 ตอนที่ 120 ก วันที่ 19 ธันวาคม 2556)

กฎกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497
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กฎกระทรวง*
(พ.ศ. ๒๔๙๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประม วล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในท้องที่ซึ่งได้มีการออกโฉนดที่ดินแล้ว บุคคลที่ครอบครองที่ดินตั้งแต่วันที่
พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ ใช้บังคับเป็นต้นมา และก่อน
วันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยไม่ได้ดาเนินการให้ชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ใน
ขณะนั้น และได้แจ้งการครอบครองไว้แล้ว หากประสงค์จะขอรับโฉนดที่ดิน ให้ไปยื่นคาขอต่อ
เจ้าพนักงานที่ดินในเขตที่มีสานักงานที่ดิน หรือนายอาเภอในเขตที่ไม่มีสานักงานที่ดิน
ข้อ ๒ เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินหรือนายอาเภอแล้วแต่กรณีได้รับคาขอไว้แล้ว ให้นายอาเภอ
ท้องที่พิจารณาสภาพที่ดินว่าเป็นที่ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดให้ได้หรือไม่
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และวิธีการ ออกโฉนดที่ดินนอกจากที่กล่าวนี้ ให้นากฎกระทรวง
มหาดไทย ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๔ ถ้าปรากฏว่าที่ดินที่ผู้ขอออกโฉนดครอบครองเป็นที่ซึ่งไม่อาจจะออกโฉนดที่ดิน
ให้ได้ ก็ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้นั้นทราบและสั่งให้ผู้นั้นออกไปเสียจากที่ดินนั้นตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2497
พลเรือโท สุนาวินวิวัฒ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๘๒ (ฉบับพิเศษ) วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๙๗)
* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537)ฯ
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กฎกระทรวง*
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2497)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประม วล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ บุคคลที่ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที่
พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช 2479 ใช้บังคับ ผู้รับโอนที่ดินดังกล่าว
และผู้ที่ได้รับตราจองและใบเหยียบย่าไว้แล้ว แต่ยังไม่มีคารับรองว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ว”
ถ้าประสงค์จะได้คารับรองให้ยื่นคาขอคารับรองการทาประโยชน์ตามแบบ น.ส. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้
หรือตามแบบหมายเลข ๕ ท้ายกฎกระทรวงเกษตราธิการออกตามความในพระราชบัญญัติ
ออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช 2479 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2480
ต่อ นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอท้องที่
ข้อ ๒ เมื่อได้รับคาขอแล้วให้นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
แล้วแต่กรณี ไปทาการพิสูจน์ยังที่ดินตามแบบท้ายคาขอ ในการนี้นายอาเภอหรือปลัดอาเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอจะมอบให้ข้าราชการหรือกานันไปทาการแทนก็ได้
ข้อ ๓ การออกหนังสือรับรองว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ว” ให้กระทาสาหรับที่ดินที่จะพึง
ออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย
ข้อ ๔ เมื่อได้พิสูจน์การทาประโยชน์ตามความในข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าได้มีการครอบครอง
และทาประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพของที่ดินในท้องถิ่น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ทา
ประโยชน์ ก็ให้นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอประกาศคาขอคารับรอง
เป็นเวลา 30 วัน ประกาศนั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ว่าการอาเภอ หรือกิ่งอาเภอ ๑ ฉบับ
ที่บ้านกานัน ๑ ฉบับ และในที่ดินนั้นอีก ๑ ฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สานักงานเทศบาล
อีก ๑ ฉบับด้วย
* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537)ฯ
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ข้อ ๕ เมื่อไม่มีผู้คัดค้านภายในกาหนดเวลาดังกล่าวในข้อ ๔ ก็ให้นายอาเภอหรือ
ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามข้อ ๓
แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
(ข้อ 6. ในกรณีที่มีผู้คัดค้านให้นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอสอบสวน
พยานหลักฐาน และทาการเปรียบเทียบทั้งสองฝ่าย ถ้าตกลงกันได้ให้ทาหนังสือสัญญาประนีประนอม
ยอมความไว้ แล้วดาเนินการตามนั้นต่อไป ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้งดดาเนินการไว้ แล้วแจ้งให้ทั้งสองฝ่าย
ไปจัดการฟ้องร้องว่ากล่าวกันต่อไป และเมื่อมีคาพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ให้ออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ตามผลแห่งคาพิพากษา)
(ความในข้อ 6 นี้ ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. ๒๕๑๔) ฯ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน)

ข้อ 6 ในกรณีที่มีผู้โต้แย้ง ให้นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
มีอานาจสอบสวนเปรียบเทียบ เมื่อตกลงกันได้ก็ให้ดาเนินไปตามข้อตกลงนั้น หากตกลงกันไม่ได้
ให้มีคาสั่งว่าจะออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใด และให้ฝ่ายที่ไม่พอใจ
ไปดาเนินการ ฟ้องร้องต่อศาลภายในกาหนดหกสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่ง
ในกรณีที่มีการฟ้องร้องต่อศาลแล้ว ให้รอเรื่องไว้จนกว่าศาลจะพิพากษาหรือมีคาสั่ง
ประการใด
ถ้ามิได้มีการฟ้องร้องภายในกาหนดดังกล่าว หรือศาลได้วินิจฉัยแล้วก็ให้ดาเนินการ
ไปตามควรแก่กรณี
ข้อ 7
. ถ้าปรากฏว่าการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์นั้นได้กระทาไปโดย
ความผิดหลงก็ดี เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายก็ดี ไม่ถูกต้องโดยประการอื่นก็ดี เมื่อได้สอบสวนแล้ว
ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจเพิกถอนหนังสือรับรองการทาประโยชน์เสียได้ แล้วแจ้งให้ผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ทราบ
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2497
พลเรือโท สุนาวินวิวัฒ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๘๒ (ฉบับพิเศษ) วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๙๗)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2497)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 38 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บุคคลใดมีที่ดินเกินกว่าสิทธิตามจานวนที่กาหนดไว้ในมาตรา 34 และมีหน้าที่
แจ้งตามมาตรา 38 (1) ให้แจ้งตามแบบ จ.ส. 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 การแจ้งตามความในข้อ 1 ให้กรอกจานวนที่ดินซึ่งผู้แจ้งมีอยู่ทุกแปลงรวม
ลงในแบบแจ้งฉบับเดียว ในกรณีที่ผู้แจ้งถือสิทธิในที่ดินเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นตามมาตรา 41
หรือมาตรา 42 ให้ระบุลงไว้ในช่องหมายเหตุของแบบ จ.ส. 1 ด้วย การระบุในช่องหมายเหตุ
ดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนหน้าที่ที่จะต้องแจ้งตามความในมาตรา 41 หรือมาตรา 42 อีกชั้นหนึ่ง
และให้ระบุถึงข้อเท็จจริงที่ทาให้ผู้แจ้งมีสิทธิในที่ดินเกินกาหนด (ถ้ามี) ไว้ด้วย
ข้อ 3 ในกรณีที่บุคคลหลายคนมีสิทธิในที่ดินแปลงเดียวร่วมกัน ให้แต่ละคนลงรายการ
จานวนที่ดินแปลงนั้นทั้งแปลงในแบบแจ้งของตน แต่ให้ระบุไว้ในช่องหมายเหตุให้ทราบว่ามีสิทธิ
ร่วมกับบุคคลใดบ้าง และให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของร่วมลงลายมือชื่อกากับไว้ในช่องหมายเหตุด้วย
ในกรณีที่เจ้าของร่วมไม่ได้ลงลายมือชื่อ ก็ให้หมายเหตุไว้ในช่องหมายเหตุว่าเจ้าของร่วม
ไม่ได้ลงลายมือชื่อเพราะเหตุใด
ข้อ 4 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง คือ
(1) เจ้าพนักงานที่ดินในท้องที่ซึ่งมีสานักงานที่ดิน หรือ
(2) นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอในท้องที่ซึ่งไม่มีสานักงาน
ที่ดิน
ข้อ 5 การแจ้งให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ และในกรณีที่มีที่ดิน
หลายแปลง จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งตั้งอยู่ก็ได้
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ข้อ 6 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแบบ จ.ส. 1 ไว้แล้ว ให้ออกใบรับมอบให้ผู้แจ้ง
ยึดถือไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 7 บุคคลใดมีที่ดินเกินกว่าสิทธิตามจานวนที่กาหนดไว้ในมาตรา 34 และมีหน้าที่
แจ้งตามมาตรา 38 (2) ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนในขณะที่ทาการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามแบบ จ.ส. 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้ แต่ให้ระบุในช่องหมายเหตุถึงกรณีที่
ข้อเท็จจริงแห่งสิทธิในที่ดินได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2497
พลเรือโท สุนาวินวิวัฒ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71 ตอนที่ 82 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 11 ธันวาคม 2497)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2497)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 50 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในการที่อธิบดีใช้อานาจจาหน่ายที่ดินโดยการขาย หรือให้เช่าซื้อให้ปฏิบัติดังนี้
(1)
กรณีขาย ให้ขายโดยวิธีซื้อขายธรรมดา โดยการประกวดราคา หรือโดยการทอดตลาด
(2) กรณีให้เช่าซื้อ ให้ปฏิบัติตามความใน (1) โดยอนุโลม
ข้อ 2 ผู้มีสิทธิในที่ดินจะเสนอความเห็นต่ออธิบดีว่า ในการขายหรือการให้เช่าซื้อนั้น
ควรจะใช้วิธีซื้อขายธรรมดา การประกวดราคา หรือการทอดตลาดก็ได้
ข้อ 3 การขายหรือการให้เช่าซื้อ ให้ดาเนินการในท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ก่อนที่จะทา
การขายหรือให้เช่าซื้อที่ดินแปลงใดต้องประกาศให้ประชาชนทราบมีกาหนด 30 วัน ประกาศนั้น
ให้ปิดไว้ ในที่เปิดเผย ณ สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินสาขา 1 ฉบับ ณ ที่ว่าการ
อาเภอ หรือ กิ่งอาเภอท้องที่ 1 ฉบับ ที่บ้านกานัน 1 ฉบับ และในบริเวณที่ดินที่จะขาย 1 ฉบับ
ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สานักงานเทศบาล 1 ฉบับ และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
ด้วยก็ได้
ข้อ 4 เมื่อหมดกาหนดระยะเวลาประกาศให้ขายหรือให้เช่าซื้อที่ดินตามข้อ 3 ถ้ามี
ผู้เสนอขอตกลงซื้อหรือขอเช่าซื้อเท่ากับหรือสูงกว่าราคาที่บัญญัติไว้ในมาตรา 52 ก็ให้ขายหรือ
ให้เช่าซื้อไปได้ แต่ถ้ามีผู้เสนอขอซื้อต่ากว่าราคาที่บัญญัติไว้ในมาตรา 52 เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดิน
ยินยอมก็ให้ ขายหรือให้เช่าซื้อไปได้

81
ข้อ 5 เมื่อมีการตกลงซื้อขายหรือให้เช่าซื้อกันแล้ว ให้ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อชาระราคาที่ดิน
ไว้ร้อยละยี่สิบก่อน ส่วนราคาที่ดินที่เหลือนั้นสาหรับกรณีซื้อขายเด็ดขาดให้ชาระให้เสร็จ
ในเมื่อ จดทะเบียนโอนที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สาหรับกรณีเช่าซื้อหรือซื้อโดยผ่อนชาระราคา
ให้คานวณราคาที่จะพึงผ่อนชาระเป็นงวดๆ ให้เสร็จสิ้นภายในกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในมาตรา 54
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2497
พลเรือโท สุนาวินวิวัฒ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71 ตอนที่ 82 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 11 ธันวาคม 2497)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. 2497)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ใบจอง
ข้อ 1 แบบใบจองให้ทาตามแบบ น.ส. 2 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2
การออกใบแทนใบจอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตามวิธีการออกใบแทน
โฉนดที่ดินโดยอนุโลม
หมวด 2
หนังสือรับรองการทาประโยชน์
ข้อ 3
แบบหนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้ทาตามแบบ น.ส. 3 ท้ายกฎกระทรวงนี้
หรือแบบหมายเลข 3 ท้ายกฎกระทรวงเกษตราธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2480
ข้อ 4
การขอหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ให้ผู้ขอยื่นคาขอตามแบบ น.ส. 1 ท้ายกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2497)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ต่อนายอาเภอหรือ
ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอท้องที่
(2) ในการยื่นคาขอตามที่กล่าวใน (1) ให้ผู้ขอแนบใบจอง ใบเหยียบย่า ตราจอง หรือ
ใบแจ้งการครอบครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
สาหรับที่ดินแปลงนั้นด้วย
* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537)ฯ
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ข้อ 5
เมื่อได้มีการพิสูจน์การทาประโยชน์ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 แล้ว
ก็ให้ออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามข้อ 3 ให้ได้
ข้อ 6 วิธีออกใบแทนหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ให้นายอาเภอหรือปลัดอาเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอดาเนินการตามวิธีการออกใบแทนโฉนดที่ดินโดยอนุโลม
หมวด 3
โฉนดที่ดิน
(ข้อ 7 แบบโฉนดที่ดินมี 3 แบบ คือแบบ น.ส. 4 ก., น.ส. 4 ข. และ น.ส. 4 ค. ท้ายกฎกระทรวงนี
)้
(ความในข้อ 7 นี้ ถูกยกเลิกโดยข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2510)
ฯ)

ข้อ 8
ที่ดินที่จะพึงออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและ
ทาประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่จะพึงออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมายแต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน
สาหรับที่ดินดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้า ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง
(2) ที่เขา ที่ภูเขาหรือที่สงวนหวงห้าม หรือที่ดินซึ่งทางราชการเห็นว่าควรสงวนไว้เพื่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อ 9 การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ให้มีการรังวัดทาแผนที่ตามวิธีการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน โดยให้เจ้าของที่ดิน
ปักหลักหมายเขตที่ดินไว้ทุกมุมที่ดินของตน
(2) ให้เจ้าของหรือผู้แทนให้ถ้อยคาตามแบบ น.ส. 5 ท้ายกฎกระทรวงนี้
(3) ก่อนแจกโฉนดที่ดิน ให้เจ้าพนักงานที่ดินประกาศการแจกโฉนดให้ทราบมีกาหนด
30 วัน ประกาศนั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินสาขา 1 ฉบับ
ณ ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอท้องที่ 1 ฉบับ ที่บ้านกานัน 1 ฉบับ และในบริเวณที่ดินนั้น 1 ฉบับ
ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สานักงานเทศบาลอีก 1 ฉบับ
ข้อ 10 ในกรณีออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา 59 ให้ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน
ยื่นคาขอและให้นาความที่กาหนดในข้อ 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 11 การออกใบแทนโฉนดที่ดินให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ในกรณีโฉนดที่ดินเป็นอันตรายหรือศูนย์หาย ให้เจ้าของที่ดินยื่นคาขอและปฏิญาณ
ตนต่อเจ้าพนักงานที่ดินโดยให้นาพยานหลักฐานมาให้เจ้าพนักงานที่ดินทาการสอบสวนจนเป็นที่
เชื่อถือได้ ให้เจ้าพนักงานที่ดินประกาศให้ทราบมีกาหนด 30 วัน ประกาศนั้นให้ปิดไว้ใน
ที่
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เปิดเผย ณ สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินสาขา 1 ฉบับ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอ
ท้องที่ 1 ฉบับ ที่บ้านกานัน 1 ฉบับ และในบริเวณที่ดินนั้น 1 ฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้
ณ สานักงานเทศบาลอีก 1 ฉบับ ถ้ามีผู้คัดค้านภายในเวลาที่กาหนดและนาพยานหลักฐาน
มาแสดง
ให้เจ้าพนักงานที่ดินสอบสวนแล้วสั่งการไปตามควรแก่กรณี ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในกาหนดก็
ออกใบแทนให้ไปตามคาขอ
((2) ในกรณีโฉนดที่ดินชารุด ถ้าเจ้าของที่ดินนาต้นฉบับอันชารุดมาแสดงได้ก็ให้ออก
ใบแทนไปได้ ถ้าแต่ต้นฉบับชารุดจนไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าตรงกับโฉนดที่ดินฉบับใด จึงให้ดาเนินการ
สอบสวนและนาความใน (1) มาใช้บังคับโดยอนุโลม)
(ความใน (2) ของข้อ 11 ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2515)
ฯ
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

(2)
ในกรณีโฉนดที่ดินชารุด ถ้าเจ้าของที่ดินนาโฉนดที่ดินที่ชารุดนั้น
มามอบ และโฉนดที่ดินชารุดนั้นยังมีตาแหน่งที่ดิน เลขที่โฉนดที่ดิน ชื่อและตราประจาตาแหน่ง
ของผู้ว่าราชการจังหวัด และหรือชื่อและตราประจาตาแหน่งของเจ้าพนักงานที่ดินตามแบบ
โฉนดที่ดินปรากฏอยู่ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ให้ออกใบแทนให้ไปได้ ถ้าขาดข้อความสาคัญ
ดังกล่าวให้นาความใน (1) มาใช้บังคับ
(3) ในกรณีศาลมีคาสั่งหรือมีคาพิพากษาเกี่ยวกับโฉนดที่ดินและปรากฏว่า
โฉนดที่ดินเดิมเป็นอันตรายชารุดหรือศูนย์หายด้วยประการใด ให้ปฏิบัติทานองเดียวกับกรณี
เจ้าของที่ดินมาขอใบแทนตามที่กาหนดไว้ใน (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี แต่ไม่ต้องสอบสวน
((4) ในกรณีเจ้าพนักงานสรรพากรขอให้ออกใบแทนโฉนดที่ดินสาหรับที่ดินไม่ได้ชาระ
ภาษีอากรซึ่งเจ้าพนักงานยึดขายทอดตลาดแล้ว แต่ไม่ได้โฉนดที่ดินมา หรือโฉนดที่ดินเดิมศูนย์หายหรือชารุด
ให้ถือหนังสือของเจ้าพนักงานสรรพากรเป็นคาขอและดาเนินการทานองเดียวกับที่กาหนดไว้ (3))
(ความใน (4) นี้ ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2533)ฯ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน)

(4) ในกรณีเจ้าพนักงานผู้มีอานาจในการยึดและขายทอดตลาดที่ดิน
ของผู้ที่ค้างชาระภาษีอากรหรือเงินค้างจ่ายใด ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ขอให้ออกใบ แทน
โฉนดที่ดินสาหรับที่ดินดังกล่าวซึ่งเจ้าพนักงานผู้มีอานาจได้ยึดมาขายทอดตลาดแล้ว แต่ไม่ได้
โฉนดที่ดินมา หรือโฉนดที่ดินสูญหายหรือชารุด ให้ถือหนังสือของเจ้าพนักงานดังกล่าว
เป็น คาขอ และดาเนินการทานองเดียวกับที่กาหนดไว้ใน (3)
(5) ใน
กรณีอธิบดีจะใช้อานาจจาหน่ายที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
แต่ ไม่ได้โฉนดที่ดินมา ก็ให้ดาเนินการทานองเดียวกับที่กาหนดไว้ใน (4)
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((6) แบบของใบแทนโฉนดที่ดินให้ใช้แบบโฉนดที่ดิน แต่ให้เขียน คาว่า “ใบแทน” ด้วยอักษร แดง
ไว้ในสารบัญจดทะเบียนแล้วลงวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน และให้เจ้าพนักงานที่ดินลงชื่อรับรอง ส่วนโฉนดฉบับ
สานักงานที่ดินให้จดด้วยอักษรแดงไว้ในสารบัญจดทะเบียน ว่าได้ออก ใบแทนโฉนดที่ดินและลงวันเดือนปี
ที่ออกใบแทนโฉนดที่ดิน และให้เจ้าพนักงานที่ดินลงนามกากับไว้)
(ความใน (6) ของข้อ 11 นี้ ถูกยกเลิกแล้วโดยข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2510)
ฯ
แต่ต่อมาได้มีความเป็น (6) ของข้อ 11 นี้ เพิ่มขึ้นอีกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2518)ฯ
ดังต่อไปนี้)

(6)
ในกรณีอธิบดีใช้อานาจเพิกถอนรายการจดทะเบียน หรือแก้ไข
โฉนดที่ดิน
ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของ คณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 แต่ไม่ได้โฉนดที่ดินมาหรือโฉนดที่ดินชารุด
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบแทนโฉนดที่ดินให้โดยดาเนินการทานองเดียวกับ ที่กาหนดไว้ใน
(3) โดยอนุโลม
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2497
พลเรือโท สุนาวินวิวัฒ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71 ตอนที่ 28 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 11 ธันวาคม 2497)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2497)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 65 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การรังวัดทาแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ให้กระทาได้ 2 วิธีคือ
((1) แผนที่ชั้นหนึ่ง กระทาโดยวิธีใช้กล้องธีโอโดไลท์โยงยึดหลักเขตวัดง่ามมุม
ภาคของทิศ ระยะ
และคานวณเป็นค่าพิกัดฉากสืบเนื่องจากหมุดหลักฐานโครงงานแผนที่ และคานวณเนื้อที่โดยวิธีคณิตศาสตร์
จากค่าพิกัดฉากของแต่ละมุมเขต)
(ความใน (1) ของข้อ 1 ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2544)ฯ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน)

(1) แผนที่ชั้นหนึ่ง กระทาโดยการใช้กล้องธีโอโดไลท์และเครื่องมือวัดระยะโยงยึด
หลักเขตวัดง่ามมุม ภาคของทิศ หรือใช้กล้องสารวจแบบประมวลผล หรือการรังวัดด้วย
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือด้วยเครื่องมือสารวจประเภทอื่นที่มีความละเอียดถูกต้อง
ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรมที่ดินกาหนด โดยคานวณเป็นค่าพิกัดฉากสืบเนื่องจาก
หมุดหลักฐานแผนที่ของกรมที่ดิน และคานวณพื้นที่โดยวิธีคณิตศาสตร์จากค่าพิกัดฉาก
ของแต่ละมุมเขต
(2) แผน
ที่ชั้นสอง ซึ่งใช้แผนที่ระวางเป็นหลักกระทาโดยวิธีวัดระยะเป็นมุมฉาก หรือ
วัดระยะสกัดเป็นรูปสามเหลี่ยมจากเส้นหมุดหลักฐานโครงงานแผนที่หรือโดยวิธีจากรูปถ่าย
ทางอากาศ และคานวณเนื้อที่โดยวิธีคณิตศาสตร์ หรือโดยมาตราส่วน
ที่ดินบริเวณใดควรกระทาโดยวิธีใด ให้อธิบดีกาหนด
ข้อ 2 ที่ดินในแผนที่ระวางออกโฉนดที่ดินซึ่งทาการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินไว้แล้ว
โดยวิธีแผน ที่ชั้นหนึ่งหรือโดยวิธีแผนที่ชั้นสอง เมื่อมีความจาเป็นต้องรังวัดใหม่ ให้ทาการรังวัด
โดยมีมาตรฐานเท่าเดิมหรือดีกว่า
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ข้อ 3 เพื่อให้เส้นเขตที่ดินที่ทาการรังวัดเป็นเส้นตรงไม่คดไปคดมา ให้เจ้าของที่ดิน
ทั้งสองฝ่ายทาความตกลงกาหนดเส้นเขตเสียใหม่ ให้เป็นเส้นตรงเส้นเดียวหรือหลายเส้นต่อกันได้
เมื่อตกลงกันประการใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการรังวัดไปตามนั้น
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2497
พลเรือโท สุนาวินวิวัฒ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71 ตอนที่ 82 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 11 ธันวาคม 2497)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2497)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 77 มาตรา 78 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
(ข้อ 1 ภายใต้บังคับข้อ 8 และข้อ 9 บุคคลใดมีความประสงค์จะขอทาการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมให้บุคคลนั้นยื่นคาขอตามแบบ ท.ด. 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยส่งโฉนดที่ดินหรือหลักฐาน
อย่างอื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่)
(ความในข้อ 1 ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2536) ฯ และให้ความต่
ใช้ อไปนี้แทน)
(ข้อ 1 ภายใต้บังคับข้อ 8 และข้อ 9 บุคคลใดมีความประสงค์จะขอทาการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม ให้บุคคลนั้นยื่นคาขอตามแบบ ท.ด. 1 สาหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือแบบ
ท.ด. 1 ก สาหรับที่ดินที่ยัง
ไม่มีโฉนดที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมทั้งแนบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือ
หลักฐานอย่างอื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่)
(ความในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2497)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2536)ฯ ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 52 (พ.ศ. 2549)ฯ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

ข้อ ๑ ภายใต้บังคับข้อ 8 และข้อ 9 บุคคลใดมีความประสงค์จะขอทาการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม ให้บุคคลนั้นยื่นคาขอตามแบบ ท.ด. ๑ สาหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือแบบ
ท.ด. ๑ ก สาหรับที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พร้อมทั้งแนบหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินหรือหลักฐานอย่างอื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
แบบ ท.ด. 1 และแบบ ท.ด. ๑ ก ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
ข้อ 2 ก่อนทาการจดทะเบียนให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วยคือ
(1)
สิทธิและความสามารถของบุคคลรวมตลอดถึงความสมบูรณ์แห่งนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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(2) ข้อกาหนดสิทธิในที่ดินและการค้าที่ดิน หรือการหลีกเลี่ยงกฎหมาย เช่น การได้มา
ซึ่งที่ดิน เพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าว
(3) การกาหนดทุนทรัพย์สาหรับเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
ข้อ 3 ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่จะให้คู่กรณีนาพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าหน้าที่อื่นไปตรวจสภาพของที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น โดยคู่กรณีเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายเองก็ได้
ข้อ 4 นิติกรรมที่คู่กรณีขอให้จดทะเบียนนั้น ถ้าทาในรูปหนังสือสัญญา ให้ทาเป็นคู่ฉบับ
เพื่อเก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน 1 ฉบับ และมอบให้ผู้เป็นฝ่ายอีก 1 ฉบับ หรือ 2 ฉบับ แล้วแต่กรณี
ถ้าทาเป็นรูปบันทึกข้อตกลงให้ทา 1 ฉบับ เพื่อเก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน
(ข้อ 5 การ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น ซึ่งต้อง
จดทะเบียน ณ ที่ว่าการอาเภอ หรือกิ่งอาเภอ ให้ดาเนินการตามที่กล่าวใน ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.
โดยอนุโลม แต่ต้องประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม มีกาหนด 30 วัน
ประกาศนั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ว่าการอาเภอ หรือกิ่งอาเภอ 1 ฉบับ ที่บ้านกานัน 1 ฉบับ
ณ ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น นั้น 1 ฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สานักงานเทศบาลอีก
1 ฉบับด้วย)
(ความในข้อ 5 ถูกยกเลิกโดยข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2531)ฯ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน)

ข้อ 5 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดที่ดิน ใบไต่สวน
หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามแบบ น.ส. 3 ก. หรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น
ในที่ดินดังกล่าว หรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไต่สวน หรือ
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามแบบ น.ส. 3 ก. ในกรณีไม่รวมกับที่ดินดังกล่าว ให้ประกาศ
การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีกาหนดสามสิบวัน
ประกาศตามวรรคหนึ่งให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นตั้งอยู่ สานักงานเขตหรือที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอท้องที่
ที่ทาการแขวงหรือที่ทาการกานันท้องที่ และบริเวณที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้น แห่งละ
หนึ่ง ฉบับ
(ข้อ 6 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังต่อไปนี้ ไม่ต้องประกาศตามความในข้อ 5 คือ
การจดทะเบียนเลิกสิทธิ หรือ นิติกรรม เช่น เลิกเช่า หรือเลิกภารจายอม เป็นต้น การไถ่ถอนจานองหรือ
ขายฝาก การขึ้นเงินหรือผ่อนต้นจากจานอง การโอนสิทธิการรับจานอง การโอนหลุดเป็นสิทธิจากจานอง
การปลดเงื่อนไขการไถ่หรือการโอนสิทธิการไถ่จากการขายฝาก การไถ่ถอนจากผู้รับจานองหรือผู้ รับซื้อ ฝาก
แล้วกระทาการจดทะเบียนประเภทอื่นต่อไปวันเดียวกับการไถ่ถอนนั้น การจดทะเบียนประเภทใดๆ ที่ได้กระทา
ติดต่อในวันเดียวกัน ในเมื่อการจดทะเบียนลาดับแรกได้มีประกาศมาแล้ว การจดทะเบียนใดๆ เกี่ยวกับที่ดิน
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ซึ่งมีตราจองที่ตราว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ว” หรือมีใบไต่สวน การจดทะเบียนการโอนตามคาสั่งศาล การจด
ทะเบียนการขายทอดตลาดโดยมีการบังคับคดีทางศาล หรือการจดทะเบียนการโอนโดยคาสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้มีอานาจตามกฎหมายอื่น)
(ความในข้อ 6 ถูกยกเลิกโดยข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2526)ฯ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน)

ข้อ 6 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังต่อไปนี้ ไม่ต้องประกาศตามความใน
ข้อ 5 คือ
(1) การจดทะเบียนเลิกสิทธิหรือนิติกรรม เช่น เลิกเช่า เลิกภารจายอม เป็นต้น
(2) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจานอง เช่น การไถ่ถอน
การขึ้นเงิน การผ่อนต้น การโอนสิทธิ การโอนหลุดเป็นสิทธิ การโอนชาระหนี้จานอง การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงจานองหรือหนี้อันจานองเป็นประกัน เป็นต้น
(3) การไถ่ถอนจากการขายฝาก การปลดเงื่อนไขการไถ่หรือการโอนสิทธิการไถ่จาก
การขายฝาก
(4) การจดทะเบียนการได้มาจากการขายทอดตลาดโดยมีการบังคับคดีทางศาล
(5) การจดทะเบียนตาม (2) (3) หรือ (4) แล้วจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ประเภทอื่นต่อไปในวันเดียวกัน
(6) เมื่อมีการประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทหนึ่งประเภทใด
ไว้ครบกาหนดแล้ว ต่อมามีการตกลงเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนคู่กรณี
ฝ่ายผู้รับสัญญา
(7) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทหนึ่งประเภทใดซึ่งได้กระทาติดต่อ
ในวันเดียวกันเมื่อการจดทะเบียนลาดับแรกนั้นมีการประกาศตามข้อ 5 แล้ว
(8) การจดทะเบียนการโอนตามคาสั่งศาล
(9) การจดทะเบียนการโอนตามคาสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายอื่น
((10) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามแบบ
น.ส. 3 ก. หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในที่ดินดังกล่าวรวมกับที่ดิน)
(ความใน (10) ของข้อ 6 นี้ ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2531)ฯ)

(มีความเพิ่มขึ้นเป็นข้อ 6 ทวิ โดยข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2515)
ดังต่อไปนี้)
(ข้อ 6 ทวิ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ตามแบบ น.ส. 3 ก. ไม่ต้องประกาศตามความในข้อ 5)

(ความในข้อ 6 ทวิ นี้ ถูกยกเลิกโดยข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2526) ฯ)

ฯ
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ข้อ 7 ในการประกาศตามความในข้อ 5. ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในกาหนดเวลาแล้ว
ให้ดาเนินการจดทะเบียนต่อไป ในกรณีที่มีผู้คัดค้าน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐาน
และทาการเปรียบเทียบทั้งสองฝ่าย ถ้าตกลงกันได้ ให้ทาหนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความ
ไว้แล้ว ดาเนินการตามนั้น ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้งดดาเนินการไว้แล้วแจ้งให้ทั้งสองฝ่ายไปจัดการ
ฟ้องร้องว่ากล่าว กันต่อไป และเมื่อมีคาพิพากษาถึงที่สุดแล้ว จึงดาเนินการจดทะเบียนตามผล
แห่งคาพิพากษา
ข้อ 8 การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1382 ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ผู้ได้มาต้องยื่นคาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยคาพิพากษา หรือคาสั่งศาล
อันถึงที่สุด แสดงว่าตนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวนั้น
(2) ถ้าผู้ได้มาได้กรรมสิทธิ์ที่ดินมาเต็มตามโฉนดที่ดินให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียน
ในประเภทได้มาโดยการครอบครอง
(3) ถ้าโฉนดที่ดินมีชื่อบุคคลคนเดียวหรือหลายคนแต่ผู้ได้มาได้กรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนหนึ่ง
ส่วนใด ให้สอบสวนว่าต่างฝ่ายต่างจะยอมให้ผู้ได้มามีชื่อรวมในโฉนดที่ดินหรือไม่ ถ้าตกลงกัน
ก็ให้จดทะเบียนในประเภทได้มาโดยการครอบครอง โดยเติมชื่อผู้ได้มาลงไปในโฉนด ถ้าไม่ตกลง
กันก็ให้แบ่งแยกส่วนของผู้ได้มาออก โดยให้ผู้ได้มา และผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินยังมีกรรมสิทธิ์อยู่ไปดู
และระวังเขตที่ดินในกรรมสิทธิ์ของตนแล้วจดทะเบียนในประเภทแบ่งได้มาโดยการครอบครอง
ถ้าผู้ได้มาได้กรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนของคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนไม่เต็มตามโฉนดที่ดิน
ให้จดทะเบียนในประเภทได้มาโดยการครอบครองเฉพาะส่วน
(4) ในกรณีตาม (1) (2) และ (3) ถ้าไม่ได้โฉนดที่ดินมาให้ถือว่า โฉนดที่ดิน ศูนย์ หาย
ให้ เจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทนโฉนดที่ดิน แล้วดาเนินการจดทะเบียนต่อไปตามควรแก่กรณี
ในกรณีเช่นว่านี้ โฉนดที่ดินเดิมเป็นอันใช้ไม่ได้ต่อไป
(5) ถ้าผู้ได้มาได้กรรมสิทธิ์มาไม่ตรงตามโฉนดที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินออก
โฉนด
ที่ดินให้ใหม่
เมื่อออกโฉนดที่ดินให้ใหม่แล้ว ถ้าได้โฉนดที่ดินเดิมมา ให้หมายเหตุด้วยหมึกแดง
ลงไว้ในด้านหน้าของโฉนดเดิมแสดงว่าโฉนดที่ดินฉบับนั้นได้มีการออกโฉนดใหม่แล้ว สาหรับ
กรณีไม่ได้โฉนดที่ดินเดิมมา ให้ระบุไว้ในประกาศแจกโฉนดที่ดิน แสดงว่าไม่ได้โฉนดที่ดินมาด้วย
(6) ถ้าโฉนดที่ดินนั้นมีการจดทะเบียนผูกพัน เช่น จานอง เช่า ภาระจายอม ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งให้ศาลทราบ เมื่อศาลแจ้งมาอย่างไร ให้ปฏิบัติตามควรแก่กรณี
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ข้อ 9 การจดทะเบียนสิทธิในที่ดินโดยประกาศอื่นนอกจากนิติกรรม ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ผู้ได้มาต้องยื่นคาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเอกสารแสดงสิทธิ การได้มา
และโฉนดที่ดิน
(2) ถ้าเป็นกรณีได้มาโดยศาลสั่ง ให้จดทะเบียนในประเภทโอนตามคาสั่งศาล โดยระบุ
คาสั่งศาลไว้ด้วย
(3) ถ้าเป็นกรณีได้มาโดยประการอื่น ให้ปฏิบัติตามความใน (2) โดยอนุโลม
(4) ถ้าโฉนดที่ดินมีชื่อไม่ตรงกับกรณีศาลสั่งมาหรือมีการจดทะเบียนผูกพันอยู่ เช่น
จานอง เช่า ภารจายอม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ศาลทราบ เมื่อศาลแจ้งมาอย่างไร ให้ปฏิบัติ
ตามควรแก่กรณี
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2497
พลเรือโท สุนาวินวิวัฒ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71 ตอนที่ 82 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 11 ธันวาคม 2497)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. 2497)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 86 มาตรา 89 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 คนต่างด้าวผู้ใดได้มาซึ่งที่ดินตามความในประมวลกฎหมายที่ดินต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ต้องใช้ที่ดินนั้นด้วยตนเองตามที่ได้รับอนุญาต
(๒)
ต้องเริ่มใช้ที่ดินนั้นเพื่อกิจการตามที่ขอภายในกาหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่
ได้รับ
โอนสิทธิในที่ดินมา
(3) ถ้าจะจาหน่ายจ่ายโอนที่ดินไปต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีก่อน
ข้อ 2 การยื่นคาขออนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความใน
มาตรา 71
ข้อ 3 เมื่อได้รับคาขอแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วเสนอรัฐมนตรีพิจารณา
ข้อ 4 แบบคาขอให้ใช้ดังนี้
(1) การขออนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินให้ใช้แบบ ต.1 ท้ายกฎกระทรวงนี้ หรือแบบ 1
ท้าย กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว
พุทธศักราช 2486
(2) การขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้แบบ ต.2 ท้ายกฎกระทรวงนี้ หรือแบบ 2
ท้ายกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว
พุทธศักราช 2486
ข้อ 5 การแจ้งไม่ใช้ที่ดินให้ใช้แบบ ต.3 ท้ายกฎกระทรวงนี้ หรือแบบ 2 ท้ายกฎกระทรวง
มหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว พุทธศักราช 2486
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ข้อ 6 ในกรณีที่นิติบุคคลตามมาตรา 97 ยื่นคาขอให้ได้มา หรือใช้เพื่อกิจการอย่างอื่น
ซึ่งที่ดิน ให้ใช้แบบอย่างเดียวกับที่บัญญัติไว้ในข้อ 4 และข้อ 5 โดยอนุโลม แล้วให้แสดงรายการ
ดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(1)
ถ้าเป็นบริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
ให้แสดงว่ามีทุนเท่าใด แบ่งเป็นกี่หุ้น มีผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นคนสัญชาติใด เท่าใด
ถือหุ้นคนละเท่าใด ผู้จัดการหรือกรรมการเป็นคนสัญชาติใด เฉพาะบริษัทจากัดให้แสดงด้วยว่า
ได้ออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือบ้างหรือไม่ ถ้าออกได้ออกไปเป็นจานวนเท่าใด ถ้ามีนิติบุคคลเป็น
ผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน ให้แสดงรายการอย่างเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้นสาหรับนิติบุคคลนั้นด้วย
และให้แสดงใบสาคัญการจดทะเบียนก่อตั้งนิติบุคคลกับหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(ถ้ามี) ด้วย
(2) ถ้าเป็นสมาคมหรือสหกรณ์ ให้แสดงว่ามีสมาชิกเป็นคนสัญชาติใด เท่าใด มีวัตถุประสงค์
อย่างไร มีผู้จัดการหรือกรรมการเป็นคนสัญชาติใด และให้แสดงใบสาคัญการจดทะเบียนหรือ
ตราสารก่อตั้งนิติบุคคลและข้อบังคับด้วย
(3) ถ้าเป็นมูลนิธิ ให้แสดงว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไร มีผู้จัดการหรือกรรมการเป็นคน
สัญชาติใด และให้แสดงใบสาคัญการจดทะเบียนหรือตราสารก่อตั้งมูลนิธิและข้อบังคับด้วย
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2497
พลเรือโท สุนาวินวิวัฒ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71 ตอนที่ 82 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 11 ธันวาคม 2497)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. 2497)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 101 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บุคคลใดประสงค์จะทาการค้าที่ดินให้ยื่นคาขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามความในมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยแสดงแผนผังของที่ดินที่จะขาย
หรือที่จะแบ่งขาย หรือที่จะให้เช่าซื้อ โครงการและราคาที่จะขายหรือราคาที่จะให้เช่าซื้อ
เสนอไปพร้อมกับคาขอด้วย
ข้อ 2 เมื่อได้รับคาขออนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย เสร็จแล้วให้รายงานพร้อมทั้งส่งเอกสารการสอบสวนไปยังรัฐมนตรี
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2497
พลเรือโท สุนาวินวิวัฒ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71 ตอนที่ 82 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 11 ธันวาคม 2497)
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กฎกระทรวง*
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2497)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 103 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ค่าธรรมเนียมในการขอคารับรองที่ดินที่ได้ทาประโยชน์แล้ว
คิดรวมเป็นรายแปลงๆ ละ
5.00 บาท
ข้อ 2 ค่าธรรมเนียมในการขอสัมปทาน
(1) ค่าขออนุญาต รายละ
50.00 บาท
(2) ค่าสัมปทานคิดตามจานวนเนื้อที่ดิน ไร่ละ 5.00 บาท
เศษของไร่คิดเป็นไร่
ข้อ 3 ก. ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดินครั้งแรก
ค่าออกโฉนดไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ
40.00 บาท
ค่าออกโฉนดเกิน 20 ไร่
คิดตามเนื้อที่ดินที่เกินไร่ละ 2.00 บาท
เศษของไร่คิดเป็นไร่
ข. ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดินรวมหรือแบ่งแยก หรือ
ออกโฉนดใหม่ ค่าออกโฉนดตามรายแปลงใหม่
แปลงละ
20.00 บาท

* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2522)ฯ
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ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
(1) ค่ารังวัดทาแผนที่เพื่อออก หรือแบ่งแยกโฉนดที่ดิน
หรือแบ่งแยกใบไต่สวน ที่ขอเฉพาะแปลง
คิดตามรายแปลงที่ออกหรือแบ่งแยก แปลงละ
15.00 บาท
(2) ค่ารังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินหรือใบไต่สวน
ตามรายวันทีท่ าการ แปลงหนึ่งวันละ
10.00 บาท
(
3) ค่ารังวัดรวมโฉนดที่ดินหรือใบไต่สวน
ตามรายวันทีท่ าการ วันละ
10.00 บาท
(4) ค่ารังวัดทาแผนที่นอกจากระบุไว้แล้วในกฎนี้
ตามรายวันทีท่ าการ วันละ
20.00 บาท
(5) ค่าคัดแผนที่ที่มีผู้ขอให้คัด
หรือจาลองแผนทีแ่ ปลงละ
10.00 บาท
(6) ค่าคานวณเนื้อที่หรือสอบแส
คิดตามรายแปลงทีข่ อให้คานวณ แปลงละ
10.00 บาท
(7) ค่าจับระยะ แปลงละ 5.00 บาท
ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
((1) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์
คิดตามจานวนที่ประเมินได้เป็นทุนทรัพย์ ร้อยละ 1.00
บาท
แต่อย่างต่าต้องไม่ต่ากว่า
5.00 บาท
เศษของร้อยนับเป็นร้อย
(2) แลกเปลี่ยน ให้ โอนมฤดก และได้มาโดยการครอบครอง คิดตามจานวนที่ประเมิน
ได้เป็นทุนทรัพย์
(3) การเช่า ให้ถือค่าเช่าตลอดเวลาเช่าเป็นทุนทรัพย์)
(ความในข้อ 5 (1), (2), (3) ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2516)ฯ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน)

(1) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
มีทนุ ทรัพย์คดิ ตาม
จานวนทุนทรัพย์
ร้อยละ
2.00 บาท
(2) ค่าจดทะเบียนการโอนมรดก
หรือให้ ทัง้ นีเ้ ฉพาะในระหว่าง
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บุพการีกบั ผูส้ บื สันดาน
หรือระหว่างคูส่ มรส
คิดตามจานวนทุนทรัพย์ ร้อยละ
0.50 บาท
(3) ค่าจดทะเบียนการจานอง
หรือบุรมิ สิทธิคดิ ตามราคา
ทีจ่ านอง หรือบุรมิ สิทธิ
ทีจ่ ดทะเบียน ร้อยละ
1.00 บาท
ค่าจดทะเบียนการเช่า
คิดตามค่าเช่าตลอดเวลา
ทีเ่ ช่า หรือเงินกินเปล่า หรือ
ทัง้ สองอย่างรวมกัน ร้อยละ
1.00 บาท
ในกรณีเช่าตลอดชีวติ ให้คานวณ
ค่าเช่าเท่ากับระยะเวลาการเช่า
สามสิบปี
ค่าธรรมเนียมตาม (1) (2) และ (3)
อย่างต่าต้องไม่นอ้ ยกว่า 5.00 บาท
เศษของร้อยนับเป็นร้อย
(4) ค่าจดทะเบียนสิทธิประเภท
“ปลดเงื่อนไขการไถ่จากขายฝาก”
“หลุดเป็นสิทธิจากจานองหรือขายฝาก (อย่างเก่า)”
“ผ่อนต้น”
“ไถ่จากจานองหรือขายฝาก”
“ระงับจานอง (หนี้เกลื่อนกลืนกัน)”
“เลิกเช่า”
“เลิกเช่าซื้อ”
“เลิกอาศัย”
“แบ่งแยกในนามเดิม”
“แบ่งแยกระหว่างเจ้าของเดิม”
แปลงหนึ่งรายละ 10.00 บาท
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(5) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
นอกจากทีร่ ะบุไว้แล้วแปลงหนึ่งรายละ 15.00 บาท
ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมการขอให้ได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว
(1) ค่าขออนุญาต รายละ 10.00 บาท
(2) ค่าอนุญาต ไร่ละ 10.00 บาท
เศษของไร่ คิดเป็นไร่
ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมการขอให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการค้า
(1) ค่าขออนุญาต รายละ 10.00 บาท
(2) ค่าอนุญาต ไร่ละ
5.00 บาท
เศษของไร่ คิดเป็นไร่
ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
(1) ค่าคาขอแปลงหนึ่ง รายละ 2.00 บาท
เฉพาะค่าคาขอตรวจหลักฐาน
ทะเบียนทีด่ นิ หรือค่าคาขอ
คัดสาเนาเอกสารคราวหนึง่
กีแ่ ปลงก็ตามเรียกคราวละ 2.00 บาท
(2) ค่าคัดสาเนาเอกสารต่างๆ
รวมทัง้ ค่าคัดสาเนาเอกสาร
เป็นพยานในคดีแพ่งโดย
เจ้าหน้าทีเ่ ป็นผูค้ ัด ร้อยคาต้น
(ไม่ถึงร้อยหรือเศษของร้อย
นับเป็นร้อย)
ต่อไปร้อยคาละ
1.00 บาท
ไม่ถึงร้อยหรือเศษของร้อย
นับเป็นร้อย
(3) ค่ารับรองเอกสารที่คัด
ฉบับละ
2.00 บาท
(4) ค่าตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน
แปลงละ
3.00 บาท

2.00 บาท
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(5) ค่ารับอายัดที่ดิน แปลงละ
(6) ค่ามอบฉันทะ เรื่องละ 3.00 บาท
(7) ค่าออกใบแทนหนังสือ
แสดงสิทธิในทีด่ นิ ฉบับละ 10.00 บาท
(8) ค่าประกาศ
3.00 บาท
ข้อ 9 ค่าใช้จ่าย
(1) ค่าพาหนะเดินทางของ
พนักงานเจ้าหน้าที่
และคนงานทีจ่ ้างไปทา
การรังวัดตามคาขอ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ที่ใช้เรียก
เจ้าหน้าทีแ่ ละค่าจ้าง อยู่ในขณะ
คนงานทีจ่ ้างไปทาการ นัน้
รังวัดตามคาขอ ให้เรียก
ตามระเบียบและอัตรา
ของทางราชการ
(3) ค่าป่วยการเจ้าพนักงาน
ผูป้ กครองท้องที่ หรือผูแ้ ทนทีไ่ ป
ในการรังวัดคนหนึ่ง วันละ 10.00 บาท
(4) ค่าหลักเขต หลักละ
3.00 บาท
ถ้าเป็นการเดินสารวจหรือ
สอบเขตทัง้ ตาบล แปลงละ 10.00 บาท
(5) ค่าปิดประกาศได้แก่ผู้ไปปิด 5.00 บาท
(6) ค่าพยานได้แก่พยานคนละ 2.00 บาท
(7) ค่าพาหนะเดินทางและ เท่าอัตรา
เบีย้ เลีย้ งพนักงานเจ้าหน้าที่
ในกรณีไปสอบสวนการ
ทาประโยชน์ในทีด่ นิ ตาม จะต้องจ่าย
คาขอให้เรียกจ่ายแก่
ผูไ้ ปทางาน

5.00 บาท

เท่าที่มีจาเป็น
และใช้จ่าย
ไปจริง

ที่ทาง
ราชการ
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(มีความเพิ่มขึ้นเป็นข้อ 10 โดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2515)ฯ ดังต่อไปนี้)

ข้อ 10 ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตาม มาตรา 58
ก. เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 20.00 บาท
ข. เนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกินไร่ละ 1.00 บาท
เศษของไร่ให้คดิ เป็นหนึง่ ไร่
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2497
พลเรือโท สุนาวินวิวัฒ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71 ตอนที่ 82 วันที่ 11 ธันวาคม 2497)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2500)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 10 มาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การขายที่ดินให้กระทาโดยวิธีขายทอดตลาด เว้นแต่
(1) การขายที่ดินในกรณีที่มีผู้เช่าหรือผู้อาศัยอยู่ในที่ดินนั้นติดต่อกันมาไม่น้อย
กว่าห้าปี
ให้กระทาโดยวิธีกาหนดราคาขายตามราคาตลาด และเปิดโอกาสให้ผู้เช่า ผู้อาศัยรวมถึทายาทของ
ง
ผู้เช่า หรือผู้อาศัย แล้วแต่กรณี มีโอกาสซื้อได้ก่อนผู้อื่น เมื่อไม่เป็นที่ตกลงกันจึงให้กระทาโดยวิธี
ขายทอดตลาด หรือ
(2) การขายที่ดินแก่บุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือได้ช่วยทาประโยชน์ในที่ดินนั้น ให้กระทา
โดยวิธีกาหนดราคา แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวหลายคนประสงค์จะซื้อที่ดินแปลงเดียวกัน และไม่อาจ
ตกลงกันได้ ให้กระทาโดยวิธีประกวดราคา
ข้อ 2 การแลกเปลี่ยนที่ดิน ให้แลกเปลี่ยนกับที่ดินซึ่งมีราคาใกล้เคียงกัน โดยคานึงถึง
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนนั้น
ข้อ 3 การให้เช่าที่ดิน ให้กาหนดราคาค่าเช่า โดยคานึงถึงสภาพแห่งท้องที่ประกอบกับ
ทุนที่ได้ลงไปในที่ดินนั้น
ในกรณีให้เช่าที่ดินสาหรับอยู่อาศัย ถ้าผู้ประสงค์จะเช่ามีหลายคนเกินกว่าที่ดินที่กาหนดไว้
ให้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความจาเป็นและได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยมากกว่า
ได้เช่าก่อนตามลาดับ
การให้เช่าที่ดินแก่บุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือได้ช่วยทาประโยชน์ในที่ดินนั้น ให้กระทา
โดยวิธีกาหนดราคาค่าเช่า แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวหลายคนประสงค์จะเช่าที่ดินแปลงเดียวกัน
และไม่อาจตกลงกันได้ ให้กระทาโดยวิธีประกวดราคาค่าเช่า
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(มีความเพิ่มขึ้นเป็นข้อ 3 ทวิ โดยข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2515)ฯ ดังต่อไปนี้)

ข้อ 3 ทวิ ในกรณีให้เช่าที่ดินซึ่งถูกกันออกจากที่ดิน ที่ทางราชการไม่ออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน ถ้าผู้ขอเช่าเป็นผู้ได้ครอบครองที่ดินนั้น ให้กาหนดตามอัตราค่าเช่า
ปานกลาง ที่มี การเช่าอยู่ในท้องที่นั้นในวันทาสัญญาเช่า และมิให้มีการเช่าช่วง หรือโอน
สิทธิการเช่าให้แก่บุคคล อื่น
ข้อ 4 การให้เช่าซื้อที่ดิน ให้กาหนดจานวนเงินและระยะเวลาส่งใช้เงินเป็นคราวๆ
โดยคานึงถึงสภาพแห่งท้องที่ประกอบกับทุนที่ได้ลงไปในที่ดินนั้น
ถ้าผู้ประสงค์จะเช่าซื้อมีหลายคนเกินกว่าที่ดินที่กาหนดไว้ ให้ดาเนินการเช่าซื้อโดยวิธี
จับสลาก เว้นแต่การเช่าซื้อที่ดินสาหรับอยู่อาศัย ให้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความจาเป็นและ
ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยมากกว่าได้เช่าซื้อก่อนตามลาดับ
(มีความเพิ่มขึ้นเป็นข้อ 4 ทวิ ข้อ 4 ตรี และข้อ 4 จัตวา โดยข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 20
(พ.ศ. 2515)ฯ ตามลาดับต่อไปนี้)

ข้อ 4 ทวิ ในกรณีให้เช่าซื้อที่ดินซึ่งถูกกันออกจากที่ดินที่ทางราชการไม่ออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน ถ้าผู้ขอเช่าซื้อเป็นผู้ได้ครอบครองที่ดินนั้น ให้ถือเอาราคาประเมินทุนทรัพย์
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินในวันทาสัญญาเช่าซื้อเป็นราคาให้เช่าซื้อ
การชาระค่าเช่าซื้อจะแบ่งเป็นกี่งวด แต่ละงวดจะชาระเป็นรายปีหรือหลายปีต่องวดก็ได้
แต่ ต้องชาระให้เสร็จสิ้นภายในยี่สิบปี
ข้อ 4 ตรี ค่าเช่าและค่าเช่าซื้อที่ได้จากที่ดินรายใด ให้เป็นรายได้ของราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ และให้นาไปบารุงท้องถิ่นนั้น
ข้อ 4 จัตวา การพิจารณาให้เช่าตามข้อ 3 ทวิ หรือให้เช่าซื้อตามข้อ 4 ทวิ
ให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาตามควรแก่กรณี
ข้อ 5 การมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นจัดหาผลประโยชน์ ให้กระทาโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ในการประกาศให้ระบุถึงเขตที่ดิน จานวนเนื้อที่ดิน ชื่อทบวงการเมืองและกิจการที่
มอบหมาย รวมถึงความประสงค์ให้จัดหาผลประโยชน์สาหรับรัฐหรือบารุงท้องถิ่นด้วย
ข้อ 6 ให้อธิบดีหรือหัวหน้าทบวงการเมืองที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี ประกาศ
วัตถุประสงค์ ที่จะดาเนินการ วิธีการ และรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
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ประกาศนั้นให้ปิดไว้ ณ สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินสาขาหนึ่งฉบับ ณ ที่ว่าการ
อาเภอหรือกิ่งอาเภอท้องที่หนึ่ง ฉบับ ที่บ้านกานันหนึ่งฉบับ และในที่เปิดเผยในบริเวณที่ดินนั้น
หนึ่งฉบับ
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2500
พลโท ป. จารุเสถียร
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 74 ตอนที่ 110 วันที่ 24 ธันวาคม 2500)

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาผลประโยชน์
ในที่ดินของรัฐ ซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและมิใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินอันราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2500)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ใดมีความประสงค์จะขอสัมปทานเพื่อกระทากิจการอย่างใดๆ ในที่ดิน ให้ทา
เรื่องราวตามแบบ ท.ด. 73 ท้ายกฎกระทรวงนี้ ยื่นต่อนายอาเภอท้องที่รวมห้าชุด พร้อมด้วย
แผนที่ที่ดินสิบชุด
(มีความเพิ่มขึ้นเป็นวรรคสองของข้อ 1 โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2515)ฯ ดังต่อไปนี้)

ในกรณีขอสัมปทานที่ดิน ซึ่งถูกกันออกจากที่ดินที่ทางราชการไม่ออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน ผู้ขอสัมปทานจะต้องเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองที่ดินนั้น
ข้อ 2 แผนที่ที่ดินตามข้อ 1 ให้แสดงเขตที่ดินและภูมิประเทศในบริเวณที่ขอสัมปทาน
มีรัศมีห่างจากเขตที่ดินออกไปด้านละอย่างน้อย 300 เมตร และให้แสดงว่ามีสิ่งปลูกสร้าง
พืช พันธุ์ไม้หรือทรัพยากรอันมีค่าอย่างใดบ้างหรือไม่ กับให้แสดงแผนผังที่จะใช้ที่ดินนั้นกระทา
กิจการโดยละเอียด
ข้อ 3 เมื่อได้รับเรื่องราวตามข้อ 1 ให้นายอาเภอท้องที่ปิดประกาศ ณ สานักงานที่ดิน
จังหวัดหรือสานักงานที่ดินสาขา ณ ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอท้องที่ ที่บ้านกานัน และในที่
เปิดเผยในบริเวณที่ดินนั้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อครบกาหนดแล้ว จะมีผู้คัดค้าน
หรือไม่ก็ตาม ให้นายอาเภอสอบสวนพิจารณาเรื่องราวเสนอความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเสนอความเห็นไปยังรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป
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ข้อ 4 การให้สัมปทานที่ดินนั้น ให้รัฐมนตรีอนุญาตต่อเมื่อ
(1) ผู้ขอมีความประพฤติดี
(2)
ผู้ขอมีความสามารถ และมีปัจจัยที่จะกระทากิจการที่ได้รับสัมปทานให้เป็น
ผลสาเร็จได้
(3)
ที่ดินที่จะอนุญาตสมควรกับกิจการที่ขอสัมปทานและไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่เศรษฐกิจ
ของประเทศ ไม่ขัดต่อสาธารณประโยชน์ และไม่เป็นอันตรายแก่ทรัพย์สิน หรือขัดต่อสวัสดิภาพ
ของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
(ข้อ 5 รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ในสัมปทานและกาหนดอายุสัมปทานตามที่
เห็นสมควรแก่กิจการนั้น แต่ไม่เกินยี่สิบปี
สัมปทานบัตรให้จัดทาเป็นสี่ฉบับ เก็บรักษาไว้ที่กรมที่ดินหนึ่งฉบับ จังหวัดและอาเภอท้องที่แห่งละ
หนึ่งฉบับ และให้ผู้รับสัมปทานถือไว้หนึ่งฉบับ)
(ความในข้อ 5 ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2503)ฯ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน)

ข้อ 5 รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ ในสัมปทานและกาหนดอายุสัมปทาน
ตามที่เห็นสมควรแก่กิจการนั้น แต่ไม่เกินห้าสิบปี
ในกรณีที่จะให้สัมปทานแก่ผู้ใดเกินยี่สิบปี ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ก่อนเป็น รายๆ ไป
สัมปทานบัตรให้จัดทาเป็นสี่ฉบับ เก็บรักษาไว้ที่กรมที่ดินหนึ่งฉบับ จังหวัดและ
อาเภอท้องที่แห่งละหนึ่งฉบับ และให้ผู้รับสัมปทานถือไว้หนึ่งฉบับ
ข้อ 6 ถ้าผู้รับสัมปทานไม่มีความประสงค์จะกระทากิจการที่ได้รับสัมปทานต่อไป ก็ให้
ยื่นเรื่องราวต่อรัฐมนตรีโดยผ่านนายอาเภอท้องที่ตามลาดับและให้สัมปทานนั้นสิ้นอายุนับแต่
วันที่รัฐมนตรีอนุมัติ
ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานเป็นบุคคลธรรมดา เมื่อผู้รับสัมปทานถึงแก่กรรม ทายาท
หรือผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะถือสัมปทานนั้นต่อไป ให้ยื่นเรื่องราวต่อรัฐมนตรี
โดยผ่านนายอาเภอท้องที่ตามลาดับภายในกาหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ผู้รับสัมปทานถึงแก่กรรม
ถ้าไม่มีผู้ใดยื่นเรื่องราวภายในกาหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่า สัมปทานนั้นสิ้นอายุในวันที่ครบกาหนด
เก้าสิบวัน
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ข้อ 8 ถ้าผู้รับสัมปทานมีความประสงค์จะโอนสัมปทานให้แก่ผู้อื่น ให้ผู้โอนและผู้รับโอน
ยื่นเรื่องราวต่อรัฐมนตรีโดยผ่านนายอาเภอท้องที่ตามลาดับ เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควร
ก็อนุญาตให้โอนได้
ผู้รับโอนย่อมได้รับช่วงสิทธิและหน้าที่ในกิจการของสัมปทานนั้นต่อไปเท่าที่ผู้รับ
สัมปทานเดิมมีอยู่
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2500
พลโท ป. จารุเสถียร
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 74 ตอนที่ 110 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 24 ธันวาคม 2500)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน ให้
หรือให้ใช้ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2503)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2500) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“
ข้อ 5 รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ในสัมปทานและกาหนดอายุสัมปทาน
ตามที่เห็นสมควรแก่กิจการนั้น แต่ไม่เกินห้าสิบปี
ในกรณีที่จะให้สัมปทานแก่ผู้ใดเกินยี่สิบปี ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน
เป็นรายๆ ไป
สัมปทานบัตรให้จัดทาเป็นสี่ฉบับ เก็บรักษาไว้ที่กรมที่ดินหนึ่งฉบับ จังหวัดและอาเภอ
ท้องที่แห่งละหนึ่งฉบับ และให้ผู้รับสัมปทานถือไว้หนึ่งฉบับ”
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
พลเอก ป. จารุเสถียร
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 77 ตอนที่ 66 วันที่ 9 สิงหาคม 2503)
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพื่อสนับสนุนการลงทุนประกอบกิจการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
ในการขอสัมปทานที่ดินของรัฐซึ่งใช้ทุนมาก และระยะเวลาดาเนินการที่ได้ผลตอบแทนใน
ระยะยาวเช่น การที่จะ
รวบรวมชาวเขา ซึ่งบุกรุกทาลายป่าบนภูเขาเพื่อปลูกฝิ่นทาพืชไร่เลื่อนลอยโดยไม่มีเขต จากัด ให้รวมกันเป็นกลุ่มก้อน
จัดทาพืชให้เหมาะสมแก่สภาพท้องที่ ถ้ารัฐจะดาเนินการแต่ฝ่ายเดียวจะต้องลงทุนมาก ควรให้มีบุคคลซึ่งมีความรู้
ความชานาญ หรือมีอาชีพในการนี้ได้รับสัมปทานที่ดินไปดาเนินการในระยะยาว จะได้ผลดีแก่การเศรษฐกิจของประเทศ
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2504)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 26 (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บุคคลใดมีสิทธิในที่ดินหรือครอบครองที่ดินซึ่งอยู่ภายในเขตสารวจที่ดินตาม
ประกาศของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ และมีหน้าที่แจ้งตามมาตรา 26 (1) แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ให้แจ้งรายการและลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญตามแบบบัญชีแจ้งการมีสิทธิในที่ดิน
หรือการครอบครองที่ดินในเขตสารวจที่ดินท้ายกฎกระทรวงนี้ต่อนายอาเภอหรือผู้ทาการแทน
หรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอหรือผู้ทาการแทนในท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่
ข้อ 2 การแจ้งตามข้อ 1 ผู้แจ้งต้องนาหลักฐานการมีสิทธิในที่ดินหรือการครอบครองที่ดิน
ไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งด้วย
ข้อ 3 ในกรณีที่บุคคลหลายคนมีสิทธิในที่ดินหรือครอบครองที่ดินแปลงเดียวร่วมกัน
ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แจ้งแทนกันได้ โดยระบุชื่อผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินร่วมกันนั้น
ไว้ในแบบบัญชีแจ้งการมีสิทธิในที่ดินหรือการครอบครองที่ดินในเขตสารวจที่ดิน ในช่องชื่อผู้มีสิทธิ
ในที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน
ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินจัดให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งแทน
ต้องมีคารับรองของเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่หรือพยานอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองว่า บุคคลอื่น
นั้นเป็นผู้แจ้งแทนจริง
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2504
พลโท ป. จารุเสถียร
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 78 ตอนที่ 76 วันที่ 26 กันยายน 2504)
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพื่อกาหนดแบบและวิธีการให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือ
ผู้ครอบครองที่ดินแจ้งที่ดินในเขตสารวจตามประกาศของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ตามมาตรา 25
แห่ง ประมวลกฎหมายที่ดิน
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กฎกระทรวง*
ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. 2510)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกข้อ 7 และข้อ 11 (6) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2497)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
(ข้อ 2 แบบโฉนดที่ดินให้เป็นไปตามแบบ น.ส. 4 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ในกรณีโฉนดที่ดินที่ออกเป็นโฉนดตราจองหรือตราจองที่ตราว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ว” ให้มีคาว่า
“โฉนดตราจอง” หรือ ตราจองที่ตราว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ว” แล้วแต่กรณี ไว้เหนือคาว่า “โฉนดที่ดินเลขที่”
ข้อ 3 แบบใบแทนโฉนดที่ดินให้เป็นไปตามแบบ น.ส. 4 โดยประทับตราสีแดงว่า “ใบแทน” ไว้ใน
ด้านหน้าของโฉนดที่ดิน และในสารบัญจดทะเบียนให้มีคาว่า “ใบแทน” และวัน เดือน ปีที่ออก ด้วยหมึกสีแดง
กับให้เจ้าพนักงานที่ดินลงชื่อและประทับตราประจาตาแหน่งไว้เป็นสาคัญ ส่วนโฉนดที่ดินฉบับสาหรับสานักงานที่ดิน
ในสารบัญจดทะเบียนให้มีคาว่า “ได้ออกใบแทนโฉนดที่ดิน” และวัน เดือน ปีที่ออก ด้วยหมึกสีแดง กับให้
เจ้าพนักงานที่ดินลงชื่อกากับไว้)
(ความในข้อ 2 และข้อ 3 นี้ ถูกยกเลิกโดยข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2539)ฯ)

ให้ไว้ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2510
พลเอก ป. จารุเสถียร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 84 ตอน 61 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 3 กรกฎาคม 2510)
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากแบบโฉนดที่ดินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีข้อความและ
ลวดลายไม่รัดกุม ง่ายแก่การปลอมแปลง สมควรเปลี่ยนแบบโฉนดที่ดินเสียใหม่ ให้มีข้อความและลวดลายรัดกุมเหมาะสม
ยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการปลอมแปลงโฉนดที่ดิน
* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2529)ฯ และกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537)ฯ
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กฎกระทรวง*
ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2514)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2497) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“
ข้อ 6 ในกรณีที่มีผู้โต้แย้ง ให้นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
มีอานาจสอบสวนเปรียบเทียบ เมื่อตกลงกันได้ก็ให้ดาเนินการไปตามข้อตกลงนั้น หากตกลง
กันไม่ได้ ให้มีคาสั่งว่าจะออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใด และให้ผ่ายที่ไม่พอใจไป
ดาเนินการฟ้องร้องต่อศาลภายในกาหนดหกสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่ง
ในกรณีที่มีการฟ้องร้องต่อศาลแล้ว ให้รอเรื่องไว้จนกว่าศาลจะพิพากษาหรือมีคาสั่ง
ประการใด
ถ้ามิได้มีการฟ้องร้องภายในกาหนดดังกล่าว หรือศาลได้วินิจฉัยแล้วก็ให้ดาเนินการ
ไปตามควรแก่กรณี”
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
พลเอก ป. จารุเสถียร
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 88 ตอนที่ 79 วันที่ 27 กรกฎาคม 2514)
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากวิธีดาเนินการในกรณีที่มีการโต้แย้งเกี่ยวกับการออก
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส. 3) ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2497) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ยังไม่รัดกุม เป็นเหตุให้คู่กรณีได้รับความเดือดร้อน เนื่องจาก
การออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ต้องล่าช้าไป สมควรแก้ไขปรับปรุงวิธีดาเนินการเสียใหม่ จึงจาเป็นต้องออก
กฎกระทรวงฉบับนี้
* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537)ฯ
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กฎกระทรวง*
ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2514)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้กาหนดแบบโฉนดที่ดินขึ้นอีกแบบหนึ่ง ตามแบบ น.ส. 4 ง. ท้ายกฎกระทรวงนี้
(ข้อ 2 ใบแทนแบบโฉนดที่ดินจะจัดทาตามแบบ น.ส. 4 ง. ก็ได้
การออกใบแทนโฉนดที่ดินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าพนักงานที่ดินคนปัจจุบันลงลายมือชื่อ
และประทับตราให้มีคาว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดงไว้ด้านหน้าของโฉนดที่ดิน ในสารบัญจดทะเบียนให้ระบุ
วัน เดือน ปี ที่ออกโฉนดที่ดินฉบับเดิมด้วยหมึกสีแดง ถ้ามีรายการจดทะเบียนให้คัดรายการด้วยหมึกสีแดง
และให้เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อ และประทับตราใต้รายการสุดท้าย ถ้าไม่มีรายการจดทะเบียนให้
เจ้า พนักงานที่ดินลงลายมือชื่อและประทับตราใต้วัน เดือน ปีที่ออกโฉนดที่ดินฉบับเดิม
ส่วนโฉนดที่ดินฉบับสานักงานที่ดิน ในสารบัญจดทะเบียนให้มีความว่า “ได้ออกใบแทน
โฉนดที่ดินไปแล้ว” และวัน เดือน ปี ที่ออกด้วยหมึกสีแดง กับให้เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อกากับ
ไว้)
(ความในข้อ 2 ถูกยกเลิก โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2517)ฯ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

ข้อ 2 ใบแทนโฉนดที่ดินจะจัดทาตามแบบ น.ส. 4 ง. ก็ได้
การออกใบแทนโฉนดที่ดินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย
ให้ลงลายมือชื่อแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าพนักงานที่ดินคนปัจจุบันลง
ลายมือชื่อ
และประทับตราประจาตาแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อ ให้มีคาว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดง
ไว้ด้านหน้าของโฉนดที่ดิน ในสารบัญจดทะเบียนให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่ออกโฉนดที่ดิน
ฉบับเดิมด้วยหมึกสีแดง ถ้ามีรายการจดทะเบียนให้คัดรายการด้วยหมึกสีแดง และให้
เจ้า พนักงานที่ดินลงลายมือชื่อและประทับตราใต้ วัน เดือน ปี ที่ออกโฉนดที่ดินฉบับเดิม
* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2529)ฯ
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ส่วนโฉนดที่ดินฉบับสานักงานที่ดิน ในสารบัญจดทะเบียนให้มีคาว่า “ได้ออก
ใบแทน
โฉนดที่ดินไปแล้ว” และวัน เดือน ปี ที่ออกด้วยหมึกสีแดง กับให้เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อ
กากับไว้
ไห้ไว้ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
พลโท ป. จารุเสถียร
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 88 ตอน 79 วันที่ 27 กรกฎาคม 2514)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากแบบพิมพ์โฉนดที่ดินที่ใช้อยู่เดิม มีหลายหน้า
สมควรปรับปรุงให้เหลือเพียงสองหน้า โดยกาหนดแบบโฉนดที่ดินขึ้นอีกแบบหนึ่ง เพื่อให้จาลอง
โฉนดที่ดิน
ฉบับที่เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดินได้โดยวิธีถ่ายรูปด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร อันจะทาให้สะดวกรวดเร็วและประหยัด
และสมควรปรับปรุงวิธีการออกใบแทนโฉนดที่ดินให้รัดกุมยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้
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กฎกระทรวง*
ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2515)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 แบบหนังสือรับรองการทาประโยชน์ นอกจากจะทาตามแบบท้ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
ให้ทาตามแบบ น.ส. 3 ก. ท้ายกฎกระทรวงนี้ได้ด้วย
(มีความเพิ่มขึ้นเป็นวรรคสองของข้อ 1 โดยข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2515)ฯ
ดังต่อไปนี้)

แบบ น.ส. 3 ก. ให้ใช้เมื่อมีการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์โดยวิธีกาหนด
ตาแหน่งที่ดินในระวางรูปถ่ายทางอากาศ
ข้อ 2
ในการนาพนักงานเจ้าหน้าที่ทาการสารวจพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์
ตามมาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือตัวแทนปักหลักตาม
มุม เขตที่ดินของตนและให้ถ้อยคาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมาย
ตามแบบที่ทางราชการกาหนด
ข้อ 3 ก่อนออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็น
หัวหน้าประจากิ่งอาเภอประกาศการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์มีกาหนดสามสิบวัน
ประกาศนั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ว่าการอาเภอ หรือกิ่งอาเภอท้องที่ 1 ฉบับ ที่ทาการกานัน
1 ฉบับ และในบริเวณที่ดินที่ทาการเดินสารวจ 1 ฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สานักงานเทศบาล
อีก 1 ฉบับ
* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537)ฯ
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ข้อ 4 ในกรณีที่มีผู้โต้แย้ง ให้นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
มีอานาจสอบสวนเปรียบเทียบ เมื่อตกลงกันได้ก็ให้ดาเนินการไปตามข้อตกลงนั้น หากตกลงกัน
ไม่ได้ให้มีคาสั่งว่าจะออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใด และให้ฝ่ายที่ไม่พอใจ
ไปดาเนินการฟ้องร้องต่อศาลภายในกาหนดหกสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่ง
ในกรณีที่มีการฟ้องร้องต่อศาลแล้ว ให้รอเรื่องไว้จนกว่าศาลจะพิพากษาหรือมี คาสั่ง
ประการใด
ถ้ามิได้มีการฟ้องร้องภายในกาหนดดังกล่าว หรือศาลได้วินิจฉัยแล้วก็ให้ดาเนินการไป
ตามควรแก่กรณี
ข้อ 5 ถ้าปรากฏว่าการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์นั้น ได้กระทาไปโดย
ความผิดหลงก็ดี เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายก็ดี ไม่ถูกต้องโดยประการอื่นก็ดี เมื่อได้สอบสวนแล้วให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจเพิกถอนหนังสือรับรองการทาประโยชน์เสียได้ แล้วแจ้งให้ผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ทราบ
(มีความเพิ่มขึ้นเป็นข้อ 6 โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2516) ฯ ดังต่อไปนี้)

ข้อ 6 ในการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามแบบ น.ส. 3 ก. ให้คานวณ
จานวนเนื้อที่โดยวิธีคณิตศาสตร์ หรือโดยมาตราส่วน ทั้งนี้ ให้ถือว่าจานวนเนื้อที่ที่คานวณได้
เป็นจานวนเนื้อที่โดยประมาณ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕
พ่วง สุวรรณรัฐ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูใ้ ช้อานาจของ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 95 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 22 มิถุนายน 2515)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากคณะปฏิวัติมีความมุ่งหมาย
ที่จะ
เร่งรัดการ ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ประชาชนโดยรวดเร็วยิ่งขึ้น สาหรับการออกหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์จะใช้วิธีการ เดินสารวจโดยใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศกาหนดตาแหน่งที่ดิน จึงจาเป็นต้องกาหนดแบบ
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ขึ้นอีกแบบหนึ่ง และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องนี้
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กฎกระทรวง*
ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2515)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 103 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 10. แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. 2497) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
ข้อ 10 ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ตามมาตรา 58
ก. เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 20 บาท
ข. เนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน ไร่ละ 1 บาท
เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕
พ่วง สุวรรณรัฐ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูใ้ ช้อานาจของ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 95 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 22 มิถุนายน 2515)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากทางราชการจะทาการเดินสารวจออกหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ให้แก่ผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินที่ยังไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน แต่ยังไม่ได้
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเรื่องนี้ไว้
* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2522)ฯ
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2515)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 3 ทวิ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2500)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
“
ข้อ 3 ทวิ ในกรณีให้เช่าที่ดินซึ่งถูกกันออกจากที่ดินที่ทางราชการไม่ออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน ถ้าผู้ขอเช่าเป็นผู้ได้ครอบครองที่ดินนั้น ให้กาหนดตามอัตราค่าเช่าปานกลาง
ที่มีการเช่าอยู่ในท้องที่นั้นในวันทาสัญญาเช่า และมิให้มีการเช่าช่วง หรือโอนสิทธิการเช่าให้แก่
บุคคลอื่น”
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 4 ทวิ ข้อ 4 ตรี และข้อ 4 จัตวา แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ 11 ( พ.ศ. 2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497
“
ข้อ 4 ทวิ ในกรณีให้เช่าซื้อที่ดินซึ่งถูกกันออกจากที่ดินที่ทางราชการไม่ออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน ถ้าผู้ขอเช่าซื้อเป็นผู้ได้ครอบครองที่ดินนั้น ให้ถือเอาราคาประเมินทุนทรัพย์
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินในวันทาสัญญาเช่าซื้อเป็นราคาให้เช่าซื้อ
การชาระค่าเช่าซื้อจะแบ่งเป็นกี่งวด แต่ละงวดจะชาระเป็นรายปีหรือหลายปีต่องวดก็ได้ แต่ต้อง
ชาระให้เสร็จสิ้นภายในยี่สิบปี
ข้อ 4 ตรี ค่าเช่าและค่าเช่าซื้อที่ได้จากที่ดินรายใด ให้เป็นรายได้ของราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ และให้นาไปบารุงท้องถิ่นนั้น
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ข้อ 4 จัตวา การพิจารณาให้เช่าตามข้อ 3 ทวิ หรือให้เช่าซื้อตามข้อ 4 ทวิ ให้
ผู้ว่า ราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาตามควรแก่กรณี”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕
พ่วง สุวรรณรัฐ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูใ้ ช้อานาจของ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 95 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 22 มิถุนายน 2515)

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากเห็นสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ในการให้เช่า และให้เช่าซื้อที่ดินซึ่งถูกกันออกจากที่ดินที่ทางราชการไม่ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่
ผู้ซึ่ง ครอบครองโดยมิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 2๑ (พ.ศ. 2515)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 1๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2500)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
“ในกรณีขอสัมปทานที่ดินซึ่งถูกกันออกจากที่ดินที่ทางราชการไม่ออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน ผู้ขอสัมปทานจะต้องเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองที่ดินนั้น”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕
พ่วง สุวรรณรัฐ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูใ้ ช้อานาจของ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 95 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 22 มิถุนายน 2515)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากเห็นสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการให้สัมปทานที่ดินซึ่งถูกกันออกจากที่ดินที่ทางราชการไม่ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ซึ่งครอบครอง
โดยมิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
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กฎกระทรวง*
ฉบับที่ 2๒ (พ.ศ. 2515)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ 11 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. 2497)
ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) ในกรณีโฉนดที่ดินชารุด ถ้าเจ้าของที่ดินนาโฉนดที่ดินที่ชารุดนั้นมามอบ และโฉนดที่ดิน
ที่ชารุดนั้นยังมีตาแหน่งที่ดิน เลขที่โฉนดที่ดิน ชื่อและตราประจาตาแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัด
และหรือชื่อและตราประจาตาแหน่งของเจ้าพนักงานที่ดินตามแบบโฉนดที่ดินปรากฏอยู่ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบได้ ให้ออกใบแทนให้ไปได้ ถ้าขาดข้อความสาคัญดังกล่าวให้นาความใน (๑) มาใช้บังคับ”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕
พ่วง สุวรรณรัฐ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูใ้ ช้อานาจของ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 95 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 22 มิถุนายน 2515)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากวิธีการออกใบแทนโฉนดที่ดินกรณีโฉนดที่ดิน
ชารุดซึ่งกาหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 ยังไม่รัดกุมเป็นเหตุให้มีการทุจริตในการขอใบแทนโฉนดที่ดิน
* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537)ฯ
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กฎกระทรวง*
ฉบับที่ 2๓ (พ.ศ. 2515)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 56 มาตรา 77 และมาตรา 78 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๖ ทวิ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. 2497)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
(ข้อ 6. ทวิ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ตามแบบ น.ส. ๓ ก. ไม่ต้องประกาศตามความในข้อ 5)
(
ความในมาตรา 6 ทวิ ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2526)ฯ )

ข้อ 2. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 1๘
(พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
“แบบ น.ส. ๓ ก. ให้ใช้เมื่อมีการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์โดยวิธีกาหนด
ตาแหน่งที่ดินในระวางรูปถ่ายทางอากาศ”
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
พ่วง สุวรรณรัฐ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ใช้อานาจของ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 197 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2515)
* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537)ฯ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. 2497) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ได้กาหนดว่าในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับที่ดินซึ่งต้องจดทะเบียน ณ ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอจะต้องประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
มีกาหนดเวลา 30 วัน บัดนี้ ทางราชการได้ดาเนินการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ในท้องที่บางแห่งด้วยวิธีใช้
ระวางรูปถ่ายทางอากาศกาหนดตาแหน่งที่ดิน ซึ่งทาให้สามารถตรวจสอบได้แน่นอนกว่าวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
ได้กาหนดแบบหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ขึ้นใหม่แต่ยังไม่ได้กาหนดกรณีที่จะให้ใช้แบบดังกล่าว
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงทั้งสองฉบับนั้นให้การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน โดยมีหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ตามแบบ น.ส. ๓ ก. กระทาได้โดยไม่ต้องมีการประกาศ และให้ใช้แบบ น.ส. ๓ ก. เมื่อมีการ
ออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ในกรณีที่มีการกาหนดตาแหน่งที่ดิน โดยใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศ จึงจาเป็น
ต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2516)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 81 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เมื่อมีผู้มาขอจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐานแล้วบันทึกลงในเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม (ท.ด. ๑) และในแบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก (ท.ด. ๘) ด้วย
ข้อ ๒ มรดกมีพินัยกรรม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐานและวันตาย
ของเจ้ามรดกตลอดจนสิทธิในการรับมรดกตามพินัยกรรมด้วย
ข้อ ๓ มรดกไม่มีพินัยกรรม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐานและพิจารณา
การเป็นทายาท สิทธิในการรับมรดก และวันตายของเจ้ามรดก โดยให้ผู้ขอแสดงบัญชีเครือญาติ
และหลักฐานอื่นประกอบด้วย
ข้อ ๔ การจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดกไม่มี
พินัยกรรม และมีทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกหลายคน นอกจากจะต้องดาเนินการตามข้อ ๓ แล้ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ในกรณีที่ทายาทบางคนมาขอจดทะเบียนรับมรดกตามสิทธิของตนหรือขอให้ลงชื่อ
ทายาทอื่นที่มีสิทธิได้รับมรดกทุกคนตามที่ผู้ขอแสดงไว้ในบัญชีเครือญาติ เมื่อไม่มีผู้โต้แย้งภายใน
กาหนดเวลาที่ประกาศ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนให้ตามที่ผู้ขอแสดงหลักฐานการมีสิทธิ
ตามกฎหมาย
(๒)
ในกรณีที่ทายาทบางคนมาขอจดทะเบียนรับมรดกทั้งหมด ถ้าผู้ขอนาทายาทที่แสดง
ไว้ในบัญชีเครือญาติทุกคนมาให้ถ้อยคายินยอม หรือนาหลักฐานการไม่รับมรดกของทายาท
ดังกล่าวนั้นมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ภายในกาหนดเวลาที่ประกาศ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
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จดทะเบียนให้ตามที่ผู้ขอแสดงหลักฐานการมีสิทธิตามกฎหมาย แต่ถ้าผู้ขอไม่สามารถนาทายาท
ที่แสดงไว้ในบัญชีเครือญาติทุกคนมาให้ถ้อยคายินยอม หรือไม่สามารถนาหลักฐานการไม่รับ
มรดกของทายาทดังกล่าวนั้นมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนดเวลาที่ประกาศได้ ก็ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ยกคาขอเสีย
ในกรณีที่จะต้องมีคาสั่งศาลเพื่อเป็นหลักฐานการไม่รับมรดกของทายาท
ให้ผู้ขอนา
คาสั่งศาลที่ถึงที่สุดแล้วมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมกับการให้ถ้อยคายินยอมของทายาท
นั้นด้วย แต่ถ้ายังไม่มีคาสั่งศาลดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รอเรื่องไว้จนกว่าจะมีคาสั่งศาล
ถึง ที่สุด ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ขอนาหลักฐานการดาเนินการทางศาลมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในกาหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ทายาทนั้นมาให้ถ้อยคายินยอม ถ้าผู้ขอไม่นาหลักฐาน
การดาเนินการทางศาลมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนดดังกล่าว
ก็ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ยกคาขอนั้นเสีย
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒516
พลเอก ป. จารุเสถียร
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนที่ 22 วันที่ 6 มีนาคม 2516)

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 81 วรรคสาม แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ได้บัญญัติให้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก
ไว้ในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2516)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ ซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองหรือที่ดินสาหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งได้ถอนสภาพตามมาตรา 8 (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 แล้ว เพื่อให้
ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการให้กระทาได้เท่าที่รัฐมนตรีเห็นว่าจาเป็นแก่การใช้ประโยชน์
ในราชการของทบวงการเมืองที่ขอให้จัดขึ้นทะเบียน
ข้อ ๒ การขอขึ้นทะเบียนตามข้อ ๑ ให้ทบวงการเมืองผู้ขอขึ้นทะเบียนที่ดินชี้แจงเหตุผล
ความจาเป็น และส่งแผนที่แสดงอาณาเขตบริเวณที่ดินโดยสังเขปต่ออธิบดี
ข้อ ๓ เมื่อได้รับคาขอขึ้นทะเบียนตามข้อ 2 แล้ว ให้อธิบดีทาการสอบสวนข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับคาขอนั้น และเมื่อได้ประกาศจัดขึ้นทะเบียนให้ราษฎรทราบตามความในมาตรา 8 ทวิ
วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 แล้วให้อธิบดีเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีเพื่อมีคาสั่งให้ขึ้นทะเบียน
หรือไม่เพียงใด ตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควร
ให้ไว้ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. ๒516
จอมพล ป. จารุเสถียร
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนที่ 106 วันที่ 21 สิงหาคม 2516)
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 บัญญัติว่าหลักเกณฑ์
และวิธีการในการจัดที่ดินขึ้นทะเบียนเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ให้กาหนดโดยกฎกระทรวง
จึง จาเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2516)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 8 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ทบวงการเมืองผู้มีอานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะประสงค์จะให้มีหนังสือ
สาคัญสาหรับที่หลวง สาหรับที่ดินแปลงใด ให้แสดงความประสงค์ต่ออธิบดี
(ข้อ ๒ เมื่อได้รับคาขอตามข้อ ๑ แล้ว ให้อธิบดีจัดให้มีการสอบสวนและรังวัดทาแผนที่ตามวิธีการ
รังวัด เพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และประกาศการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงให้ประชาชนทราบ
มีกาหนดสามสิบวัน โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานที่ดินจังหวัด หรือสานักงานที่ดินสาขาหนึ่งฉบับ
ณ ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอท้องที่ หรือที่ทาการเขตหนึ่งฉบับ ที่ทาการกานันหนึ่ง ฉบับ และในบริเวณ
ที่ดินนั้นหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สานักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ ในประกาศดังกล่าวให้มีแผนที่
แสดงแนวเขตที่ดินที่จะออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงและกาหนดระยะเวลาที่ผู้มีส่วนได้เสียจะคัดค้านไว้ด้วย
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันประกาศ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านให้ดาเนินการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
ต่อไป ถ้ามีผู้คัดค้านให้อธิบดีรอการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงไว้จนกว่าจะได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดของศาล
แสดงว่าผู้คัดค้านไม่มีสิทธิในที่ดินนั้น)
(ความในข้อ ๒ ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2537)ฯ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

ข้อ ๒ เมื่อได้รับคาขอตามข้อ ๑ ให้อธิบดีจัดให้มีการสอบสวนและรังวัดทาแผนที่
ตามวิธีการรังวัดเพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และประกาศการออกหนังสือสาคัญสาหรับ
ที่หลวงให้ประชาชนทราบมีกาหนดสามสิบวัน โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานที่ดินจังหวัด
หรือสานักงานที่ดินสาขาหนึ่งฉบับ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอท้องที่หรือที่ทาการเขต
หนึ่งฉบับ ณ ที่ทาการกานันหนึ่งฉบับ และในบริเวณที่ดินนั้นหนึ่งฉบับ สาหรับในเขตเทศบาล
ให้ปิดไว้ ณ สานักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับด้วย ในประกาศดังกล่าวให้มีแผนที่แสดงแนวเขต
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ที่ดินที่จะออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง และกาหนดระยะเวลาที่ผู้มีส่วนได้เสียจะคัดค้าน
ไว้ด้วย ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันประกาศ ถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ดาเนินการออก
หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงต่อไป
ในกรณีที่มีผู้คัดค้าน ให้อธิบดีรอการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงไว้แล้วดาเนินการ
ดังนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้คัดค้านไม่มีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
และไม่ไปใช้สิทธิทางศาลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คัดค้าน ให้ออกหนังสือสาคัญสาหรับ
ที่หลวงได้ หากผู้คัดค้านไปใช้สิทธิทางศาลให้รอการออกหนังสือสาคัญสาหรับ
ที่หลวง
เฉพาะส่วนที่คัดค้านจนกว่าจะได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดของศาลแสดงว่าผู้คัดค้านไม่มี สิทธิ
ในที่ดินนั้น
(๒) ในกรณีที่ผู้คัดค้านมีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้รอ
การออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเฉพาะส่วนที่คัดค้านไว้ก่อน และให้ผู้ว่าราชการ จังหวัด
ตรวจสอบสิทธิในที่ดินของผู้คัดค้านว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้าปรากฏว่าได้มา
โดยไม่ชอบ ให้ออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงและแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบภายในเจ็ดวัน
นับ แต่วันที่ทราบผลการตรวจสอบ และถ้าปรากฏว่าได้มาโดยชอบ ให้แจ้งให้ผู้
คัดค้าน
ทราบโดยเร็ว แล้วระงับการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเฉพาะส่วนนั้น
ข้อ ๓
หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงให้ใช้แบบ ส.ธ. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๔ หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงให้ทาขึ้นสามฉบับมอบให้ผู้ดูแลรักษาถือไว้หนึ่งฉบับ
และเก็บไว้ ณ สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินสาขาหนึ่งฉบับและเก็บไว้ ณ กรมที่ดิน
หนึ่งฉบับ สาหรับฉบับที่เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดินหรือกรมที่ดินจะจาลองเป็นรูปถ่ายก็ได้ และให้
ถือเสมือนเป็นต้นฉบับ
ข้อ ๕ ถ้าหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงชารุดหรือสูญหายให้อธิบดีออกใบแทนให้
ให้ไว้ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. ๒516
จอมพล ป. จารุเสถียร
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนที่ 106 วันที่ 21 สิงหาคม 2516)
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 8 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 บัญญัติว่า แบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจาเป็นต้องออก
กฎกระทรวงฉบับนี้
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กฎกระทรวง*
ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2516)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 103 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ (๑) (๒) และ (๓) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. 2497)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(๑) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์
คิดตามจานวนทุนทรัพย์
ร้อยละ 2.00 บาท
(๒) ค่าจดทะเบียนการโอนมรดก หรือ
ให้ ทัง้ นีเ้ ฉพาะในระหว่างบุพการี
กับผูส้ ืบสันดาน หรือระหว่างคูส่ มรส
คิดตามจานวนทุนทรัพย์
ร้อยละ 0.50 บาท
(๓) ค่าจดทะเบียนการจานอง
หรือบุริมสิทธิ คิดตามราคา
ทีจ่ านองหรือบุริมสิทธิ
ทีจ่ ดทะเบียน
ร้อยละ 1.00 บาท
ค่าจดทะเบียนการเช่า
คิดตามค่าเช่าตลอดเวลาทีเ่ ช่า
หรือเงินกินเปล่า หรือ
ทัง้ สองอย่างรวมกัน
ร้อยละ 1.00 บาท
* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2522) ฯ
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ในกรณีเช่าตลอดชีวติ ให้คานวณ
ค่าเช่าเท่ากับ
ระยะเวลาการเช่า
สามสิบปี
ค่าธรรมเนียมตาม (๑) (๒) และ (๓)
อย่างต่าต้องไม่น้อยกว่า
5.00 บาท
เศษของร้อยนับเป็นร้อย”
ให้ไว้ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. ๒516
กมล วรรณประภา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนที่ 167 วันที่ 18 ธันวาคม 2516)
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กฎกระทรวง*
ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2516)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2515) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
“ข้อ ๖ ในการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามแบบ น.ส. ๓ ก. ให้คานวณจานวน
เนื้อที่โดยวิธีคณิตศาสตร์หรือโดยมาตราส่วน ทั้งนี้ ให้ถือว่าจานวนเนื้อที่ที่คานวณได้เป็นจานวน
เนื้อที่โดยประมาณ”
ให้ไว้ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. ๒516
กมล วรรณประภา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 91 ตอนที่ 9 วันที่ 22 มกราคม 2517)

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2515)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ยังมิได้กาหนดวิธีการคานวณจานวนเนื้อที่
ในการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามแบบ น.ส. ๓ ก. จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้
* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ฯ
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กฎกระทรวง*
ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2517)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2514) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“
ข้อ 2 ใบแทนโฉนดที่ดินจะจัดทาตามแบบ น.ส. ๔ ง. ก็ได้
การออกใบแทนโฉนดที่ดินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้ลงลายมือชื่อ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าพนักงานที่ดินคนปัจจุบันลงลายมือชื่อ และประทับตราประจา
ตาแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อ ให้มีคาว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดงไว้ด้านหน้าของโฉนดที่ดิน
ในสารบัญจดทะเบียนให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ออกโฉนดที่ดินฉบับเดิมด้วยหมึกสีแดง ถ้ามีรายการ
จดทะเบียนให้คัดรายการด้วยหมึกสีแดง และให้เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อและประทับตราใต้
วัน เดือน ปี ที่ออกโฉนดที่ดินฉบับเดิม
ส่วนโฉนดที่ดินฉบับสานักงานที่ดิน ในสารบัญจดทะเบียนให้มีคาว่า “ได้ออกใบแทน
โฉนดที่ดินไปแล้ว” และวัน เดือน ปี ที่ออกด้วยหมึกสีแดง กับให้เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อ
กากับไว้”
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. ๒517
พลตารวจตรี อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 91 ตอนที่ 156 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 19 กันยายน 2517)
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพื่อกาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอานาจ
มอบหมายให้ผู้ที่เห็นสมควรลงลายมือชื่อแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในการออกใบแทนโฉนดที่ดินได้ทานองเดียวกับ
การออกโฉนดที่ดิน จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้
* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2529)ฯ
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กฎกระทรวง*
ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2518)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (6) ของข้อ 11 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2497)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 แทน (6) ของข้อ 11
ซึ่งยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
“(6)
ในกรณีอธิบดีใช้อานาจเพิกถอนรายการจดทะเบียนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินตาม
มาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 แต่ไม่ได้โฉนดที่ดินมา หรือโฉนดที่ดินชารุด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกใบแทนโฉนดที่ดินให้โดยดาเนินการทานองเดียวกับที่กาหนดไว้ใน (3) โดยอนุโลม”
ให้ไว้ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2518
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 82 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 25 เมษายน 2518)
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13
ธันวาคม พ.ศ. 2515 ยังมิได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ฯ
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2521)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2520 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
การติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มารับรองแนวเขตหรือคัดค้าน
การรังวัดตามความในมาตรา 69 ทวิ วรรคสามและวรรคหก แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2520 ให้ปฏิบัติ
ดังนี้
(1) ในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวัง
แนวเขตแล้ว แต่ไม่มาหรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่คัดค้านการรังวัดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทาหนังสือแจ้งให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดโดยส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่อยู่ที่ผู้มีสิทธิ
ในที่ดินข้างเคียงนั้นได้แจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
(2) ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ปิดหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการ
รังวัดไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่ดินของผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงและ ณ ที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการ
อาเภอหรือกิ่งอาเภอในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของที่ดินนั้นแห่งละหนึ่งฉบับ พร้อมกับให้ส่งหนังสือ
แจ้งนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามที่อยู่ที่พนักงาน
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เจ้าหน้าที่สอบถามได้ความจากนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือถ้าสอบถาม
แล้วยังไม่ทราบที่อยู่ของผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง ก็ให้ส่งไปยังผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามที่อยู่ที่
ปรากฏหลักฐานที่สานักงานที่ดิน
ให้ไว้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2521
ดาริ น้อยมณี
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 64 วันที่ 20 มิถุนายน 2521)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา 69 ทวิ
วรรคสี่และวรรคหก แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2520 จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง*
ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 103 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
(3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

ข้อ 2 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้
(1) ค่าธรรมเนียมในการขอสัมปทาน รายละ 200 บาท
(2) ค่าสัมปทานปีหนึ่ง ไร่ละ
10 บาท
เศษขอไร่ให้คดิ เป็นหนึง่ ไร่
(3) ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์
(ก) ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 20 บาท
(ข) ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน ไร่ละ
1 บาท
เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541)ฯ

175

(4) ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบ
เนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทาประโยชน์
(ก) ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 20 บาท
(ข) ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 15 บาท
(ค) ค่าคัดหรือจาลองแผนที่ แปลงละ 15 บาท
(ง) ค่าคานวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 20 บาท
(จ) ค่าจับระยะ แปลงละ
5 บาท
(5) ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน
(ก) ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 50 บาท
(ข) ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน ไร่ละ
2 บาท
เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
(6) ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
(ก) ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 30 บาท
(ข) ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 20 บาท
(ค) ค่าคัดหรือจาลองแผนที่ แปลงละ 20 บาท
(ง) ค่าคานวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 20 บาท
(จ) ค่าจับระยะ แปลงละ
10 บาท
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
((ก) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์
เรียกตามจานวนทุนทรัพย์
ร้อยละ 2
(ข) ค่าจดทะเบียนโอนมรดกหรือให้ ทั้งนี้ เฉพาะในระหว่าง
ผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส
เรียกตามจานวนทุนทรัพย์
ร้อยละ 0.5)
(ความใน (ก) และ (ข) ของ (7) ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2534)ฯ
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
((ก) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์
เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ร้อยละ 2
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ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เฉพาะในกรณีที่
มูลนิธิชัยพัฒนาหรือมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เป็นผู้รับโอนหรือผู้โอน
เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ร้อยละ 0.001)
(ความใน (ก) ของ (7) นี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับนี้ 44 (พ.ศ. 2537)ฯ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน)
((ก) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์
เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ร้อยละ 2
ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เฉพาะในกรณีที่
มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หรือมูลนิธิ
สายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับโอน
หรือผู้โอน เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ร้อยละ 0.001)
(ความใน (ก) ของ (7) นี้ ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2540)ฯ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน)

(ก) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์
เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่
คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กาหนด ร้อยละ 2
ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เฉพาะในกรณีที่
องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
บริษัทจากัดที่สถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2540 จัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการบริหารสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย์โดยความเห็นชอบของธนาคาร
แห่งประเทศไทย หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เป็นผู้รับโอน ให้เรียกตามราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกาหนดราคา
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ประเมินทุนทรัพย์กาหนด ร้อยละ 0.01
แต่อย่างสูงไม่เกิน
ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เฉพาะในกรณีที่
มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หรือมูลนิธิ
สายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับโอน
หรือผู้โอน เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่
คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
กาหนด
เศษของหนึง่ บาท
ให้คดิ เป็นหนึง่ บาท
(ข) ค่าจดทะเบียนโอนมรดกหรือให้ ทั้งนี้
เฉพาะในระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน
หรือระหว่างคู่สมรส
เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ร้อยละ 0.5

100,000 บาท

ร้อยละ 0.001

((ค) ค่าจดทะเบียนการจานอง หรือบุริมสิทธิคิดตามราคาที่จานอง
หรือบุริมสิทธิที่จดทะเบียน
ร้อยละ ๑)
(ความใน (ค) ของ (7) นี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2534)ฯ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน)
((ค) ค่าจดทะเบียนการจานอง หรือบุริมสิทธิ
ที่จดทะเบียน
ร้อยละ 1
แต่อย่างสูงไม่เกิน
200,000 บาท
ค่าจดทะเบียนการจานอง หรือบุริมสิทธิ
สาหรับการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรของ
สถาบันการเงินที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ร้อยละ 0.5
แต่อย่างสูงไม่เกิน
100,000 บาท)
(ความใน (ค) ของ (7) นี้ ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2540)ฯ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน)

(ค)

ค่าจดทะเบียนการจานอง หรือบุริมสิทธิ ร้อยละ 1
ทีจ่ ดทะเบียนแต่อย่างสูงไม่เกิน 200,000

บาท
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ค่าจดทะเบียนการจานอง หรือบุริมสิทธิ
สาหรับการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรของ
สถาบันการเงินที่รัฐมนตรีกาหนด ร้อยละ 0.5
แต่อย่างสูงไม่เกิน
100,000 บาท
ค่าจดทะเบียนการจานองหรือบุริมสิทธิ
สาหรับกรณีที่องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
บริษัทจากัดที่สถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2540 จัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการบริหารสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย์โดยความเห็นชอบของธนาคาร
แห่งประเทศไทย หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของ
สานักงานตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
เป็นผู้รับจานอง ให้เรียกตามราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ที่คณะกรรมการกาหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์กาหนด ร้อยละ 0.01
แต่อย่างสูงไม่เกิน
100,000 บาท
(ง) ค่าจดทะเบียนการเช่า คิดตามค่าเช่าตลอดเวลาที่เช่า
หรือเงินกินเปล่าหรือทั้งสองอย่างรวมกัน ร้อยละ 1
ในกรณีเช่าตลอดชีวิต ให้คานวณค่าเช่ากับระยะเวลา
การเช่าสามสิบปี เศษของร้อย ตาม (ก) (ข) (ค) และ (ง)
ให้คิดเป็นหนึ่งร้อย
(จ) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไม่มีทุนทรัพย์ แปลงละ 40 บาท
(8) ค่าธรรมเนียมการขอให้ได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว รายละ 400 บาท
ค่าอนุญาต ไร่ละ
50 บาท
เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
(9) ค่าธรรมเนียมการขอให้ได้มาซึ่งที่ดิน
เพือ่ การค้าทีด่ นิ รายละ
200 บาท
ค่าอนุญาต ไร่ละ
10 บาท
เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
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(10) ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
(ก) ค่าคาขอ แปลงละ
5 บาท
(ข)
ค่าคัดสาเนาเอกสารต่างๆ รวมทั้งค่าคัดสาเนาเอกสาร
เป็นพยานในคดีแพ่งโดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้คัด
ร้อยคาแรกหรือไม่ถึงร้อยคา
10 บาท
ร้อยคาต่อไป ร้อยละ
5 บาท
เศษของร้อยให้คิดเป็นหนึ่งร้อย
(ค) ค่ารับรองเอกสารที่คัด ฉบับละ
10 บาท
(ง) ค่าตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน แปลงละ 10 บาท
(จ) ค่ารับอายัดที่ดิน แปลงละ
10 บาท
(ฉ) ค่ามอบอานาจ เรื่องละ
20 บาท
(ช) ค่าออกใบแทนโฉนดที่ดิน ฉบับละ 50 บาท
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอย่างอื่น ฉบับละ 30 บาท
(ซ) ค่าประกาศ แปลงละ
10 บาท
((ฌ) ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ
10 บาท
ถ้าเป็นการเดินสารวจหรือสอบเขตทั้งตาบล
สาหรับกรณีออกโฉนดที่ดินคิดเป็นรายแปลง แปลงละ 40 บาท)
(
ความใน (ฌ) ของ 10 ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2532)ฯ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน)

(ฌ) ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ
15 บาท
ถ้าเป็นการเดินสารวจหรือสอบเขตทัง้ ตาบล
สาหรับกรณีออกโฉนดทีด่ นิ คิดเป็นรายแปลง แปลงละ 60 บาท
ข้อ 3 ค่าใช้จ่าย
(1) ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้จ่ายเท่าที่จาเป็น
และคนงานที่จ้างไปทาการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน และใช้จ่ายไปจริง
หรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับ
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามคาขอ
(2)
ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่
ให้จ่ายเท่าที่จาเป็น
และค่าจ้างคนงานทีจ่ ้างไปทาการรังวัด ตามระเบียบของ
เกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวนหรือ
ทางราชการแก่
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ตรวจสอบเนื้อทีเ่ กีย่ วกับหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์ตามคาขอ
(3) ค่าป่วยการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่
หรือผูแ้ ทนทีไ่ ปในการรังวัดเกีย่ วกับโฉนดทีด่ นิ
หรือพิสจู น์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อทีเ่ กีย่ วกับ
หนังสือรับรองการทาประโยชน์คนหนึ่ง วันละ
30 บาท
(4) ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท
(5) ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ
5 บาท

ผู้ไปทางานเท่าอัตรา
ของทางราชการ

ให้ไว้ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
ดาริ น้อยมณี
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ตอนที่ 25 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2522)

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนี
ออกตามความ
ยม
ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ได้ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2497 และได้มีการ
แก้ไขต่อมาอีก 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2515 และ พ.ศ. 2516 และบัดนี้ ได้มีการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายประมวล
กฎหมายที่ดินตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 แล้ว สมควรยกเลิก
กฎกระทรวงทั้งสามฉบับ และบัญญัติขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับอัตราค่าธรรมเนียมที่ปรับปรุงใหม่ด้วย จึงจาเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2526)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 77 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2497) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 6 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังต่อไปนี้ ไม่ต้องประกาศตามความในข้อ 5
คือ
(1) การจดทะเบียนเลิกสิทธิและนิติกรรม เช่น เลิกเช่า เลิกภารจายอม เป็นต้น
(2)
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจานอง เช่น การไถ่ถอน
การขึ้นเงิน การผ่อนต้น การโอนสิทธิ การโอนหลุดเป็นสิทธิ การโอนชาระหนี้จานอง การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงจานองหรือหนี้อัน จานองเป็นประกัน เป็นต้น
(3)
การไถ่ถอนจากการขายฝาก การปลดเงื่อนไขการไถ่หรือการโอนสิทธิการไถ่จาก
การขายฝาก
(4) การจดทะเบียนการได้มาจากการขายทอดตลาดโดยมีการบังคับคดีทางศาล
(5
) การจดทะเบียนตาม (2) (3) หรือ (4) แล้วจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทอื่น
ต่อไปในวันเดียวกัน
(6) เมื่อมีการประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทหนึ่งประเภทใดไว้
ครบกาหนดแล้ว ต่อมามีการตกลงเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนคู่กรณีฝ่ายผู้รับสัญญา
(7)
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทหนึ่งประเภทใดซึ่งได้กระทาติดต่อ
ในวันเดียวกัน เมื่อการจดทะเบียนลาดับแรกนั้นมีการประกาศตามข้อ 5 แล้ว
(8) การจดทะเบียนการโอนตามคาสั่งศาล
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(9) การจดทะเบียนการโอนตามคาสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายอื่น
(10) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ตามแบบ น.ส. 3 ก. หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในที่ดินดังกล่าวรวมกับที่ดิน”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อ 6 ทวิ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497
ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2526
พลเอกสิทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนที่ 11 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2526)

หมายเหตุ:– เหตุ ผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการกาหนดประเภทการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม ซึ่งไม่ต้องประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2497)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ยังไม่เหมาะสม สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
การกาหนดประเภทการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าว ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้ขอจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินได้รับความสะดวกขึ้น ประกอบกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าวไม่มีผล
เป็นการเปลี่ยนแปลงสิทธิในที่ดินหรือกระทบกระเทือนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2529)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ข้อ 2 และข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2510) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
(3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
ข้อ 2
โฉนดที่ดินให้ใช้แบบ น.ส. 4 จ. ท้ายกฎกระทรวงนี้
ในกรณีโฉนดที่ดินที่ออกเป็นโฉนดตราจองหรือตราจองที่ตราว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ว”
ให้มีคาว่า “โฉนดตราจอง” หรือ “ตราจองที่ตราว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ว” แล้วแต่กรณี
ไว้ใต้ ตราครุฑ
ข้อ 3
ใบแทนโฉนดที่ดินให้ใช้แบบ น.ส. 4 จ.
การออกใบแทนโฉนดที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
คนปัจจุบัน หรือเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งอธิบดีมอบหมาย ลงลายมือชื่อและประทับตราประจาตาแหน่ง
ของเจ้าพนักงานที่ดินเป็นสาคัญ ให้มีคาว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดงไว้ด้านหน้าของโฉนดที่ดิน

* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537)ฯ
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ในสารบัญจดทะเบียนให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ออกโฉนดที่ดินฉบับเดิมด้วยหมึกสีแดง ถ้ามีรายการ
จดทะเบียนให้คัดรายการด้วยหมึกสีแดง และให้เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อและประทับตรา
ใต้รายการสุดท้าย ถ้าไม่มีรายการจดทะเบียนให้เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อและประทับตรา
ใต้วัน เดือน ปี ที่ออกโฉนดที่ดินฉบับเดิม
ส่วนโฉนดที่ดินฉบับสานักงานที่ดิน ในสารบัญจดทะเบียนให้มีคาว่า “ได้ออกใบแทน
โฉนดที่ดินไปแล้ว” และวัน เดือน ปี ที่ออกด้วยหมึกสีแดง กับให้เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อ
กากับไว้
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2529
พลเอกสิทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103 ตอนที่ 1 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 1 มกราคม 2529)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 57 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 บัญญัติให้
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งอธิบดีมอบหมาย เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
และประทับตราประจาตาแหน่งของเจ้าพนักงานที่ดินในโฉนดที่ดิน สมควรปรับปรุงแบบโฉนดที่ดินและแบบใบแทน
โฉนดที่ดินเสียใหม่ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดินดังกล่าว จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

185

186

187

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2531)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 77 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 5
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดที่ดิน ใบไต่สวน
หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามแบบ น.ส. 3 ก. หรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น
ในที่ดินดังกล่าว หรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไต่สวน หรือหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ตามแบบ น.ส. 3 ก. ในกรณีไม่รวมกับที่ดินดังกล่าว ให้ประกาศการขอ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีกาหนดสามสิบวัน
ประกาศตามวรรคหนึ่งให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดิน
หรือ
อสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นตั้งอยู่ สานักงานเขตหรือที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอท้องที่
ที่ทาการแขวงหรือที่ทาการกานันท้องที่ และบริเวณที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้น แห่งละหนึ่งฉบับ”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (10) ของข้อ 6 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2497)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
ข้อ 3 ในท้องที่ซึ่งรัฐมนตรียังมิได้ประกาศยกเลิกอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528
ให้ปิดประกาศขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 7
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(พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานเขตหรือที่ว่าการอาเภอ หรือที่ว่าการ
กิ่งอาเภอท้องที่ ที่ทาการแขวงหรือที่ทาการกานันท้องที่ และบริเวณที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้น
แห่งละหนึ่งฉบับ และในเขตเทศบาลให้ปิดประกาศดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานเทศบาล
อีกหนึ่งฉบับด้วย
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2531
เสนาะ เทียนทอง
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 105 ตอนที่ 160 วันที่ 1 ตุลาคม 2531)

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 71 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดินโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 ให้เจ้าพนักงานที่ดิน
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สาหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินสาขา สมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
และวิธีการในการประกาศการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเสียใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2532)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 103 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน (ก) ของข้อ 2 (7) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(ก) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์
เรียกตามจานวนทุนทรัพย์ ร้อยละ 2
ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เฉพาะ
ในกรณีทีม่ ูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผูร้ ับโอนหรือผูโ้ อน
เรียกตามจานวนทุนทรัพย์ ร้อยละ 0.001”
ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2532
เสนาะ เทียนทอง
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ ปฏิบตั ริ าชการแทน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 106 ตอนที่ 39 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 13 มีนาคม 2532)
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้ก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นโดยมี
ลักษณะพิเศษเฉพาะดังปรากฏจากวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ การได้มาซึ่งทุนเริ่มแรก ตลอดจนการดารงตาแหน่งของ
คณะกรรมการมูลนิธิ เป็นการสมควรกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เฉพาะในกรณีที่
มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้รับโอนหรือผู้โอนขึ้นใหม่ จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้
* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2532)ฯ
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2532)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 103 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน (ฌ) ของ (10) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(ฌ) ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท
ถ้าเป็นการเดินสารวจหรือสอบเขตทัง้ ตาบล
สาหรับกรณีออกโฉนดคิดเป็นรายแปลง แปลงละ 60 บาท
ให้ไว้ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2532
พลตารวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 106 ตอนที่ 169 วันที่ 5 ตุลาคม 2532)

หมายเหตุ: - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2522)
ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ได้กาหนดค่าธรรมเนียมหลักเขตที่ดินไว้ไม่เหมาะสม
กับสภาวะทางเศรษฐกิจและค่าของเงินในปัจจุบัน สมควรแก้ไขค่าธรรมเนียมหลักเขตที่ดินเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ฯ
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2532)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 103 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (7) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ก) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์
เรียกตามจานวนทุนทรัพย์ ร้อยละ 2
ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เฉพาะ
ในกรณีทีม่ ูลนิธิชัยพัฒนา หรือมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิต์
พระบรมราชินนี าถ เป็นผูร้ ับโอนหรือผูโ้ อน
เรียกตามจานวนทุนทรัพย์ ร้อยละ 0.001”
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2532
พลตารวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 107 ตอนที่ 6 วันที่ 9 มกราคม 2533)
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินีนาถ เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นโดยมีลักษณะพิเศษเฉพาะดังปรากฏจากวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ การได้มาซึ่ง
ทุนเริ่มแรก ตลอดจนการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการมูลนิธิ สมควรกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอน
อสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณีที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถเป็นผู้รับโอน
หรือผู้โอนเช่นเดียวกับกรณีของมูลนิธิชัยพัฒนา จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2534)ฯ
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กฎกระทรวง*
ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2533)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน (๔) ของข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. 2497) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) ในกรณีเจ้าพนักงานผู้มีอานาจในการยึดและขายทอดตลาดที่ดินของผู้ที่ค้างชาระ
ภาษีอากรหรือเงินค้างจ่ายใดๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ขอให้ออกแทนโฉนดที่ดินสาหรับที่ดิน
ดังกล่าวซึ่งเจ้าพนักงานผู้มีอานาจได้ยึดมาขายทอดตลาดแล้ว แต่ไม่ได้โฉนดที่ดินมา หรือโฉนดที่ดิน
สูญหายหรือชารุด ให้ถือหนังสือของเจ้าพนักงานดังกล่าวเป็นคาขอ และดาเนินการทานองเดียวกัน
กับที่กาหนดไว้ใน (๓)”
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. ๒๕33
บรรหาร ศิลปอาชา
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 107 ตอนที่ 198 วันที่ 8 ตุลาคม 2533)
หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกกฎกระทรวงนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้เจ้าพนักงานผู้มีอานาจในการยึด
และขายทอดตลาดที่ดินของผู้ที่ค้างชาระภาษีอากรหรือเงินค่างจ่ายใดๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ สามารถขอให้ออก
ใบแทนโฉนดที่ดินสาหรับที่ดินดังกล่าวซึ่งเจ้าพนักงาน ผู้มีอานาจได้ยึดมาขายทอดตลาดแล้วแต่ไม่ได้โฉนดที่ดินมา
หรือโฉนดที่ดินสูญหายหรือชารุด จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537)ฯ
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กฎกระทรวง*
ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2534)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 103 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2521 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน (ค) ของ (๗) ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2522) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ค) ค่าจดทะเบียนการจานอง หรือบุริมสิทธิ
ทีจ่ ดทะเบียน
ร้อยละ 1
แต่อย่างสูงไม่เกิน 200,000 บาท
ค่าจดทะเบียนการจานอง หรือบุริมสิทธิ
สาหรับการให้สนิ เชื่อเพือ่ การเกษตร
ของสถาบันการเงินที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด*
ร้อยละ 0.5
แต่อย่างสูงไม่เกิน 100,000 บาท”
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕34
พลเอกอิสระพงศ์ หนุนภักดี
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 112 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 25 มิถุนายน 2534)
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเกี่ยวกับการจดทะเบียนการจานองหรือบุริมสิทธิ กาหนดเป็นอัตราร้อยละของราคาทุนทรัพย์โดยมิได้
กาหนดให้มีวงเงินสูงสุดในการเรียกเก็บ ซึ่งทาให้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีจานวนสูงเกินสมควร ก่อให้เกิด
การหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือมีการจดทะเบียนโดยการแสดงราคาทุนทรัพย์ที่ต่ากว่าที่เป็นจริง
อันเป็นผลเสียหายแก่รัฐและไม่เอื้ออานวยแก่การขยายตัวของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน นอกจากนั้น เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร สมควรลดค่าธรรมเนียมสาหรับการจดทะเบียนการจานองหรือบุริมสิทธิสาหรับสินเชื่อการเกษตรของสถาบัน
การเงินที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
* กระทรวงมหาดไทยได้กาหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2534
* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2540)ฯ
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กฎกระทรวง*
ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2534)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 103 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2531 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (๗) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ก) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์
เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพือ่ เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิตกิ รรม
ร้อยละ 2
ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์
เฉพาะในกรณีทีม่ ูลนิธิชัยพัฒนาหรือ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ิต์ พระบรมราชินนี าถ
เป็นผูร้ ับโอนหรือผูโ้ อน
เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพือ่ เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม ร้อยละ 0.001”
* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541)ฯ
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ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (๗) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(ข) ค่าจดทะเบียนโอนมรดกหรือให้ ทั้งนี้
เฉพาะในระหว่างผู้บุพการีกับ
ผูส้ ืบสันดาน หรือระหว่างคูส่ มรส
เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์
เพือ่ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิตกิ รรม
ร้อยละ 0.5”
ให้ไว้ ณ วันที่

26 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕34
พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 165 วันที่ 19 กันยายน 2534)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือโดยที่ได้มีการปรับปรุงบทบัญญัติในประมวลกฎหมายที่ดิน
ว่าด้วยการคิดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชน
ผู้ขอจดทะเบียนมากยิ่งขึ้นโดยได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมให้คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์แทนการคิด
จากจานวนทุนทรัพย์ สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2536)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 77 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. 2497) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๘ และข้อ ๙ บุคคลใดมีความประสงค์จะขอทาการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม ให้บุคคลนั้นยื่นคาขอตามแบบ ท.ด. ๑ สาหรับที่ดินโฉนดที่ดิน หรือแบบ
ท.ด. ๑ ก. สาหรับที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น ท้ายกฎกระทรวงนี้
พร้อมทั้งแนบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหลักฐานอย่างอื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่”
ให้ไว้ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕3๖
เด่น โต๊ะมีนา
รัฐมนตรีช่วยการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 168 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 22 ตุลาคม 2536)
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่แบบคาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(แบบ ท.ด. ๑) ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497 มีรูปแบบและรายละเอียดไม่เหมาะสมกับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดินในปัจจุบัน
สมควรปรับปรุงแบบคาขอดังกล่าวโดยกาหนดให้ใช้แบบ ท.ด. 1 สาหรับคาขอทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสาหรับที่ดิน
ที่มีโฉนดที่ดิน และกาหนดแบบ ท.ด. ๑ ก เพิ่มขึ้นสาหรับที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น
โดยเฉพาะ จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา 8 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑
) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
(3)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
(๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
(5) กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
(6) กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
(7) กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
(๘) กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 251๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
(9) กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 251๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
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(10) กฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
(11) กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
หมวด 1
ใบจอง
ข้อ 2 แบบใบจองมี 2 แบบ คือ แบบ น.ส. 2 และ น.ส. 2 ก. ท้ายกฎกระทรวงนี้
การออกใบจองในท้องที่ซึ่งรัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศยกเลิกอานาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอาเภอ หรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจากิ่งอาเภอ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2528 ให้ใช้แบบ น.ส. 2 ส่วนในท้องที่อื่นให้ใช้แบบ น.ส. 2 ก.
ข้อ 3 ใบแทนใบจองให้ใช้แบบ น.ส. 2 หรือ น.ส. 2 ก. แล้วแต่กรณี
การออกแ บบใบแทนใบจอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตามวิธีการออก ใบแทน
โฉนดที่ดินโดยอนุโลม
หมวด 2
หนังสือรับรองการทาประโยชน์
ข้อ 4 แบบหนังสือรับรองการทาประโยชน์มี 3 แบบ คือ แบบ น.ส. 3 น.ส. 3 ก. และ
น.ส. 3 ข. ท้ายกฎกระทรวงนี้
การออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศให้ใช้แบบ
น.ส. 3 ก. ในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิกอานาจหน้าที่
ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอาเภอ หรือปลัดอาเภอผู้เป็น
หัวหน้าประจากิ่งอาเภอ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 แล้ว ให้ใช้แบบ น.ส. 3 ข. ส่วนในท้องที่อื่นให้ใช้แบบ น.ส. 3
ข้อ 5 ที่ดินที่จะออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดิน
ได้ครอบครองและทาประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 14
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ข้อ 6 ในการนาพนักงานเจ้าหน้าที่ทาการสารวจพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์
ตาม มาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 ให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือตัวแทนปักหลักตาม
มุม เขตที่ดินของตนและให้ถ้อยคาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมาย
ตามแบบ น.ส. 1 ก. ท้ายกฎกระทรวงนี้
ก่อนออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศการออก
หนังสือ รับรองการทาประโยชน์ให้ทราบมีกาหนดสามสิบวัน ประกาศนั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย
ณ สานักงานที่ดินท้องที่ สานักงานเขตหรือที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอท้องที่ ที่ทาการ
แขวงหรือที่ทาการกานันท้องที่และในบริเวณที่ดินนั้น แห่งละหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้
ณ สานักงานเทศบาล อีกหนึ่งฉบับ
ข้อ 7 การขอออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามมาตรา 59 และมาตรา 59 ทวิ
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ให้ผู้ขอยื่นคาขอตามแบบ น.ส. 1 ข. ท้ายกฎกระทรวงนี้ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
(2) ในการยื่นคาขอตาม (1) ถ้าผู้ขอมีใบจอง ใบเหยียบย่าตราจอง หลักฐานการแจ้ง
การครอบครองที่ดิน หลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
หรือพยานหลักฐานอื่นที่แสดงว่าได้สิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้แนบหลักฐานดังกล่าว
มาประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ 8 เมื่อได้รับคาขอแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์
ยังที่ดินตามแบบ น.ส. 1 ค. ท้ายกฎกระทรวงนี้ ในการนี้ จะมอบให้เจ้าหน้าที่ไปทาการแทนก็ได้
ข้อ 9 ในการนาพนักงานเจ้าหน้าที่พิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์ให้ผู้มีสิทธิในที่ดิน
หรือตัวแทนปักหลักตามมุมเขตที่ดินของตนและให้ถ้อยคาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่มอบหมายตามแบบ น.ส. 1 ค. ท้ายกฎกระทรวงนี้
ในการคานวณจานวนเนื้อที่เพื่อออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามแบบ น.ส. 3 ก.
ให้คานวณโดยวิธีคณิตศาสตร์หรือโดยมาตราส่วน ทั้งนี้ ให้ถือว่าจานวนเนื้อที่ที่คานวณได้
เป็นจานวน
เนื้อที่โดยประมาณ
ข้อ 10 เมื่อได้พิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์แล้ว ปรากฏว่าได้มีการครอบครองและ
ทาประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพที่ดินในท้องถิ่น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ทาประโยชน์
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการดังนี้
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(1)
ประกาศการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้ทราบมีกาหนด
สามสิบวัน
ประกาศนั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานที่ดินท้องที่ สานักงานเขตหรือที่ว่าการอาเภอหรือ
ที่ว่าการกิ่งอาเภอท้องที่ ที่ทาการแขวงหรือที่ทาการกานันท้องที่และในบริเวณที่ดินนั้น แห่งละ
หนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สานักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ
(2) ถ้าปรากฏว่าที่ดินนั้นไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ
เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
และที่ดินนั้นไม่เป็นที่ดินซึ่งต้องห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามข้อ 5 และไม่มี
ผู้คัดค้านภายในกาหนดเวลาที่ประกาศตาม (1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์ให้ได้
(3)
ถ้าปรากฏว่าที่ดินนั้นตั้งอยู่ในตาบลที่มีป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ พื้นที่รักษา
พันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าหรือพื้นที่ที่ได้จาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
และกรมป่าไม้หรือกรมพัฒนาที่ดินยังไม่ได้ขีดเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร
ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศเพื่อการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์
หรือ กรณีที่ขีดเขตแล้ว แต่ที่ดินที่ขอออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์มีอาณาเขตติดต่อคาบเกี่ยว
หรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หรือเขตที่ได้จาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดินประกอบด้วยป่าไม้อาเภอหรือผู้ที่ป่าไม้จังหวัด
มอบหมายสาหรับท้องที่ที่ไม่มีป่าไม้อาเภอ เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอาเภอ ปลัดอาเภอ
(เจ้าพนักงานปกครอง) และกรรมการอื่นตามที่เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวได้ทาการ
ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้ว ให้เสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่าสมควรออกหนังสือรับรอง
การ ทาประโยชน์ให้ได้หรือไม่ เพียงใด สาหรับที่ดินที่ได้จาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี แต่ยังไม่ได้ขีดเขตหรือขีดเขตแล้วแต่ที่ดินดังกล่าวมีอาณาเขตคาบเกี่ยวกับเขตที่ได้
จาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร ให้แต่งตั้งผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรรมการด้วย
ข้อ 11 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาผลการตรวจพิสูจน์ที่ดินของคณะกรรมการ
ตามข้อ 10 (3) แล้ว ปรากฏว่าที่ดินนั้นไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี หรือปรากฏว่าที่ดินนั้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
แต่ผู้ขอได้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อนวันที่
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ทางราชการกาหนดให้ที่ดินนั้นเป็นป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และไม่มีผู้คัดค้าน
ภายในกาหนดเวลาที่ประกาศตามข้อ 10 (1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาดาเนินการตามข้อ 10 (2)
ข้อ 12 ใบแทนหนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้ใช้แบบ น.ส. 3 น.ส. 3 ก. หรือ น.ส. 3 ข.
แล้วแต่กรณี
การออกใบแทนหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ ตาม
วิธีการออกใบแทนโฉนดที่ดินโดยอนุโลม
หมวด 3
โฉนดที่ดิน
ข้อ 13 โฉนดที่ดินให้ใช้แบบ น.ส. 4 จ. ท้ายกฎกระทรวงนี้
ในกรณีโฉนดที่ดินที่ออกเป็นโฉนดตราจองหรือตราจองที่ตราว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ว”
ให้มีคาว่า “โฉนดตราจอง” หรือ “ตราจองที่ตราว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ว” ” แล้วแต่กรณี ไว้ใต้
ตราครุฑ
ข้อ 14 ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทา
ประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมายแต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน
สาหรับที่ดิน ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้า ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง
(2) ที่เขา ที่ภูเขา และพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา 9 (2) แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน แต่ไม่รวมถึงที่ดินซึ่งผู้ครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน
(3)
ที่เกาะ แต่ไม่รวมถึงที่ดินของผู้ซึ่งมีหลักฐานแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจอง
ใบเหยียบย่า หนังสือรับรองการทาประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ว”
หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการ
จัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชน หรือที่ดินซึ่งได้มีการจัดหาผลประโยชน์ตาม
มาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ได้อนุมัติแล้ว
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(4)
ที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 มาตรา 20 (3) และ (4) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 หรือกฎหมายอื่น
(
5) ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะอย่างอื่น
ข้อ 15 การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 ให้ดาเนินการ
ดังนี้
(1)
ให้มีการรังวัดทาแผนที่ตามวิธีการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน โดยให้เจ้าของที่ดิน
ปักหลักหมายเขตที่ดินไว้ทุกมุมที่ดินของตน
(2) ให้เจ้าของที่ดินหรือผู้แทนให้ถ้อยคาตามแบบ น.ส. 5 ท้ายกฎกระทรวงนี้
(3)
ก่อนแจกโฉนดที่ดิน ให้เจ้าพนักงานที่ดินประกาศการแจกโฉนดที่ดินให้ทราบ
มีกาหนด
สามสิบวัน ประกาศนั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานที่ดินท้องที่สานักงานเขตหรือ ที่ว่าการ
อาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอท้องที่ ที่ทาการแขวงหรือที่ทาการกานันท้องที่ และในบริเวณที่ดินนั้น
แห่งละหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สานักงานเทศบาล อีกหนึ่งฉบับ
ข้อ 16 ในกรณีออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา 59 และมาตรา 59 ทวิ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ให้ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินยื่นคาขอตามแบบ น.ส. 1 ข. ท้ายกฎกระทรวงนี้
และให้นาข้อ 7 (2) ข้อ 10 (2) และ (3) ข้อ 11 และข้อ 15 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 17 ในการออกใบแทนโฉนดที่ดินให้ดาเนินการดังนี้
(1)
ในกรณีโฉนดที่ดินเป็นอันตรายหรือสูญหาย ให้เจ้าของที่ดินยื่นคาขอและ
ปฏิญาณ ตนต่อเจ้าพนักงานที่ดินโดยให้นาพยานหลักฐานมาให้เจ้าพนักงานที่ดินทาการสอบสวน
จนเป็นที่เชื่อถือได้ และให้เจ้าพนักงานที่ดินประกาศให้ทราบมีกาหนดสามสิบวัน ประกาศนั้น
ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานที่ดินท้องที่ สานักงานเขตหรือที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการ
กิ่งอาเภอท้องที่ ที่ทาการแขวงหรือที่ทาการกานันท้องที่ และในบริเวณที่ดินนั้น แห่งละหนึ่งฉบับ
ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สานักงานเทศบาล อีกหนึ่งฉบับ ถ้ามีผู้คัดค้านภายในเวลาที่กาหนด
และนาพยานหลักฐานมาแสดง ให้เจ้าพนักงานที่ดินสอบสวนแล้วสั่งการไปตามควรแก่กรณี
ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในเวลาที่กาหนด ให้ออกใบแทนให้ไปตามคาขอ
(2)
ในกรณีโฉนดที่ดินชารุด ถ้าเจ้าของที่ดินนาโฉนดที่ดินที่ชารุดนั้นมามอบ
และ โฉนดที่ดินที่ชารุดนั้นยังมีตาแหน่งที่ดิน เลขที่โฉนดที่ดิน ชื่อและตราประจาตาแหน่งของ
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ผู้ว่าราชการจังหวัด และหรือชื่อและตราประจาตาแหน่งของเจ้าพนักงานที่ดินตามแบบโฉนดที่ดิน
ปรากฏอยู่ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ให้ออกใบแทนให้ไปได้ ถ้าขาดข้อความสาคัญดังกล่าวให้นา
ความใน (1) มาใช้บังคับ
(3) ในกรณีศาลมีคาสั่งหรือมีคาพิพากษาอันถึงที่สุดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือผู้ใดมีสิทธิ
จดทะเบียนตามคาพิพากษาของศาล แต่ไม่ได้โฉนดที่ดินมาหรือโฉนดที่ดินเดิมเป็น
อันตราย
ชารุดหรือสูญหายด้วยประการใด ให้ผู้มีสิทธิจดทะเบียนยื่นคาขอใบแทนแล้วให้ดาเนินการตามที่
กาหนดไว้ใน (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี
(4
) ในกรณีเจ้าพนักงานผู้มีอานาจในการยึดและขายทอดตลาดที่ดินของผู้ที่ค้าง ชาระ
ภาษีอากรหรือเงินค้างจ่ายใด ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ขอให้ออกใบแทนโฉนดที่ดินสาหรับ
ที่ดินดังกล่าวซึ่งเจ้าพนักงานผู้มีอานาจได้ยึดมาขายทอดตลาดแล้ว แต่ไม่ได้โฉนดที่ดินมาหรือ
โฉนดที่ดินเดิมเป็นอันตราย ชารุดหรือสูญหายด้วยประการใด ให้ถือหนังสือของเจ้าพนักงาน
ดังกล่าวเป็นคาขอและดาเนินการทานองเดียวกับที่กาหนดไว้ใน (3) แต่ไม่ต้องสอบสวน
(5)
ในกรณีอธิบดีจะใช้อานาจจาหน่ายที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ไม่ได้
โฉนดที่ดินมาหรือโฉนดที่ดินเดิมเป็นอันตราย ชารุด หรือสูญหายด้วยประการใด ให้ดาเนินการ
ทานองเดียวกับที่กาหนดไว้ใน (4) แต่ไม่ต้องสอบสวน
(6)
ในกรณีอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อานาจเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินเพิกถอน
หรือแก้ไขรายการจดทะเบียนตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 แต่ไม่ได้
โฉนดที่ดินมาหรือโฉนดที่ดินเป็นอันตราย ชารุดหรือสูญหายด้วยประการใด ให้ดาเนินการ
ทานองเดียวกับที่กาหนดไว้ใน (4) แต่ไม่ต้องสอบสวน
ในกรณีที่ไม่ได้โฉนดที่ดินมาตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้ถือว่าโฉนดที่ดินสูญหาย
ข้อ 18 ใบแทนโฉนดที่ดินให้ใช้แบบ น.ส. 4 จ.
การออกใบแทนโฉนดที่ดิน ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
คนปัจจุบันหรือเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งอธิบดีมอบหมายลงลายมือชื่อและประทับตราประจาตาแหน่ง
ของเจ้าพนักงานที่ดินเป็นสาคัญ ให้มีคาว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดงไว้ด้านหน้าของโฉนดที่ดิน
ในสารบัญจดทะเบียนให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ออกโฉนดที่ดินฉบับเดิมด้วยหมึกสีแดง ถ้ามีรายการ
จดทะเบียนให้คัดรายการด้วยหมึกสีแดงและให้เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อและประทับตราใต้
รายการสุดท้าย ถ้าไม่มีรายการจดทะเบียน ให้เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อและประทับตราใต้
วัน เดือน ปี ที่ออกโฉนดที่ดินฉบับเดิม
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ส่วนโฉนดที่ดินฉบับสานักงานที่ดิน ในสารบัญจดทะเบียนให้มีคาว่า “ได้ออกใบแทน
โฉนดที่ดินแล้ว” และวัน เดือน ปี ที่ออกด้วยหมึกสีแดงกับให้เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อ
กากับไว้
ข้อ 19 ในกรณีออกโฉนดที่ดินให้กับบุคคลตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ไว้แล้ว ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กฎกระทรวงนี้กาหนดไว้โดยอนุโลม
ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537
เด่น โต๊ะมีนา
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 12 ก วันที่ 1 เมษายน 2537)

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย
ตาม มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 ยกเลิกอานาจ
หน้าที่ของนายอาเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินในบางท้องที่แล้ว สมควรปรับปรุงแบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ รวมทั้งใบแทนของหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว
เพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินสามารถปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ นอกจากนี้ หลักเกณฑ์การออกหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์และโฉนดที่ดินได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว สมควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการขอออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ
เขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตที่ได้จาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ยังไม่มี
มาตรการที่รัดกุมเหมาะสม จึงสมควรกาหนดให้มีการตรวจสอบรับรองจากกรมป่าไม้และกรมพัฒนาที่ดินก่อนออก
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ด้วย และพร้อมกันนี้ สมควรกาหนดหลักเกณฑ์การออกโฉนดที่ดินสาหรับที่เกาะ
เพื่อป้องกันการบุกรุกของราษฎรกับเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง*
ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 103 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (7) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ก) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์
เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ร้อยละ 2

* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2540)ฯ
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ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เฉพาะในกรณีที่
มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หรือมูลนิธิ
สายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับโอนหรือ
ผู้โอน เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ร้อยละ 0.001”
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 57 ก วันที่ 15 ธันวาคม 2537)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมูลนิธิ
ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีลักษณะพิเศษเฉพาะดังปรากฏจากวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ การได้มาซึ่งทุนเริ่มแรก ตลอดจนการ
ดารง ตาแหน่งของคณะกรรมการมูลนิธิ สมควรกาหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอน
อสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณีที่มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้รับโอนหรือผู้โอนในอัตราร้อยละ
0.001 เช่นเดียวกับ ที่กาหนดไว้สาหรับมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 8 ตรี วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2516) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“
ข้อ 2 เมื่อได้รับคาขอตามข้อ 1 ให้อธิบดีจัดให้มีการสอบสวนและรังวัดทาแผนที่
ตามวิธีการรังวัดเพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และประกาศการออกหนังสือสาคัญสาหรับ
ที่หลวง ให้ประชาชนทราบมีกาหนดสามสิบวัน โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานที่ดินจังหวัด
หรือสานักงานที่ดินสาขาหนึ่งฉบับ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอท้องที่หรือที่ทาการเขต
หนึ่งฉบับ ณ ที่ทาการกานันหนึ่งฉบับ และในบริเวณที่ดินนั้นหนึ่งฉบับ สาหรับในเขตเทศบาล
ให้ปิดไว้ ณ สานักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับด้วย ในประกาศดังกล่าวให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่ดิน
ที่จะออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง และกาหนดระยะเวลาที่ผู้มีส่วนได้เสียจะคัดค้านไว้ด้วย
ซึง่ ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันประกาศ ถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ดาเนินการออกหนังสือสาคัญ
สาหรับที่หลวงต่อไป
ในกรณีที่มีผู้คัดค้าน ให้อธิบดีรอการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงไว้แล้วดาเนินการ
ดังนี้
(1) ในกรณีที่ผู้คัดค้านไม่มีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
และไม่ไปใช้สิทธิทางศาลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คัดค้าน ให้ออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงได้
หากผู้คัดค้านไปใช้สิทธิทางศาลให้รอการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเฉพาะส่วนที่คัดค้าน
จนกว่าจะได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดของศาลแสดงว่าผู้คัดค้านไม่มีสิทธิใน ที่ดินนั้น
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(2)
ในกรณีที่ผู้คัดค้านมีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ให้รอการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเฉพาะส่วนที่คัดค้านไว้ก่อน และให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรวจสอบสิทธิในที่ดินของผู้คัดค้านว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้าปรากฏว่า
ได้มาโดยไม่ชอบ ให้ออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงและแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจสอบ และถ้าปรากฏว่าได้มาโดยชอบ ให้แจ้งให้ผู้คัดค้าน
ทราบโดยเร็ว แล้วระงับการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเฉพาะส่วนนั้น”
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 57 ก วันที่ 15 ธันวาคม 2537)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2516)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ออกหนังสือ สาคัญสาหรับที่หลวงไว้ไม่เหมาะสม สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงจาเป็น ต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง*
ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2540)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497 และมาตรา 103 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (7) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ก) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์
เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่
คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กาหนด ร้อยละ 2
ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เฉพาะในกรณีที่
องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
บริษัทจากัดทีส่ ถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2540 จัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการบริหารสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย์โดยความเห็นชอบของธนาคาร

* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ฯ
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แห่งประเทศไทย หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เป็นผูร้ ับโอน ให้เรียกตามราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ตามทีค่ ณะกรรมการกาหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์กาหนด ร้อยละ 0.01
แต่อย่างสูงไม่เกิน 100,000 บาท
ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เฉพาะในกรณีที่
มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินนี าถ หรือมูลนิธิ
สายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผูร้ ับโอนหรือ
ผูโ้ อน เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่
คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
กาหนด ร้อยละ 0.001
เศษของหนึ่งบาท
ให้คิดเป็นหนึ่งบาท”
ข้อ 2
ให้ยกเลิกความใน (ค) ของ (7) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ค) ค่าจดทะเบียนการจานอง หรือบุริมสิทธิ
ทีจ่ ดทะเบียน ร้อยละ 1
แต่อย่างสูงไม่เกิน 200,000 บาท
ค่าจดทะเบียนการจานอง หรือบุริมสิทธิ
สาหรับการให้สนิ เชื่อเพือ่ การเกษตรของ
สถาบันการเงินทีร่ ัฐมนตรีกาหนด ร้อยละ 0.5
แต่อย่างสูงไม่เกิน 100,000 บาท
ค่าจดทะเบียนการจานองหรือบุริมสิทธิ
สาหรับกรณีทีอ่ งค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
บริษัทจากัดทีส่ ถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2540 จัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการบริหารสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย์โดยความเห็นชอบของธนาคาร
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แห่งประเทศไทย หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์
เฉพาะส่วนทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินงานของ
สานักงานตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
เป็นผูร้ ับจานอง ให้เรียกตามราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ทีค่ ณะกรรมการกาหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์กาหนด ร้อยละ 0.01
แต่อย่างสูงไม่เกิน 100,000 บาท”
ให้ไว้ ณ วันที่

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
เสนาะ เทียนทอง

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 16 ก วันที่ 21 พฤษภาคม 2540)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายปรับลดค่าธรรมเนียมการโอน
และการจานองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินการขององค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
บริษัทจากัดที่สถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2540 จัดตั้งขึ้น
เพื่อดาเนินการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์
เฉพาะส่วน ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของสานักงานตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 103 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
(3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
(4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
ข้อ 2 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้
(1) ค่าธรรมเนียมในการขอสัมปทาน รายละ 500 บาท
(2) ค่าสัมปทานต่อปี ไร่ละ
20 บาท
เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
(3) ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์
(ก) ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 30 บาท
(ข) ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน ไร่ละ
2 บาท
เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
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(4) ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบ
เนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทาประโยชน์
(ก) ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ
30 บาท
(ข) ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ
30 บาท
(ค) ค่าคัดหรือจาลองแผนที่ แปลงละ
30 บาท
(ง) ค่าคานวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ
30 บาท
(จ) ค่าจับระยะ แปลงละ
10 บาท
(๕) ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน
(ก) ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ
50 บาท
(ข) ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน ไร่ละ
2 บาท
เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
(6) ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
(ก) ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ
40 บาท
(ข) ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ
40 บาท
(ค) ค่าคัดหรือจาลองแผนที่ แปลงละ
30 บาท
(ง) ค่าคานวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ
30 บาท
(จ) ค่าจับระยะ แปลงละ
10 บาท
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(ก) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์
เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามทีค่ ณะกรรมการ
กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กาหนด
ร้อยละ 2
(ข) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณีที่
องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทจากัด
ทีส่ ถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้
องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2540
จัดตั้งขึน้ เพือ่ ดาเนินการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
โดยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็นผูร้ ับโอนหรือโอนคืน หรือกรณีทีก่ องทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้รับโอน ให้เรียกตาม
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ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์กาหนด
แต่อย่างสูงไม่เกิน
100,000 บาท

ร้อยละ 0.01

(มีความเพิ่มขึ้นเป็น (ข/1) ของ (7) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541)ฯ
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2556)ฯ ดังต่อไปนี้)

(ข/1) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็นผู้รับโอนหรือผู้โอนอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้
โดยมีสัญญาการรับโอนอสังหาริมทรัพย์นั้น
กลับคืนจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
หรือมีสัญญาการโอนอสังหาริมทรัพย์นั้น
ต่อให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาล
ตามประมวลรัษฎากร ให้เรียกตามราคา
ประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการ
กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กาหนด
แต่อย่างสูงไม่เกิน

ร้อยละ 0.01
100,000 บาท”

((ค) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณีที่
มูลนิธชิ ัยพัฒนา มูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ์พิ ระบรมราชินนี าถ หรือมูลนิธิ
สายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับโอนหรือผู้โอน
เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่
คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กาหนด
ร้อยละ 0.001)
(ความใน (ค) ของ (7) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541)ฯ ถูกยกเลิกโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2548)ฯ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
((ค) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณีที่
มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
หรือสภากาชาดไทย เป็นผู้รับโอนหรือผู้โอน เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์
ตามที่คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กาหนดร้อยละ 0.001”)
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(ความใน (ค) ของ (7) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2548)ฯ ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 54 (พ.ศ. 2553)ฯ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(ค) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณีที่
มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สภากาชาดไทย
หรือมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเป็นผู้รับโอนหรือผู้โอน
เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการ
กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กาหนด
ร้อยละ 0.001
(ง) ค่าจดทะเบียนโอนมรดกหรือให้ ทั้งนี้ เฉพาะในระหว่าง
ผูบ้ พุ การีกับผูส้ ืบสันดาน หรือระหว่างคูส่ มรส
เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามทีค่ ณะกรรมการ
กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กาหนด
ร้อยละ 0.5
(จ) ค่าจดทะเบียนเฉพาะในกรณีที่วัดวาอาราม
วัดบาทหลวงโรมันคาธอลิค หรือมัสยิดอิสลาม
เป็นผูร้ ับให้ เพือ่ ใช้เป็นทีต่ ้ังศาสนสถาน ทัง้ นี้
ในส่วนทีไ่ ด้มารวมกับทีด่ นิ ทีม่ ีอยู่ก่อนแล้วไม่เกิน
50 ไร่ เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่
คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กาหนด ร้อยละ 0.01
(ฉ) ค่าจดทะเบียนการจานองหรือบุริมสิทธิ
ร้อยละ 1
แต่อย่างสูงไม่เกิน
200,000 บาท
(ช) ค่าจดทะเบียนการจานองหรือบุริมสิทธิสาหรับ
การให้สนิ เชื่อเพือ่ การเกษตรของสถาบันการเงิน
ทีร่ ัฐมนตรีกาหนด
ร้อยละ 0.5
แต่อย่างสูงไม่เกิน
100,000 บาท
(ซ) ค่าจดทะเบียนการจานองหรือบุริมสิทธิ
เฉพาะในกรณีทีอ่ งค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
หรือบริษัทจากัดทีส่ ถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2540 จัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการบริหารสินเชื่อ
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อสังหาริมทรัพย์โดยความเห็นชอบของธนาคาร
แห่งประเทศไทย เป็นผูข้ อจดทะเบียน
ร้อยละ 0.01
แต่อย่างสูงไม่เกิน
100,000 บาท
(มีความเพิ่มขึ้นเป็น (ซ/1) ของ (7) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541)ฯ
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2556)ฯ ดังต่อไปนี้)

(ซ/1) ค่าจดทะเบียนการจานอง เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็นผู้ขอจดทะเบียน
ร้อยละ 0.01
แต่อย่างสูงไม่เกิน
100,000 บาท”
(ฌ) ค่าจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจานอง เฉพาะในกรณีที่
สถาบันการเงินรับโอนสิทธิเรียกร้อง
จากการขายทรัพย์สินเพือ่ ชาระบัญชีของบริษัท
ทีถ่ ูกระงับการดาเนินกิจการตามมาตรา 30
แห่งพระราชกาหนดการปฏิรปู สถาบันการเงิน
พ.ศ. 2540 เป็นผู้ขอจดทะเบียน
ร้อยละ 0.01
แต่อย่างสูงไม่เกิน
100,000 บาท
(ญ) ค่าจดทะเบียนการจานอง สาหรับการให้สินเชื่อ
เพือ่ ฟืน้ ฟูความเสียหายจากอุทกภัย
อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันตภัยอืน่ ทัง้ นี้
ตามหลักเกณฑ์ทีร่ ัฐมนตรีกาหนด
ร้อยละ 0.01
(ฎ) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์
และค่าจดทะเบียนการจานอง เฉพาะในกรณีที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษ
เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ หรือความมัน่ คง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ ทัง้ นี้
ตามหลักเกณฑ์ทีค่ ณะรัฐมนตรีกาหนด
ร้อยละ 0.01
(มีความเพิ่มขึ้นเป็น (ฎ/1) ของ (7) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541)ฯ โดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2549)ฯ ดังต่อไปนี้)
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(ฎ/๑) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะ
ในกรณีที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
โอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้รับโอน เนื่องจาก
การให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย ให้เรียกตามราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกาหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์กาหนด ร้อยละ ๑
((ฏ) ค่าจดทะเบียนทรัพยสิทธิที่มีค่าตอบแทน
ยกเว้นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ที่มที ุนทรัพย์ตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฎ)
ร้อยละ 1
)
(ความใน (ฏ) ของ (7) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541)ฯ ถูกยกเลิกโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ.2549)ฯ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)
((ฏ) ค่าจดทะเบียนทรัพยสิทธิที่มีค่าตอบแทน
ยกเว้นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ที่มีทุนทรัพย์ตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฎ)
และ (ฎ/๑)
ร้อยละ ๑”)
(ความใน (ฏ) ของ (7) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2549)ฯ ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2556)ฯ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน

(ฏ) ค่าจดทะเบียนทรัพยสิทธิที่มีค่าตอบแทน
ยกเว้นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ที่มีทุนทรัพย์ตาม (ก) (ข) (ข/1) (ค) (ง) (จ) )(ฎ
และ (ฎ/1)
(ฐ) ค่าจดทะเบียนการเช่า

ร้อยละ 1
ร้อยละ 1

(มีความเพิ่มขึ้นเป็น (ฐ/1) ของ (7) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541)ฯ โดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2556)ฯ ดังต่อไปนี้)

(ฐ/1) ค่าจดทะเบียนการเช่า เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็นผู้เช่า ผู้เช่าช่วง ผู้ให้เช่า หรือผู้ให้เช่าช่วง
แต่อย่างสูงไม่เกิน
100,000 บาท

ร้อยละ 0.01
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(ฑ) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไม่มีทุนทรัพย์ แปลงละ
(8) ค่าธรรมเนียมการขอให้ได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว รายละ
ค่าอนุญาต ไร่ละ
เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
(9) ค่าธรรมเนียมการขอให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการค้าที่ดิน รายละ
ค่าอนุญาต ไร่ละ
เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
(

50 บาท
500 บาท
100 บาท
500 บาท
20 บาท

(10) ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
(ก) ค่าคาขอ แปลงละ
5 บาท
(ข) ค่าคัดสาเนาเอกสารต่างๆ รวมทั้งค่าคัดสาเนา
เอกสารเป็นพยานในคดีแพ่ง โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้คัด
ร้อยคาแรกหรือไม่ถึงร้อยคา
10 บาท
ร้อยคาต่อไป ร้อยละ
5 บาท
เศษของร้อยให้คิดเป็นหนึ่งร้อย
(ค) ค่ารับรองเอกสารที่คัด ฉบับละ
10 บาท
(ง) ค่าตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน แปลงละ
10 บาท
(จ) ค่ารับอายัดที่ดิน แปลงละ
10 บาท
(ฉ) ค่ามอบอานาจ เรื่องละ
20 บาท
(ช) ค่าออกใบแทนโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
อย่างอื่น ฉบับละ
50 บาท
(ซ) ค่าประกาศ แปลงละ
10 บาท
(ณ) ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ
15 บาท
ถ้าเป็นการเดินสารวจหรือสอบเขตทั้งตาบล
สาหรับกรณีออกโฉนดคิดเป็นรายแปลง แปลงละ
60 บาท)
(ความใน (10) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541)ฯ ถูกยกเลิกโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 53 (พ.ศ. 2549)ฯ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

(10) ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
(ก) ค่าคาขอ แปลงละ
5 บาท
(ข) ค่าคัดสาเนาเอกสารต่างๆ รวมทั้งค่าคัดสาเนา
เอกสารเป็นพยานในคดีแพ่งโดยเจ้าหน้าที่
เป็นผู้คัด ร้อยคาแรกหรือไม่ถึงร้อยคา 10 บาท
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ร้อยคาต่อไป ร้อยละ
5 บาท
เศษของร้อยให้คิดเป็นหนึ่งร้อย
(ค) ค่ารับรองเอกสารที่คัด ฉบับละ 10 บาท
(ง) ค่าตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน แปลงละ 10 บาท
(จ) ค่ารับอายัดที่ดิน แปลงละ 10 บาท
(ฉ) ค่ามอบอานาจ เรื่องละ 20 บาท
(ช) ค่าออกใบแทนโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินอย่างอื่น ฉบับละ 50 บาท
(ซ) ค่าประกาศ แปลงละ 10 บาท
(ฌ) ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท
ถ้าเป็นการเดินสารวจหรือสอบเขตทัง้ ตาบล
สาหรับกรณีออกโฉนดคิดเป็นรายแปลง แปลงละ 60 บาท
(ญ) ค่าตรวจสอบข้อมูลด้านงานรังวัด
ด้านทะเบียนทีด่ นิ ด้านประเมินราคา
หรือข้อมูลอืน่ ครั้งละ
100 บาท
(ฎ) ค่าสาเนาจากสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อน่ื หรือสาเนาข้อมูลอืน่
แผ่นละ 50 บาท”
ข้อ ๓ ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
หรือราคาทุนทรัพย์ที่ผู้ขอจดทะเบียนแสดงในการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามข้อ 2 (7)
ถ้ามีเศษต่ากว่าหนึ่งร้อยบาทให้คิดเป็นหนึ่งร้อยบาท
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 เศษของหนึ่งบาทให้คิดเป็นหนึ่งบาท
(ข้อ 4 ค่าใช้จ่าย
(1) ค่าพาหนะเดินทาง ให้แก่เจ้าพนักงาน ให้จ่ายเท่าที่จาเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ และคนงานที่จ้างไป และใช้จ่ายไปจริง
ทาการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือ
พิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่
เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามคาขอ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้แก่เจ้าพนักงาน
พนักงานเจ้าหน้าที่ และค่าจ้างคนงาน ตามระเบียบของ
ที่จ้างไปทาการรังวัดเกีย่ วกับโฉนดที่ดนิ ทางราชการแก่ผ้ไู ปทางาน

ให้จ่ายเท่าที่จาเป็น
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หรือพิสจู น์สอบสวนหรือตรวจสอบเนือ้ ที่ เท่าอัตราของทางราชการ
เกีย่ วกับหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามคาขอ
(3) ค่าป่วยการ ให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่
หรือผู้แทนทีไ่ ปในการรังวัดเกีย่ วกับโฉนดที่ดนิ
หรือพิสจู น์สอบสวนหรือตรวจสอบเนือ้ ทีเ่ กีย่ วกับ
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ คนหนึง่ วันละ 30 บาท
(4) ค่าปิดประกาศ ให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท
(5) ค่าพยาน ให้แก่พยาน คนละ 10 บาท)
(ความในข้อ 4 ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2542)ฯ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)

ข้อ 4 ค่าใช้จ่าย
(1) ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าพนักงาน ให้จ่ายในลักษณะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ และคนงานที่จ้างไป เหมาจ่ายตามระเบียบ
ทาการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือ กระทรวงมหาดไทย
พิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่ ด้วยความเห็นชอบของ
เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทาประโยชน์ กระทรวงการคลัง
ตามคาขอ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน ให้จ่ายในลักษณะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ และค่าจ้างคนงาน เหมาจ่ายตามระเบียบ
ที่จ้างไปทาการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่ ด้วยความเห็นชอบของ
เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทาประโยชน์ กระทรวงการคลัง
ตามคาขอ
(3) ค่าป่วยการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่
หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับ
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ คนหนึ่ง วันละ 50 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะ
เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์ เหมาจ่ายตามระเบียบ
สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่ กระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับหนังสือรับรอง ด้วยความเห็นชอบของ
การทาประโยชน์ กระทรวงการคลัง

245
(5) ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท
(6) ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ 10 บาท
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2541
วัฒนา อัศวเหม
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 76 ก วันที่ 26 ตุลาคม 2541)

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายปรับลดค่าธรรมเนียมการจานอง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ให้ได้รับ
ความสนใจมากยิ่งขึ้น อันจะมีผลทาให้ราคาประมูลซื้อดีขึ้น นอกจากนี้เพื่อกาหนดค่าธรรมเนียมการจด ทะเบียน
จานองเพื่อประกันการกู้ยืมเงินเพื่อฟื้นฟูความเสียหายอันเกิดจากอุทกภัย อัคคีภัย หรือมหันตภัยอื่น
การจด
ทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทจากัดที่สถาบันการเงินตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2540 จัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการบริหารสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย์โดยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้โอนคืนให้แก่ผู้โอน การจดทะเบียนยกที่ดิน
ให้แก่ศาสนสถานของศาสนาต่างๆ และการจดทะเบียนทรัพยสิทธิที่มีค่าตอบแทน การกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ค่าจดทะเบียนการจานองหรือบุริมสิทธิที่จดทะเบียน ค่าจดทะเบียนทรัพยสิทธิที่มีค่าตอบแทน และค่าจดทะเบียน
การเช่า และการกาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประชาชน ประกอบกับ
กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
ได้ใช้บังคับมาตั้งแต่ พ.ศ. 2522 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง สมควรปรับปรุงเป็นฉบับเดียวกันเพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบและอ้างอิงของพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2542)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 103 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4 ค่าใช้จ่าย
(1) ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าพนักงาน ให้จ่ายในลักษณะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ และคนงานทีจ่ ้างไป เหมาจ่ายตามระเบียบ
ทาการรังวัดเกีย่ วกับโฉนดทีด่ นิ หรือ กระทรวงมหาดไทย
พิสจู น์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่ ด้วยความเห็นชอบของ
เกีย่ วกับหนังสือรับรองการทาประโยชน์ กระทรวงการคลัง
ตามคาขอ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน ให้จ่ายในลักษณะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ และค่าจ้างคนงาน เหมาจ่ายตามระเบียบ
ทีจ่ ้างไปทาการรังวัดเกีย่ วกับโฉนดทีด่ นิ กระทรวงมหาดไทย
หรือพิสจู น์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่ ด้วยความเห็นชอบของ
เกีย่ วกับหนังสือรับรองการทาประโยชน์ กระทรวงการคลัง

ตามคาขอ
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(3)

ค่าป่วยการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่
หรือผูแ้ ทนทีไ่ ปในการรังวัดเกีย่ วกับโฉนดทีด่ นิ
หรือพิสจู น์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อทีเ่ กีย่ วกับ
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ คนหนึ่ง วันละ
(4)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะ
เกีย่ วกับโฉนดทีด่ นิ หรือพิสจู น์ เหมาจ่ายตามระเบียบ
สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่ กระทรวงหมาดไทย
เกีย่ วกับหนังสือรับรอง ด้วยความเห็นชอบของ
การทาประโยชน์ กระทรวงการคลัง
(5) ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท
(6) ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ 10 บาท

50 บาท

ให้ไว้ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
วัฒนา อัศวเหม
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 43 ก วันที่ 1 มิถุนายน 2542)

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
หรือการพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ตลอดจนปรับปรุง
ค่า ป่วยการเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงจาเป็นต้อง ออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง*
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน
การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอน
หรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์
โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
พ.ศ. 2544
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543 อันเป็นพระราชบัญญัติและประมวลกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบ
กับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง
ไว้ดังต่อไปนี้
หมวด 1
การตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวน
ข้อ 1 เมื่อความปรากฏว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้งเอกสารรายการ
จดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใด โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือ
รองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง ดังนี้
* กฎกระทรวงฉบับนี้ถูกยกเลิกโดย กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวนและการพิจารณา
เพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
หรือการ จดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. 2553
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(1) กรณีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์โดยคลาดเคลื่อนหรือ
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(ก) สาหรับกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
หรือเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา หรือข้าราชการสังกัดกรมที่ดินที่อธิบดีหรือ
รองอธิบดีซึ่ง อธิบดีมอบหมายเห็นสมควร เป็นประธาน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้แทน
ผู้อานวยการเขตซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่หรือผู้แทน และผู้แทนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
เป็นกรรมการ และข้าราชการตั้งแต่ระดับห้าขึ้นไปในสานักงานที่ดิน จังหวัด หรือสานักงานที่ดิน
จังหวัดสาขา เป็นกรรมการและเลขานุการ
(ข) สาหรับจังหวัดอื่น ประกอบด้วยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขา หรือข้าราชการสังกัดกรมที่ดินที่อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นสมควร
เป็นประธาน นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่หรือผู้แทน
ตัวแทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่หรือผู้แทน และผู้แทน
ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร เป็นกรรมการ และข้าราชการตั้งแต่ระดับห้าขึ้นไป
ในสานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินจังหวัดสาขา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่ที่ดินนั้นมีอาณาเขตติดต่อ ค าบเกี่ยว หรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเขตที่ได้จาแนกให้เป็น
เขตป่า ไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ให้แต่งตั้งผู้แทนกรมป่าไม้ เป็นกรรมการด้วย
(2) กรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือการจดแจ้งเอกสาร
รายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(ก) สาหรับกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครหรือ
เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา หรือข้าราชการสังกัดกรมที่ดินที่อธิบดีหรือรองอธิบดี
ซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นสมควร เป็นประธาน และกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับห้าขึ้น
ไปในสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครหรือสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาอีกสองคน
โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
(ข) สาหรับจังหวัดอื่น ประกอบด้วยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขา หรือข้าราชการสังกัดกรมที่ดินที่อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นสมควร
เป็นประธาน และกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับห้าขึ้นไปในสานักงานที่ดินจังหวัดหรือ
สานักงานที่ดินจังหวัดสาขาอีกสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ 2 ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนพยานหลักฐานให้ได้ความว่าได้มี
การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือการจดแจ้งเอกสารรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่สอบสวนนั้น
คลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
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การนัดสอบสวน การนัดพิจารณาหรือการอย่างอื่นที่คณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งให้
ผู้มีส่วนได้เสียทราบ ให้กระทาเป็นหนังสือ
ข้อ 3 ในการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนมีอานาจเรียกโฉนดที่ดินหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์ เอกสารที่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ได้จดแจ้งรายการทะเบียน
อสังหาริมทรัพย์หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องจากผู้ยึดถือมาประกอบการพิจารณาพร้อมทั้งแจ้งให้
ผู้มีส่วนได้เสียทราบเพื่อให้โอกาสคัดค้าน
เมื่อคณะกรรมการได้รับเอกสารมาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ออกใบรับไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนไม่อาจเรียกเอกสารมาตามวรรคหนึ่งได้ ให้บันทึกเหตุผล
ไว้ในสานวนการสอบสวนที่เสนออธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายด้วย
ข้อ 4 เมื่อดาเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลการสอบสวนนั้น
ต่ออธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ในรายงานผลการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้สรุปข้อเท็จจริงและเหตุที่มีการออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
หรือการจดแจ้งเอกสารรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมายนั้น รวมทั้งให้เสนอความเห็นต่ออธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายด้วยว่าสมควร
สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขความคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นหรือไม่อย่างไร
กรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้ทาความเห็นแย้งติดไว้กับสานวนการสอบสวน
โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสานวนการสอบสวนนั้นด้วย
ข้อ 5 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดาเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จ
ภายในกาหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคาสั่งให้ดาเนินการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวน
รายงานเหตุที่ทาให้การสอบสวนนั้นไม่แล้วเสร็จต่ออธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมาย
เพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวนก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ข้อ 6 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน
ถ้าอธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นสมควรให้มีการสอบสวนเพิ่มเติม ให้กาหนดประเด็น
พร้อมทั้งส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อดาเนินการสอบสวน
เพิ่มเติมต่อไป
ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ส่งผล
การสอบสวนเพิ่มเติมนั้นไปให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมาย
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หมวด 2
การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้าน
ข้อ 7 ในการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งหนังสือแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้
โอกาสคัดค้านการเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์หรื อ
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้งเอกสารรายการ
ทะเบียน อสังหาริมทรัพย์ที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น
ข้อ 8 การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้านให้กระทาเป็นหนังสืโดยส่
อ งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้ให้ไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในสารบบที่ดินแปลงนั้น
ข้อ 9 ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้านได้ ให้คณะกรรมการสอบสวน
แจ้งผู้มีส่วนได้เสียโดยปิดหนังสือแจ้งไว้ในที่เปิดเผยสามารถเห็นได้ชัดเจน ณ สานักงานที่ดิน
สานักงานเขต ที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอ ที่ทาการแขวงหรือที่ทาการกานันท้องที่
สานักงานหรือที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งที่ดิน นั้น ตั้งอยู่ และในบริเวณที่ดินนั้น
แห่งละหนึ่งฉบับ
ให้ถือว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันปิดหนังสือแจ้ง
ข้อ 10 เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้รับแจ้งหรือถือว่าได้รับแจ้งเพื่อให้มีโอกาสคัดค้านแล้ว
และมี ความประสงค์ที่จะคัดค้านการเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้ง
เอกสารรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ให้ทาหนังสือ
คัดค้านยื่นต่อประธานคณะกรรมการสอบสวนภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
โดยให้ระบุเหตุผลที่คัดค้านพร้อมทั้งแสดงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย
ถ้าผู้มีส่วนได้เสียไม่คัดค้านภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าไม่ประสงค์ที่จะ
คัดค้าน
หมวด 3
การสั่งเพิกถอนหรือแก้ไข
ข้อ 11 เมื่อได้รับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ
4
หรือข้อ 6 แล้ว อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายจะพิจารณาสั่งเพิกถอนหรือแก้ไข
การ ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
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เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้งเอกสารรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่คลาดเคลื่อน
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นได้ ต่อเมื่อปรากฏชัดแจ้งว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์ หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้ง
เอกสารรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ 12 ในการออกคาสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้ง
เอกสารรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ 11
ให้ อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายแจ้งคาสั่งดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทราบด้วย ทั้งนี้ให้นาความในข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2544
สมบัติ อุทัยสาง
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนที่ 65 ก วันที่ 16 สิงหาคม 2544)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543 บัญญัติให้การตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไข
ในกรณีที่อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียน
อสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2544)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 65 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2497) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(1) แผนที่ชั้นหนึ่ง กระทาโดยการใช้กล้องธีโอโดไลท์และเครื่องมือวัดระยะโยงยึดหลักเขต
วัดง่ามมุม ภาคของทิศ หรือใช้กล้องสารวจแบบประมวลผล หรือการรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมหรือด้วยเครื่องมือสารวจประเภทอื่นที่มีความละเอียดถูกต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กรมที่ดินกาหนด โดยคานวณเป็นค่าพิกัดฉากสืบเนื่องจากหมุดหลักฐานแผนที่ของกรมที่ดิน
และคานวณพื้นที่โดยวิธีคณิตศาสตร์จากค่าพิกัดฉากของแต่ละมุมเขต”
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
นายสมบัติ อุทัยสาง
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนที่ 108 ก วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันหลักเกณฑ์และวิธีการรังวัดทาแผนที่
ชั้นหนึ่งเพื่อออกโฉนดที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ยังไม่สอดคล้องกับการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการรังวัด
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการรังวัดทาแผนที่ชั้นหนึ่งเพื่อออกโฉนดที่ดินให้เหมาะสมและรองรับกับ
สภาพการณ์ในอนาคต จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว พ.ศ. 2545
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35
มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1
คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยไม่ต้องอาศัย
บทสนธิสัญญาซึ่งบัญญัติให้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ต้องนาเงินมาลงทุนในธุรกิจหรือ
กิจการประเภทหนึ่งประเภทใดดังต่อไปนี้
(1)
การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
หรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้าประกันต้นเงินหรือดอกเบี้ย
(2) การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหา
ในระบบสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) การลงทุนในทุนเรือนหุ้นของนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
(4
) การลงทุนในกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศให้เป็นกิจการ
ที่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
จานวนเงินที่ลงทุนในธุรกิจหรือกิจการตามวรรคหนึ่ง ต้องมีจานวนไม่ต่ากว่าสี่สิบล้านบาท
และต้องดารงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี
ข้อ 2 ที่ดินที่คนต่างด้าวจะได้มาตามข้อ 1 ต้องอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล หรืออยู่ภายในบริเวณที่กาหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง และต้องอยู่นอกเขตปลอดภัยในราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยเขตปลอดภัย
ในราชการทหาร
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ข้อ 3 การขออนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินตามข้อ 1 ให้ยื่นคาขอตามแบบ ต. 4 ท้าย
กฎกระทรวงนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71 พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่กาหนด
ในแบบ ต. 4
ข้อ 4 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71 ได้รับคาขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ตามข้อ 2 และตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง และผู้ขออนุญาต
เป็นคนต่างด้าวซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้มาซึ่งที่ดินตามข้อ 1 ได้ ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ไปยังอธิบดีเพื่อพิจารณาเสนอรัฐมนตรีต่อไป
ข้อ 5 เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีคาสั่งเป็นประการใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา 71 แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตทราบ โดยส่งไปยังที่อยู่ในประเทศไทย
ตามที่แจ้งไว้ในแบบ ต. 4
ข้อ 6 ผู้ได้รับอนุญาตต้องใช้ที่ดินนั้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสาหรับตนเองและครอบครัว
โดยไม่ขัดต่อศีลธรรม จารีตประเพณี หรือวิถีชีวิตอันดีของชุมชนในท้องถิ่นนั้น
ข้อ 7 ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งการใช้ที่ดินนั้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา 71 ทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เริ่มใช้ที่ดินนั้น
ข้อ 8 เมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71 ผู้ได้รับอนุญาต
ต้องอานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควรในการกากับดูแลการใช้ที่ดินนั้นให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 9 ถ้าผู้ได้รับอนุญาตถอนการลงทุนในธุรกิจหรือกิจการตามข้อ 1 ก่อนครบกาหนด
เวลาการดารงทุนตามข้อ 1 วรรคสอง ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71
ทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ถอนการลงทุน
ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2545
สมบัติ อุทัยสาง
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 7 ก วันที่ 18 มกราคม 2545)
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 บัญญัติให้คนต่างด้าวซึ่งนาเงิน
มาลงทุนตามจานวนที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้องไม่ต่ากว่าสี่สิบล้านบาท อาจได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้
โดยไม่ต้องอาศัยบทสนธิสัญญา ซึ่งบัญญัติให้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และการได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2548)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 103 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2521 อันเป็นพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน (ค) ของ (๗) ในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ค) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณีที่
มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์
พระบรมราชินนี าถ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
หรือสภากาชาดไทย เป็นผูร้ ับโอนหรือผูโ้ อน เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์
ตามที่คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กาหนด
ร้อยละ 0.0001”
*
ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. ๒548
โภคิน พลกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 5 ก วันที่ 14 มกราคม 2548)
* (แก้คาผิดตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 25 ก วันที่ 18 มีนาคม 2548)
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ โดยที่สภากาชาดไทยเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช 2461 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสาธารณกุศลเพื่อกระทากิจ
ในทางเมตตาการุณ สมควรกาหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณี
สภากาชาดไทยเป็นผู้รับโอนหรือผู้โอน ในอัตราร้อยละ 0.0001 จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2549)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 103 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2521 อันเป็นพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ฎ/๑) ของ (๗) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47
(พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
“(ฎ/๑ ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะ
ในกรณีที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
โอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้รับโอน เนื่องจาก
การให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย ให้เรียกตามราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกาหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์กาหนด ร้อยละ ๑”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (ฏ) ของ (๗) ในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47
(พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“(ฏ) ค่าจดทะเบียนทรัพยสิทธิที่มีค่าตอบแทน
ยกเว้นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ที่มีทุนทรัพย์ตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฎ)
และ (ฎ/๑) ร้อยละ ๑”
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. ๒549
พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 10 ก วันที่ 31 มกราคม 2549)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นธนาคารที่ตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจทางการเงินและ
ประกอบกิจการอื่นให้สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลามซึ่งห้ามมิให้ดาเนินธุรกิจทางการเงินที่ผูกพันกับดอกเบี้ย
ธนาคารจึงต้องดาเนินการจัดหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนและอสังหาริมทรัพย์แทนการให้เป็นตัวเงิน
ทาให้การทาธุรกรรมการให้สินเชื่อเพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์เกิดภาระภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน
กรรมสิทธิ์ถึงสองครั้ง เป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมสูงกว่าการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าอันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเป็นการส่งเสริมการดาเนิน
ธุรกิจของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สมควรกาหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์
เฉพาะในกรณีที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้รับโอนเนื่องจากการให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์
ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในอัตราร้อยละหนึ่ง จึงจาเป็น ต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 52 (พ.ศ. 2549)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา77 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35
มาตรา 36 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. 2497) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑ ภายใต้บังคับข้อ 8 และข้อ 9 บุคคลใดมีความประสงค์จะขอทาการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม ให้บุคคลนั้นยื่นคาขอตามแบบ ท.ด. ๑ สาหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือ
แบบ ท.ด. ๑ ก สาหรับที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พร้อมทั้งแนบหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินหรือหลักฐานอย่างอื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
แบบ ท.ด. 1 และแบบ ท.ด. ๑ ก ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกาหนด”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกแบบคาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ท.ด. ๑ และ ท.ด. ๑ ก
ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2536) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
ข้อ ๓ แบบคาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ท.ด. ๑ และ ท.ด. ๑ ก ท้ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
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ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ให้ใช้ต่อไปได้จนกว่าอธิบดีจะได้ประกาศกาหนด
แบบคาขอใหม่
ข้อ ๔ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. ๒549
พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 70 ก หน้า 28 วันที่ 5 กรกฎาคม 2549)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้อธิบดีกรมที่ดิน
เป็น ผู้ประกาศกาหนดแบบคาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสาหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน (แบบ ท.ด.๑) และสาหรับ
ที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น (แบบ ท.ด.๑ ก) เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงแบบคาขอจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมดังกล่าวกระทาได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นามาใช้กับระบบ
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการให้บริการแก่ประชาชน สมควรแก้ไขหลักเกณฑ์การกาหนดแบบคาขอจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมในกรณีดังกล่าว จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 53 (พ.ศ. 2549)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 103 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย ที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2521 อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน (10) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(10) ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
(ก) ค่าคาขอ แปลงละ
5 บาท
(ข) ค่าคัดสาเนาเอกสารต่างๆ รวมทั้งค่าคัดสาเนา
เอกสารเป็นพยานในคดีแพ่งโดยเจ้าหน้าที่
เป็นผูค้ ัด ร้อยคาแรกหรือไม่ถึงร้อยคา 10 บาท
ร้อยคาต่อไป ร้อยละ
5 บาท
เศษของร้อยให้คิดเป็นหนึ่งร้อย
(ค) ค่ารับรองเอกสารที่คัด ฉบับละ 10 บาท
(ง) ค่าตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน แปลงละ 10 บาท
(จ) ค่ารับอายัดที่ดิน แปลงละ 10 บาท
(ฉ) ค่ามอบอานาจ เรื่องละ 20 บาท
(ช) ค่าออกใบแทนโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
แสดงสิทธิในทีด่ นิ อย่างอืน่ ฉบับละ 50 บาท
(ซ) ค่าประกาศ แปลงละ 10 บาท
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(ฌ) ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท
ถ้าเป็นการเดินสารวจหรือสอบเขตทัง้ ตาบล
สาหรับกรณีออกโฉนดคิดเป็นรายแปลง แปลงละ 60 บาท
(ญ) ค่าตรวจสอบข้อมูลด้านงานรังวัด
ด้านทะเบียนทีด่ นิ ด้านประเมินราคา
หรือข้อมูลอืน่ ครัง้ ละ
100 บาท
(ฎ) ค่าสาเนาจากสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อืน่ หรือสาเนาข้อมูลอืน่
แผ่นละ 50 บาท”
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. ๒549
พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 89 ก วันที่ 1 กันยายน 2549)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกาหนดค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
เกี่ยวกับค่าตรวจสอบข้อมูลด้านงานรังวัด ด้านทะเบียนที่ดิน ด้านประเมินราคา หรือข้อมูลอื่น และค่า สาเนาจาก
สื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นหรือสาเนาข้อมูลอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับ
การแก้ไข
เพิ่มเติมบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ แก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543 และให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 54 (พ.ศ. 2553)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 103 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน (ค) ของ (7) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ค) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณีที่
มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์
พระบรมราชินนี าถ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สภากาชาดไทย
หรือมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเป็นผูร้ ับโอนหรือผูโ้ อน
เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามทีค่ ณะกรรมการ
กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กาหนด ร้อยละ 0.001”
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553
ถาวร เสนเนียม
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 7 ก วันที่ 28 มกราคม 2553)
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งโดยมีลักษณะพิเศษเฉพาะดังปรากฏจากวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ สมควรกาหนดให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณีมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เป็นผู้รับโอน
หรือผู้โอนอัตราร้อยละ 0.001 เช่น เดียวกับที่กาหนดไว้สาหรับมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
พระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวน
และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียน
โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
พ.ศ. 2553
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 61 วรรคเก้า แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบ
กับ
มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ ให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอน
หรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อน
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. 2544
หมวด 1
การตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวน
ข้อ 2 เมื่อความปรากฏว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
หรือจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้งเอกสารรายการ
จดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือ
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ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดารงตาแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขึ้นคณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์โดยคลาดเคลื่อน
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(ก) สาหรับกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
หรือเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา หรือข้าราชการสังกัดกรมที่ดินที่อธิบดีหรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดารงตาแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเห็นสมควร
เป็น ประธานกรรมการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อานวยการเขตซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ และ
ผู้แทนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร เป็นกรรมการ และให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายซึ่งดารงตาแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินแต่งตั้งข้าราชการซึ่ง
ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไปหรือข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งประเภท
วิชาการตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไปในสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครหรือสานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครสาขา เป็นกรรมการและเลขานุการ
(ข) สาหรับจังหวัดอื่น ประกอบด้วย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขา หรือข้าราชการสังกัดกรมที่ดินที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดารงตาแหน่ง
รองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเห็นสมควร เป็นประธานกรรมการ นายอาเภอหรือปลัดอาเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ ตัวแทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ และผู้แทนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร เป็นกรรมการ และ
ให้ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดารงตาแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินแต่งตั้ง
ข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไปหรือข้าราชการซึ่งดารง
ตาแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไปในสานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดิน
จังหวัดสาขา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่ที่ดินนั้นมีอาณาเขตติดต่อ คาบเกี่ยว หรืออยู่ในเขตที่ได้จาแนก ให้เป็น
เขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษา พันธุ์
สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้แต่งตั้งผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมป่าไม้ หรือ ผู้แทน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นกรรมการด้วย แล้วแต่กรณี
(2) กรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้ง
เอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(ก) สาหรับกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร หรือ
เจ้า พนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา หรือข้าราชการสังกัดกรมที่ดินที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี

271
มอบหมายซึ่งดารงตาแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเห็นสมควร เป็นประธานกรรมการ
และให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดารงตาแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
แต่งตั้งข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไปหรือข้าราชการ
ซึง่ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการตัง้ แต่ระดับชานาญการขึน้ ไปในสานักงานทีด่ นิ กรุงเทพมหานคร
หรือสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาจานวนสองคน เป็นกรรมการ โดยให้กรรมการคนหนึ่ง
เป็นเลขานุการ
(ข) สาหรับจังหวัดอื่น ประกอบด้วย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขา หรือข้าราชการสังกัดกรมที่ดินที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดารงตาแหน่ง
รองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเห็นสมควร เป็นประธานกรรมการ และให้อธิบดีหรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดารงตาแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินแต่งตั้งข้าราชการ
ซึง่ ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไปหรือข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไปในสานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินจังหวัด
สาขาจานวนสองคน เป็นกรรมการ โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ 3 ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนพยานหลักฐานให้ได้ความว่าได้มี
การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่สอบสวนนั้น
คลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
การนัดสอบสวน การนัดพิจารณาหรือการอย่างอื่นที่คณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ
ข้อ 4 ในการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนมีอานาจเรียกโฉนดที่ดิน หนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ เอกสารที่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ได้จดแจ้งรายการ
ทะเบียนอสังหาริมทรัพย์หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องจากผู้ยึดถือมาประกอบการพิจารณา
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบเพื่อให้โอกาสคัดค้าน
เมื่อคณะกรรมการได้รับเอกสารมาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ออกใบรับไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่อาจเรียกเอกสารมาตามวรรคหนึ่งได้
ให้บันทึก
เหตุผลไว้ในสานวนการสอบสวนที่เสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดารงตาแหน่งรองอธิบดี
หรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินด้วย
ข้อ 5 เมื่อดาเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานผล
การสอบสวนนั้นต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดารงตาแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการ
กรมที่ดิน
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ในรายงานผลการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้สรุปข้อเท็จจริงและเหตุที่มีการออก
โฉนด ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อน
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น รวมทั้งให้เสนอความเห็นต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ซึง่ ดารงตาแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมทีด่ นิ ด้วยว่าสมควรสัง่ เพิกถอนหรือแก้ไข
ความคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นหรือไม่อย่างไร
กรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้ทาความเห็นแย้ง ติดไว้กับสานวนการสอบสวน
โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสานวนการสอบสวนนั้นด้วย
ข้อ 6 ในกรณีที่คณะกรรมการ สอบสวน ไม่สามารถดาเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จ
ภายในกาหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคาสั่งให้ดาเนินการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวน
รายงานเหตุที่ทาให้การสอบสวนนั้นไม่แล้วเสร็จต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดารง
ตาแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวนก่อน
ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ข้อ 7 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน
ถ้าอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดารงตาแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
เห็นสมควรให้มีการสอบสวนเพิ่มเติม ให้กาหนดประเด็นพร้อมทั้งส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป
ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็วและให้ส่งผล
การสอบสวนเพิ่มเติมนั้นไปให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดารงตาแหน่งรองอธิบดีหรือ
ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
หมวด 2
การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้าน
ข้อ 8 ในการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งหนังสือแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้
โอกาสคัดค้านการเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
หรือ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้งเอกสารรายการ
จดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น
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ข้อ 9 การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ ให้ โอกาสคัดค้านให้กระทาเป็นหนังสือโดยส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้ให้ไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในสารบบที่ดิน
แปลงนั้น
ข้อ 10 ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อโอกาสคัดค้านได้ ให้คณะกรรมการสอบสวน
แจ้งผู้มีส่วนได้เสียโดยปิดหนังสือ แจ้ง ไว้ในที่เปิดเผยสามารถเห็นได้ชัดเจน ณ สานักงานที่ดิน
สานักงานเขต ที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอาเภอ ที่ทาการแขวงหรือที่ทาการกานันท้องที่
สานักงานหรือที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ และในบริเวณที่ดินนั้น
แห่งละหนึ่งฉบับ
ให้ถือว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันปิดหนังสือแจ้ง
ข้อ 11 เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้รับหนังสือแจ้งหรือถือว่าได้รับแจ้งเพื่อให้มีโอกาสคัดค้าน
แล้วและมีความประสงค์ที่จะคัดค้านการเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือ
การจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น
ให้ทาหนังสือคัดค้านยื่นต่อประธานคณะกรรมการสอบสวนภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง หรือถือว่าได้รับแจ้งโดยให้ระบุเหตุผลที่คัดค้านพร้อมทั้งแสดงพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องด้วย
ถ้าผู้มีส่วนได้เสียไม่คัดค้านภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าไม่ประสงค์ ที่จะ
คัดค้าน
หมวด 3
การสั่งเพิกถอนหรือแก้ไข
ข้อ 12 เมื่อได้รับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 5 หรือ
ข้อ 7 แล้ว อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดารงตาแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการ
กรมที่ดินจะพิจารณาสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้งเอกสารรายการ
จดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นได้ ต่อเมื่อปรากฏชัดแจ้ง
ว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ หรือการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติ กรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์นั้น
โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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ข้อ 13 ในการออกคาสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์ หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้ง
เอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ 12
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดารงตาแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
แจ้งคาสั่งดังกล่าวพร้อม ด้วยเหตุผลให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบด้วย ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ 8 ข้อ 9
และข้อ 10 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ไว้

ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ถาวร เสนเนียม
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 45 ก วันที่ 22 กรกฎาคม 2555)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้านและ
การพิจารณา
เพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือ
ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ที่บัญญัติให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายซึ่งดารงตาแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเป็นผู้มีอานาจหน้าที่ในการสั่งเพิกถอนหรือ
แก้ไขได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความรวดเร็วและสอดคล้องกับหลักการปฏิรูประบบราชการ
ที่มุ่งเน้นให้มีการกระจายภารกิจและการกระจายอานาจการตัดสินใจ จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2556)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และมาตรา 103 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบ
กับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อนี้เป็น (ข/1) ของ (7) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47
(พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
“(ข/1) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็นผู้รับโอนหรือผู้โอนอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้
โดยมีสัญญาการรับโอนอสังหาริมทรัพย์นั้น
กลับคืนจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
หรือมีสัญญาการโอนอสังหาริมทรัพย์นั้น
ต่อให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาล
ตามประมวลรัษฎากร ให้เรียกตามราคา
ประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการ
กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กาหนด
ร้อยละ 0.01
แต่อย่างสูงไม่เกิน 100,000 บาท”
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ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ซ/1) ของ (7) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47
(พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
“(ซ/1) ค่าจดทะเบียนการจานอง เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็นผู้ขอจดทะเบียน
ร้อยละ 0.01
แต่อย่างสูงไม่เกิน
100,000 บาท”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (ฏ) ของ (7) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ฏ) ค่าจดทะเบียนทรัพยสิทธิที่มีค่าตอบแทน
ยกเว้นการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
ทีม่ ีทุนทรัพย์ตาม
(ก) (ข) (ข/1) (ค) (ง) (จ) (ฎ) และ (ฎ/1) ร้อยละ 1”
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ฐ/1) ของ (7) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47
(พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
“(ฐ/1) ค่าจดทะเบียนการเช่า เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็นผู้เช่า ผู้เช่าช่วง ผู้ให้เช่า หรือผู้ให้เช่าช่วง
ร้อยละ 0.01
แต่อย่างสูงไม่เกิน 100,000 บาท”
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556
ประชา ประสพดี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 30 ก วันที่ 29 มีนาคม 2556)
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นช่องทาง
ระดมทุน
สาหรับกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ สมควรกาหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้ขอจดทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการจัดตั้ง
กองทุนรวมดังกล่าวในประเทศไทย จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรงนี้

ระเบียบของคณะกรรมการ
จัดที่ดินแห่งชาติ
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ระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 (6) มาตรา 27 และมาตรา 33 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติวางระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน
ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ข้อความทั่วไป
ข้อ 1
ข้อ 2

ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน”
ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
หมวด 2
ลักษณะของที่ดินที่จะจัดให้ประชาชน

ข้อ 3
ที่ดินที่จะจัดให้ประชาชนอยู่อาศัยหรือประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพตาม
ความในมาตรา 20 (๑) และมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องเป็นที่ดินของรัฐ
ซึ่งอยู่ ในลักษณะดังต่อไปนี้ คือ
(๑) ที่ดินซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง และมิใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
อัน ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือมิใช่ที่สงวนหวงห้าม หรือมิใช่ที่เขา ที่ภูเขา
(๒) ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ราษฎรเคยใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ปรากฏว่า
ราษฎรมิได้ใช้ประโยชน์ต่อไปแล้ว หรือรัฐหาที่ดินอื่นให้ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันแทน และได้มี
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์นั้นแล้ว
(๓) ที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนสิทธิในที่ดินให้แก่รัฐ หรือทอดทิ้งไม่ทาประโยชน์ หรือปล่อยให้
เป็นที่รกร้างว่างเปล่าจนตกเป็นของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน
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หมวด 3
คุณสมบัติของบุคคลที่จะจัดให้เข้าอยู่อาศัย
หรือประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพ
ข้อ 4
บุคคลที่จะจัดให้เข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพ จะต้องเป็น
บุคคลธรรมดาซึ่งมีคุณสมบัติและอยู่ในลักษณะข้อกาหนดโดยครบถ้วนดังนี้ คือ
(1) มีสัญชาติไทย
(2) บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว
(3) มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ หรือไร้ความสามารถ หรือมีสติฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคติดต่ออันน่ารังเกียจ เว้นแต่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่อยู่ในลักษณะ
มีความจาเป็น ซึ่งทางการพิจารณาเห็นสมควรยกเว้น
(4) มีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ
(๕) มีความประพฤติดี ไม่เป็นคนเสเพลหรืออันธพาล
(๖) มีความสามารถประกอบการอาชีพเกี่ยวกับที่ดินที่จัดให้ได้
(๗) ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง หรือมีอยู่แล้วแต่เป็นจานวนน้อยไม่พอเลี้ยง ชีพ
(8) ต้องรับปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดที่ดิน
แห่งชาติกาหนด
หมวด 4
การดาเนินการจัดที่ดินให้ประชาชน
(ข้อ 5 ในการจัดที่ดินให้ราษฎรอยู่อาศัย หรือประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพให้เป็นไปตามโครงการ
ที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติกาหนด)
(ความในข้อ 5 ถูกยกเลิก โดยระเบียบของคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. 2521)
และ ให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน)

ข้อ 5 ในการจัดที่ดินให้ราษฎรอยู่อาศัย หรือประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพ ให้เป็นไป
ตามโครงการที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติกาหนด และให้กรมพัฒนาที่ดินดาเนินการ
สารวจดิน การวินิจฉัยคุณภาพของที่ดิน จาแนกสมรรถนะที่ดิน และวางแผนการใช้ที่ดิน
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการก่อนที่จะดาเนินโครงการจัดที่ดินให้ประชาชน
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ข้อ 6
โดยปกติให้จัดแบ่งที่ดินให้แต่ละครอบครัวตามสมควรแก่อัตภาพ ทั้งนี้ภายใต้
กาหนดสิทธิการมีที่ดินของบุคคลตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อ 7 ก่อนที่จะจัดที่ดินให้ประชาชนอยู่อาศัยหรือประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพ
ให้เจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดินตามโครงการของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ หรืออธิบดีกรมที่ดิน
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดินตามมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แล้วแต่กรณีประกาศ
กาหนดเขตและที่ตั้งของที่ดินที่จะจัดให้ประชาชนอยู่อาศัยหรือประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพ
ตลอดจนวิธีการรับบุคคลเข้าอยู่อาศัย ให้ประชาชนทราบตามแบบ จ.ด. 1 ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 8
ประกาศตามความในข้อ 7 นั้น ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ว่าการอาเภอหรือ
กิ่งอาเภอ 1 ฉบับ ที่บ้านกานันหรือผู้ใหญ่บ้าน 1 ฉบับ และในที่ดินที่จัด 1 ฉบับ
หากเป็นการสมควรจะประกาศโดยวิธีอื่นด้วยก็ได้
ข้อ 9 การกาหนดวันรับสมัครบุคคลเข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพ
ต้องประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้ามีกาหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
ข้อ 10 บุคคลใดประสงค์จะเข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพในที่ดิน
ที่จัดไว้ ให้ยื่นคาร้องต่อเจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดินนั้นภายในกาหนดประกาศของเจ้าหน้าที่ตาม
แบบ จ.ด. ๒ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 11 เมื่อครบกาหนดประกาศรับบุคคลเข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพ
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดินแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าสามนาย
เรียกว่าคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล และให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลมีหน้าที่พิจารณา
คัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบนี้
(ข้อ 12 บุคคลใดประสงค์จะได้รับการจัดให้เข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพในที่ดิน
แปลงใด ให้จัดเข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพในที่ดินแปลงนั้น แต่ถ้ามีบุคคลหลายคนประสงค์
ที่ดินแปลงเดียวกันก็ให้ใช้วิธีจับสลาก)
(ความในข้อ 12 ถูกยกเลิกโดยระเบียบของคณะกรรมการฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2521) และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน)

ข้อ 12 บุคคลใดประสงค์จะได้รับการจัดให้เข้าอยู่อาศัย หรือประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพ
ในที่ดินแปลงใด ให้จัดเข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพในที่ดินแปลงนั้น แต่ถ้า
มีบุคคลหลายคนประสงค์ที่ดินแปลงเดียวกัน ก็ให้ใช้วิธีจับสลาก เว้นแต่ในกรณีที่มีความจาเป็น
เพื่อประโยชน์ ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศชาติ คณะกรรมการคัดเลือก
อาจจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้อยู่ในที่ดินตามที่เห็นสมควรก็ได้
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ข้อ 13
ในกรณีที่ที่ดินที่จะจัดให้เข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพมีไม่พอ
กับจานวนบุคคลซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลได้คัดเลือกไว้แล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลพิจารณาคัดเลือกอีกชั้นหนึ่งตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) ให้พิจารณาให้บุคคลที่มีภูมิลาเนาอยู่ในท้องที่นั้นได้เข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการ
ทามาหาเลี้ยงชีพก่อน เมื่อมีที่ดินเหลืออยู่จึงจัดให้บุคคลที่มีภูมิลาเนาอยู่ในท้องที่อื่นต่อไป
(2) ถ้าที่ดินที่จะจัดแบ่งมีน้อย ไม่พอแก่การจัดแบ่งให้ทั่วถึงอีก ก็ให้คณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลจัดให้มีการจับสลาก เพื่อให้ได้จานวนบุคคลพอดีกับจานวนที่ดินที่จะแบ่ง
ส่วนบุคคลที่เหลือก็ให้สอบถามความประสงค์ว่า ถ้ามีที่ดินเหลือจากการจัดแบ่ง
ในท้องที่ อื่นแล้ว ทางการจะจัดให้เข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพจะขัดข้องหรือ
เต็มใจหรือไม่ แล้วบันทึกถ้อยคาไว้เป็นหลักฐานเพื่อพิจารณาต่อไป
หมวด 5
การออกใบจอง
ข้อ 14
เมื่อได้จัดให้บุคคลใดเข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพในที่ดิน
แปลงใด และบุคคลนั้นได้ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
ในการจัดที่ดินดาเนินการติดต่อให้นายอาเภอท้องที่หรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา 30 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ออกใบจองให้บุคคลนั้นยึดถือไว้เป็นหลักฐาน
หมวด 6
การทาประโยชน์ในที่ดินและการสิ้นสิทธิในที่ดินตามใบจอง
ข้อ 15
ให้ผู้ถือใบจองเริ่มทาประโยชน์ในที่ดินที่จัดแบ่งภายในหกเดือน นับแต่วันได้รับ
ใบจอง
ข้อ 16
ถ้าผู้ถือใบจองไม่เริ่มทาประโยชน์ในที่ดินที่จัดแบ่งให้ภายในหกเดือนนับแต่
วันได้รับใบจอง ให้เจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดินสอบสวนรายงานตามลาดับไปยังอธิบดีกรมที่ดิน
เพื่อ พิจารณาสั่งให้ผู้นั้นออกไปจากที่ดิน ตามมาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อผู้นั้น
ได้รับทราบคาสั่งหรือควรจะได้รับทราบคาสั่งอธิบดีกรมที่ดินแล้ว เป็นอันขาดสิทธิในการอยู่อาศัย
หรือประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพในที่ดินที่จัดแบ่งตามใบจองนั้น เว้นแต่จะมีเหตุผลสมควร
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ก็ให้ เจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดินสอบสวนชี้แจงเหตุผลไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบจองพิจารณา
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้มีสิทธิในที่ดินตามใบจองนั้นต่อไปได้ และให้ถือ
เสมือนว่าเป็นผู้รับใบจองใหม่ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามนัยข้อ 15
ข้อ 17
ผู้ถือใบจองต้องทาประโยชน์ให้แล้วภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบจอง
แต่ถ้าในท้องที่ใดมีความจาเป็นซึ่งไม่สามารถจะทาประโยชน์ให้แล้วภายใน 3 ปีได้ ก็ให้เสนอเหตุผล
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอให้คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติพิจารณากาหนดอายุการทาประโยชน์
เกินกว่า 3 ปีได้
การทาประโยชน์ให้แล้วเสร็จตามความหมายในข้อนี้ ให้หมายถึงการทาประโยชน์
ประมาณ
3 ใน ๔ ส่วน
ข้อ 18
ถ้าผู้ถือใบจองทาประโยชน์ไม่แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบจอง
หรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติกาหนดไว้แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าที่ในการ
จัดที่ดินสอบสวนรายงานตามลาดับเสนอไปยังอธิบดีกรมที่ดินเพื่อพิจารณาสั่งให้ผู้นั้นขาดสิทธิ
อันจะพึงได้ตามมาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อผู้นั้นได้รับทราบคาสั่งหรือควรจะได้
รับทราบคาสั่งอธิบดีกรมที่ดินแล้ว ให้ผู้ถือใบจองนั้นเป็นอันขาดสิทธิในการครอบครองและ
ทาประโยชน์ในที่ดินเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้ทาประโยชน์ตามสมควรแก่เนื้อที่
หมวด 7
การสั่งให้ออกจากที่ดิน
ข้อ 19 บุคคลใดที่ได้รับการจัดแบ่งที่ดินจากทางการแล้ว ปรากฏว่าไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกาหนด หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ให้เจ้าหน้าที่ในการ
จัดที่ดินสอบสวน รายงานตามลาดับไปยังอธิบดีกรมที่ดินเพื่อพิจารณาสั่งให้บุคคลนั้นออกไปจาก
ที่ดินตามความในมาตรา 32แห่งประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป
ข้อ 20 เมื่ออธิบดีกรมที่ดินสั่งให้ผู้ใดออกไปจากที่ดินที่ครอบครองแล้ว ให้บุคคลนั้น
พร้อมด้วยบริวารออกไปจากที่ดินที่ครอบครองภายในกาหนดตามคาสั่ง เว้นแต่จะได้มีการ
อุทธรณ์คาสั่ง ตามมาตรา 32 วรรค 2 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงให้ปฏิบัติตามคาสั่งของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป
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หมวด 8
การรับรองการทาประโยชน์
ข้อ 21 เมื่อผู้ถือใบจองได้ทาประโยชน์ในที่ดินนั้นโดยปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ
ข้อกาหนด หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ และได้ชดใช้เงินค่าบริการในการ
จัด ที่ดินด้วยวิธีผ่อนส่งเสร็จสิ้นแล้ว ให้ยื่นคาขอหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ตามกฎกระทรวง
มหาดไทย ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 ในการยื่นคาขอดังกล่าวให้ยื่นผ่านเจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดิน
หมวด 9
การจับจองที่ดิน
ข้อ 22 ในกรณีที่ให้ราษฎรได้จับจองที่ดินตามนัยมาตรา 33 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ให้นาระเบียบหมวด 2 ถึงหมวด 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการประกาศให้ประชาชนทราบถึงเขตและที่ตั้งของที่ดินที่จะจัดให้ประชาชน จับจอง
สาหรับที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยดังกล่าวนี้ ให้เจ้าหน้าที่ประกาศเป็นรายตาบลหรือราย อาเภอ
แล้วแต่จะเห็นสมควร
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙8
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ประธานคณะกรรมการจัดทีด่ นิ แห่งชาติ
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗2 ตอนที่ 6๘ วันที่ 6 กันยายน ๒๔๙8)
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ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2515)*
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดิน
และออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 มาตรา 58 ทวิ มาตรา 59 ทวิ และมาตรา 59 ตรี
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่
29 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดิน และออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ดังต่อไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2515) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดิน และออกหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
(ข้อ 3 การออกโฉนดที่ดินให้กระทาได้ในบริเวณที่ดินที่ได้สร้างระวางแผนที่เพื่อการออกโฉนดที่ดิน
ไว้แล้ว นอกจากนี้ให้ออกเป็นหนังสือรับรองทาประโยชน์)
(ความในข้อ 3. นี้ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้ว โดยระเบียบของคณะกรรมการฯ ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2515) ฯ)

ข้อ 3 การออกโฉนดที่ดินให้กระทาได้ในบริเวณที่ดินที่ได้สร้างระวางแผนที่
เพื่อ การออกโฉนดที่ดินไว้แล้ว เว้นแต่อธิบดีกรมที่ดินจะเห็นเป็นการสมควรให้ออกหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ในที่ดินที่ได้สร้างระวางแผนที่ไปพลางก่อนได้ นอกจากนี้ให้ออกเป็น
หนังสือรับรองการ ทาประโยชน์

* ระเบียบฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2532)ฯ

289
หมวด 2
การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ให้แก่ผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินก่อน
วันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ
แต่ไม่ได้แจ้งการครอบครอง
ข้อ 4 การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้แก่ผู้ครอบครองและ
ทาประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ แต่ไม่ได้แจ้งการครอบครอง
ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) เป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินนั้นมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดิน
ใช้บังคับ ติดต่อกันมาจนถึงวันนาทาการสารวจ โดยมีหลักฐานแสดงได้ว่า ได้มีการปลูกสร้าง
อาคารบ้านเรือน ได้ปลูกต้นไม้ยืนต้น มาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ หรือได้ทานา
ทาไร่ หรือทาประโยชน์อย่างอื่น อันมีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าได้ทาติดต่อกันมาก่อนวันที่ประมวล
กฎหมายที่ดินใช้บังคับ
(
๒) การไม่แจ้งการครอบครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มีเหตุผลอันสมควร และไม่มีเจตนาจะฝ่าฝืนกฎหมาย
ข้อ 5 ผู้ว่าราชการจังหวัดจะอนุมัติให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
เกินกว่าห้าสิบไร่ แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ได้ เมื่อปรากฏว่า
(1) ผู้ครอบครองได้ทาประโยชน์หรืออานวยการทาประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง
(2)
ผู้ครอบครองแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถทาประโยชน์ในที่ดินนั้นได้อย่างจริงจัง
และ
(3) สภาพการทาประโยชน์ในที่ดินนั้นเป็นหลักฐานมั่นคง และมีผลผลิตอันเป็นประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจ
ข้อ 6 ผู้ใดได้ครอบครองที่ดินเกินกว่าห้าสิบไร่ แต่ไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือได้ครอบครองและทาประโยชน์เกินกว่าหนึ่งร้อยไร่ ให้กันส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อนุมัติ
หรือส่วนที่เกินหนึ่งร้อยไร่ แล้วแต่กรณี ออก และให้ผู้ครอบครองและทาประโยชน์เลือกเอาว่าจะให้
ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ในที่ดินตอนใด ถ้าไม่เลือก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ สาหรับที่ดินที่ได้มีการทาประโยชน์
เป็นหลักฐานมั่นคง แล้ว
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หมวด 3
การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ให้แก่ผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดิน
ภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ
ข้อ 7 การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้แก่ผู้ครอบครอง
และทาประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1)
เป็นผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินติดต่อกันอยู่ก่อนวันที่ประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 ใช้บังคับ เป็นเวลา
ไม่น้อย กว่า 3 ปี
(2)
ที่ดินที่ครอบครองและทาประโยชน์ อยู่นอกเขตที่ทางราชการจาแนกไว้เป็นเขต
ป่าไม้ถาวร
(3) ได้มีการครอบครองและทาประโยชน์ติดต่อกันมาจนถึงวันนาทาการสารวจ โดยมี
หลักฐานแสดงได้ว่า ได้มีการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน ได้ปลูกต้นไม้ยืนต้น มาก่อนวันที่ประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 ใช้บังคับเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือได้ทานา ทาไร่ หรือทาประโยชน์อย่างอื่น อันมีหลักฐานควรเชื่อได้ว่า
ได้ทาติดต่อกันมาก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช
2515 ใช้บังคับ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
ข้อ 8 ให้นาความในข้อ 5 และ ข้อ 6 มาใช้บังคับแก่การออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ตามข้อ 7 โดยอนุโลม
หมวด 4
การขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
เฉพาะรายโดยมิได้แจ้งการครอบครอง
ข้อ 9 การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้แก่ผู้ครอบครอง
และทาประโยชน์ในที่ดินเฉพาะรายโดยมิได้แจ้งการครอบครองที่ดินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ดังนี้
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(2)
คือ

(1) ที่ดินนั้นต้องไม่อยู่ในเขตที่ทางราชการจาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร
ความจาเป็นในกรณีที่จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้ได้

(ก) ที่ดินนั้นถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
(ข) ผู้ครอบครองและทาประโยชน์ประสงค์จะโอนที่ดินนั้นแก่ทางราชการ หรือ
(ค)
ในกรณีที่มีความจาเป็นอย่างอื่น แต่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
การเฉพาะราย
(3) ให้นาความในข้อ 5 และข้อ 6 มาใช้บังคับแก่การออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ในที่ดินเฉพาะราย โดยอนุโลม
ข้อ 10 ในกรณีที่ได้มีการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ไปแล้วตามความในข้อ 9
และประสงค์จะเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน มิให้นาความในข้อ 9 มาใช้บังคับอีก
หมวด 5
การออกโฉนดที่ดินและการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ในกรณีที่เนื้อที่แตกต่างกับหลักฐานแจ้งการครอบครอง
(ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้ครองครองและทาประโยชน์ในที่ดินได้แจ้งการครอบครองไว้แล้วแต่เนื้อ
ที่
ตามหลักฐานการแจ้งการครอบครองต่างกับเนื้อที่ที่คานวณได้จากการรังวัดทาแผนที่ หรือการพิสูจน์สอบสวน
การทาประโยชน์ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ถ้าเนื้อที่ที่คานวณได้จากการรังวัดทาแผนที่ หรือจากการพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์
น้อยกว่า
เนื้อที่ตามหลักฐานการแจ้งการครอบครอง ให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้
ตาม
เนื้อที่เท่าที่คานวณได้ และเท่าที่ได้ทาประโยชน์แล้ว
(๒) ถ้าเนื้อที่ที่คานวณได้จากการรังวัดทาแผนที่ หรือจากการพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์
มากกว่าเนื้อที่ตามหลักฐานการแจ้งการครอบครอง ให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้
เท่าที่ได้ทาประโยชน์อยู่จริง และต้องอยู่ในเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ด้วย คือ
ก.
ในกรณีที่ปรากฏว่าที่ดินมีอาณาเขต ระยะ และข้างเคียงทุกด้านถูกต้องตรงกับหลักฐาน
การแจ้งการครอบครอง
ข. ในกรณีที่ข้างเคียงทุกด้านถูกต้องตรงกับหลักฐานการแจ้งการครอบครอง แต่ระยะผิดพลาด
คลาดเคลื่อนไป หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วน
ทุกด้านแล้ว
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ค.
เจ้าของที่ดินข้างเคียงตาม ก. และ ข. ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทาประโยชน์
ต่อเนื่องกันมาด้วย
ง. ในกรณีที่ที่ดินนั้นมีด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้านจดที่ป่า หรือที่รกร้างว่างเปล่า และระยะที่
วัดได้เกินกว่าระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการครอบครอง ให้ดาเนินการออกโฉนดที่ดิน หรือออกหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ ตามระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการครอบครองโดยประมาณ)
(ความในข้อ 11 นี้ ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้วโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบของคณะกรรมการฯ
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. 2524) และ มีความเพิ่มขึ้นเป็นข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 14 โดยข้อ 4 แห่งระเบียบของ
คณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. 2524) ฯ)

ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินได้แจ้งการครอบครองไว้แล้ว
ถ้าเนื้อที่ที่คานวณได้จากการรังวัดทาแผนที่หรือการพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์น้อยกว่า
เนื้อที่ตามหลักฐานการแจ้งการครอบครอง ให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ตามเนื้อที่ที่คานวณได้และเท่าที่ได้ทาประโยชน์แล้ว
ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินได้แจ้งการครอบครองไว้แล้ว
ถ้าเนื้อที่ที่คานวณได้จากการรังวัดทาแผนที่หรือการพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์มากกว่า
เนื้อที่ตามหลักฐานการแจ้งการครอบครอง ให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
เท่าที่ได้ทาประโยชน์อยู่จริงเมื่อปรากฏว่าที่ดินมีอาณาเขต ระยะ และที่ดินข้างเคียงทุกด้าน
ถูกต้องตรงกับหลักฐานการแจ้งการครอบครอง
ในกรณีที่ที่ดินข้างเคียงทุกด้านถูกต้องตรงกับหลักฐานการแจ้งการครอบครอง
แต่ระยะผิดพลาดคลาดเคลื่อนไป ให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
เท่าที่ได้ทาประโยชน์อยู่จริงเมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตไว้เป็น
การถูกต้องครบถ้วนทุกด้านแล้ว
ข้อ 13 ในกรณีตามข้อ 12 วรรคสอง หากผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่มาหรือ
มาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตครบถ้วนทุกด้าน ให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์เท่าที่ได้ทาประโยชน์อยู่จริง โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขต แต่ต้องอยู่
ในบังคับแห่งเงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับหนังสือติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มา
ระวังแนวเขตแล้ว แต่ไม่มาหรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่คัดค้านการรังวัด
เมื่อผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินได้ทาบันทึกรับรองว่ามิได้นาทาการสารวจรังวัด
ทาแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์รุกล้าที่ดินข้างเคียงด้านที่มิได้มีการรับรอง
แนวเขต และถ้าปรากฏในภายหลังว่าได้นาทาการสารวจรังวัดทาแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวน
การทาประโยชน์รุกล้าที่ดินข้างเคียงด้านที่มิได้มีการรับรองแนวเขต ก็ยินยอมให้พนักงาน
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เจ้าหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้องได้แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง
มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดอีกครั้งหนึ่ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ไปยังผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง และให้แจ้งไปในหนังสือนั้นด้วยว่า ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง
ไม่ดาเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง
จะได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขต
หากผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่ปฏิบัติการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งไปแล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดาเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ได้ โดยหมายเหตุ
ไว้ ในสารบัญจดทะเบียนด้วยอักษรสีแดงว่า ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์นี้ ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงด้านใดมิได้มาระวังแนวเขต หรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรอง
แนวเขต แล้วลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่และวันเดือนปีกากับไว้ด้วย
(๒) ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือติดต่อกับผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวัง
แนวเขตแล้ว แต่ไม่อาจติดต่อได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดิน
ข้างเคียงนั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขต หรือคัดค้านการรังวัดไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่ดินของ
ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง และที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอท้องที่ของที่ดินนั้น
แห่งละหนึ่งฉบับ โดยมีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจเป็นพยานในการนั้น ถ้าเป็นกรณี
ออกโฉนดที่ดินให้ปิดไว้ ณ สานักงานที่ดินจังหวัด หรือสานักงานที่ดินสาขาอีกหนึ่งฉบับ ทั้งนี้
ให้นาความใน (๑) ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินทาบันทึก
คารับรองและข้อความที่ต้องระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงทราบ รวมทั้ง
การหมายเหตุในสารบัญจดทะเบียนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 14
ในกรณีที่ที่ดินนั้นมีด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้านจดที่ป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่า
และระยะที่วัดได้เกินระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการครอบครอง ให้ดาเนินการออก
โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการ
ครอบครองโดยประมาณ”
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. ๒515
พ่วง สุวรรณรัฐ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ใช้อานาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 37 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 10 มีนาคม 2515)
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ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515)
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการแจ้งและออกคาสั่งแก่ผู้ฝ่าฝืน
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอยู่ก่อนวันที่
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 ใช้บังคับ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 108 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515
คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ กาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการแจ้งและออกคาสั่งแก่
ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96
ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 ใช้บังคับ”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ การแจ้งแก่ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประกาศ
ของคณะ ปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 ใช้บังคับ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดาเนินการดังนี้
(๑) ที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ เมื่อทบวงการเมือง
ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ฝ่าฝืนทราบ
เพื่อ ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
ก.
ให้มาจัดการทาบันทึกไว้เป็นหลักฐานต่อทางราชการภายในเวลาที่กาหนด
ว่าได้ครอบครองและทาประโยชน์อยู่ในที่ดินเป็นเนื้อที่เท่าใด ตั้งแต่เมื่อใด และจะออกไป จาก
ที่ดินนั้นได้เมื่อใด
ข.
ให้มาทาความตกลงเพื่อเสียค่าตอบแทนตามอัตราและเวลาที่ทางราชการ
กาหนดให้
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ค.
เมื่อมีความจาเป็นอาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนและบริวารออกไปจากที่ดินหรือรื้อถอน
สิ่ง ปลูกสร้างออกไปจากที่ดินด้วยก็ได้
(๒) ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้มีคาสั่ง
ให้ผู้ฝ่าฝืนออกไปจากที่ดิน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นเป็นพิเศษ และไม่เป็นการกระทา
ให้เสื่อมประโยชน์ในการที่ประชาชนจะใช้ที่ดินนั้น จะผ่อนผันให้อยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์
เป็น การชั่วคราวโดยเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้
(๓) ที่ดินที่ทางราชการมีโครงการจะจัดให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ
ให้แจ้งให้ผู้ฝ่าฝืนไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการจัดที่ดิน เพื่อขอรับคาวินิจฉัยเกี่ยวกับ
สิทธิในที่ดินและเพื่อปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนดและเงื่อนไขในการจัดที่ดินตาม
โครงการจัดที่ดินนั้นต่อไป
(๔) ที่ดินที่มีทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้นว่า ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ไม่ว่าที่ดินนั้น
รัฐมนตรีจะได้ประกาศหวงห้ามไว้ตามมาตรา 9 (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแล้วหรือไม่ก็ตาม
ถ้ามีผู้ฝ่าฝืนเข้าไปทาด้วยประการใดๆ ให้เป็นการทาลายหรือทาให้เสื่อมสภาพหรือเป็นอันตราย
แก่ทรัพยากรในที่ดิน ให้แจ้งให้ผู้บุกรุกระงับการกระทาหรือสั่งให้ออกไปจากที่ดินนั้น และ
ถ้าการ กระทานั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณชน ให้ผู้ฝ่าฝืนแก้ไขการกระทานั้นให้
กลับคืนสู่สภาพเดิมด้วย
ข้อ ๔ การขอเข้าอยู่อาศัยหรือขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวให้ดาเนินการ
ตามหมวด ๓ ว่าด้วยการขอเข้าอยู่อาศัยหรือขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว
หมวด ๒
การแจ้งและมีคาสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนออกจากที่ดินของรัฐ
ข้อ ๕ การแจ้งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้แจ้งเป็นหนังสือมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและชื่อสกุลของผู้ฝ่าฝืน
(๒) ตาแหน่งที่ดินที่เข้าไปบุกรุก ยึดถือครอบครอง หรือใช้ประโยชน์
(๓) กาหนดวิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่จะให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติ
ข้อ ๖ การกาหนดระยะเวลาที่จะแจ้งให้ผู้ฝ่าฝืนออกจากที่ดินหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ออกจากที่ดินของรัฐ ให้พิจารณาดังนี้
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(๑) ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนได้เข้าบุกรุก ยึดถือครอบครอง ได้ปลูกไม้ล้มลุกหรือธัญชาติไว้
ให้กาหนดเวลาแจ้งให้ออกไปจากที่ดินนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบวันหลังจากการเก็บเกี่ยวพืชผล
ในที่ดินนั้นเสร็จแล้ว
(๒) ในกรณีเป็นการบุกรุก ยึดถือครอบครองตามข้อ ๓(๔) ให้แจ้งให้ออกจากที่ดิน
ที่บุกรุก หรือแจ้งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโดยเร็ว แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน นับแต่วันได้รับ
หนังสือ แจ้ง
(๓) การบุกรุกยึดถือครอบครองในกรณีอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ให้แจ้งให้ออกไปจาก
ที่ดินนั้นภายในกาหนดที่แจ้ง แต่ต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้ง
ข้อ ๗ การส่งหนังสือแจ้ง ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เว้นแต่ท้องที่ใด
ไม่สะดวกในการส่งทางไปรษณีย์ตอบรับก็ให้จัดเจ้าหน้าที่นาไปส่ง
ในกรณีที่ให้เจ้าหน้าที่นาไปส่งให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ให้ผู้ฝ่าฝืนหรือผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ซึ่งอยู่อาศัยในครอบครัวเดียวกันกับผู้ฝ่าฝืนนั้น
ลงชื่อรับหนังสือแจ้งในใบรับ แล้วเก็บเข้าเรื่องไว้เป็นหลักฐาน
(๒) ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวตาม (๑) ไม่ยอมลงชื่อ ก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้นาส่งหนังสือแจ้ง
บันทึกเหตุการณ์และเหตุผลในการไม่ยอมรับหนังสือแจ้งไว้ และให้มีพยานอย่างน้อย ๒ คน
ลงชื่อรับรองไว้ในบันทึกนั้นด้วย เมื่อผู้นาส่งหนังสือแจ้งได้ปฏิบัติการดังกล่าวนั้นแล้ว ให้ถือว่า
ผู้ฝ่าฝืนได้รับหนังสือแจ้งแล้ว
ข้อ ๘ ผู้ฝ่าฝืนผู้ใดมีความจาเป็นไม่อาจจะปฏิบัติตามหนังสือแจ้งของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ให้ยื่นคาร้องขอผ่อนผันล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ
๖
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร ก็ให้มีอานาจ
ผ่อนผันได้ตามความจาเป็น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีคาสั่งเป็นหนังสือส่งไปยังผู้ฝ่าฝืน และกาหนดให้ผู้ฝ่าฝืน
ออกไปจากที่ดินนั้นภายในกาหนดสามสิบวัน นับแต่วันได้รับคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
หากผู้ นั้นยังฝ่าฝืนอยู่อีกก็ให้ดาเนินคดีต่อไป
การมีคาสั่งและการส่งคาสั่งให้นาความในข้อ 5 และข้อ ๗ มาใช้บังคับโดย อนุโลม
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หมวด ๓
การขอเข้าอยู่อาศัยหรือขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
เป็นการชั่วคราวและการเสียค่าตอบแทน
ข้อ ๑๐
การขอเข้าอยู่อาศัยและขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว
ให้ ดาเนินการดังนี้
(๑) ให้ผู้ขอยื่นคาร้องตามแบบที่ทางราชการกาหนดต่อนายอาเภอ หรือปลัดอาเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ และผู้ขอจะต้องเป็นผู้ได้เข้ายึดถือ
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 ใช้บังคับ
(๒) เมื่อได้รับคาร้องแล้ว ให้นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
ท้องที่หรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายออกไปตรวจสอบสภาพที่ดิน จานวนเนื้อที่ที่ครอบครอง
และการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น
(๓) ผู้ได้รับผ่อนผันให้อยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐจะต้องเสียค่าตอบแทน
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๑๑ เว้นแต่กรณีขอยืดเวลาออกไปจากที่ดินตามข้อ ๘
จึงไม่ต้องเสียค่าตอบแทน
ข้อ 11 ค่าตอบแทนในการเข้าอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้กาหนด โดยถือตามอัตราค่าเช่าปานกลางซึ่งมีการเช่าอยู่ในท้องที่นั้น
ในวันยื่นคาขอ ตามข้อ 10 (๑)
ข้อ 12 ผู้ได้รับผ่อนผันให้เข้าอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ที่ดินจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑)
ต้องชาระค่าตอบแทน ณ สานักงานอาเภอ หรือกิ่งอาเภอ ต่อนายอาเภอหรือ
ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอท้องที่ ตามจานวนและเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาหนด
(๒) ต้องใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นตามประเภทของกิจการด้วยตนเอง
(๓) ต้องประกอบกิจการตามเขตและเนื้อที่ที่ได้รับผ่อนผัน และในการนี้ผู้ได้รับผ่อนผัน
ให้อยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ต้องปักหลักเขตให้ปรากฏเป็นหลักฐานแน่นอน
(๔)
ปฏิบัติการอื่นใดตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดให้ปฏิบัติเป็นการ
เฉพาะราย
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ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้ได้รับผ่อนผันให้เข้าอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ปฏิบัติตาม
ข้อ 12 ไม่ว่าจะเป็นกรณีหนึ่งกรณีใด เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร ให้มีหนังสือแจ้งให้
ปฏิบัติ ให้ถูกต้อง และถ้าเห็นว่าไม่สมควรจะให้อยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไปแล้ว
ให้นาความในข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. ๒515
พ่วง สุวรรณรัฐ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ใช้อานาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 64 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 24 เมษายน 2515)
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ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2515)*
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดิน
และออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 58 ทวิ มาตรา 59 ทวิ และมาตรา 59 ตรี
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2515 คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติกาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2515) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดิน และการออกหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“
ข้อ 3 การออกโฉนดที่ดินให้กระทาได้ในบริเวณที่ดินที่ได้สร้างระวางแผนที่เพื่อการ
ออกโฉนดที่ดินไว้แล้ว เว้นแต่อธิบดีกรมที่ดินจะเห็นเป็นการสมควรให้ออกหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์ในที่ดินที่ได้สร้างระวางแผนที่ไปพลางก่อนได้ นอกจากนี้ให้ออกเป็นหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์”
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. ๒515
พ่วง สุวรรณรัฐ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ใช้อานาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 64 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 24 เมษายน 2515)

* ระเบียบฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2532) ฯ
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ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2521)
ว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515 คณะกรรมการจัดที่ดิน
แห่งชาติ กาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 12 ระเบียบของคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดที่ดิน
เพื่อประชาชน พ.ศ. 2498 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“
ข้อ 12 บุคคลใดประสงค์จะได้รับการจัดให้เข้าอยู่อาศัย หรือประกอบการทามาหา
เลี้ยงชีพในที่ดินแปลงใด ให้จัดเข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพในที่ดินแปลงนั้น
แต่ถ้ามีบุคคลหลายคนประสงค์ที่ดินแปลงเดียวกันก็ให้ใช้วิธีจับสลาก เว้นแต่ในกรณีที่มี
ความจาเป็นเพื่อประโยชน์ ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศชาติ คณะกรรมการคัดเลือก
อาจจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้อยู่ในที่ดินตามที่เห็นสมควรก็ได้”
ประกาศ

ณ วันที่ 21 กรกฎาคม ๒521
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 82 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 12 สิงหาคม 2521)
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ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2521)
ว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515 คณะกรรมการจัดที่ดิน
แห่งชาติกาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกข้อความในหมวด 4 ข้อ 5 ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติว่าด้วย
การจัดที่ดินเพื่อประชาชน พ.ศ. 2498 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“
ข้อ 5 ในการจัดที่ดินให้ราษฎรอยู่อาศัย หรือประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพ ให้เป็นไป
ตามโครงการที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติกาหนด และให้กรมพัฒนาที่ดินดาเนินการ
สารวจดิน การวินิจฉัยคุณภาพของที่ดิน จาแนกสมรรถนะที่ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการก่อนที่จะดาเนินโครงการจัดที่ดินให้ประชาชน”
ประกาศ

ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. ๒521
ดาริ น้อยมณี
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 111 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 11 ตุลาคม 2521)
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ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2524)*
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดิน
และออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 59 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515
คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดิน
และออก หนังสือรับรองการทาประโยชน์ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 7
(พ.ศ. 2524) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินและออกหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2515) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินและออก
หนังสือรับรองการทาประโยชน์และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินได้แจ้งการครอบครองไว้แล้ว
ถ้าเนื้อที่ที่คานวณได้จากการรังวัดทาแผนที่หรือการพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์น้อยกว่า
เนื้อที่ตามหลักฐานการแจ้งการครอบครอง ให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ตามเนื้อที่ที่คานวณได้และเท่าที่ได้ทาประโยชน์แล้ว”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 14 แห่งระเบียบของคณะกรรมการ
จัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2515) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกโฉนดที่ดิน
และออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์
“
ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินได้แจ้งการครอบครองไว้แล้ว
ถ้าเนื้อที่ที่คานวณได้จากการรังวัดทาแผนที่หรือการพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์มากกว่าเนื้อ
ที่ตามหลักฐานการแจ้งการครอบครอง ให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์เท่าที่
ได้ทาประโยชน์อยู่จริงเมื่อปรากฏว่าที่ดินมีอาณาเขต ระยะ และที่ดินข้างเคียงทุกด้านถูกต้อง
ตรงกับหลักฐานการแจ้งการครอบครอง
* ระเบียบฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2532)ฯ

303
ในกรณีที่ที่ดินข้างเคียงทุกด้านถูกต้องตรงกับหลักฐานการแจ้งการครอบครอง
แต่ระยะ ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไป ให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์เท่าที่ได้
ทาประโยชน์อยู่จริงเมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วน
ทุกด้านแล้ว
ข้อ 13 ในกรณีตามข้อ 12 วรรคสอง หากผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่มาหรือมา
แต่ไม่ ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตครบถ้วนทุกด้าน ให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์เท่าที่ได้ทาประโยชน์อยู่จริง โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขต แต่ต้องอยู่ในบังคับ
แห่ง เงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับหนังสือติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวัง
แนวเขตแล้ว แต่ไม่มาหรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่คัดค้านการรังวัด
เมื่อผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินได้ทาบันทึกรับรองว่า มิได้นาทาการสารวจรังวัดทาแผนที่
หรือพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์รุกล้าที่ดินข้างเคียงด้านที่มิได้มีการรับรองแนวเขต และถ้า
ปรากฏในภายหลังว่าได้นาทาการสารวจรังวัดทาแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์รุกล้า
ที่ดินข้างเคียงด้านที่มิได้มีการรับรองแนวเขต ก็ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้องได้แล้ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาลงชื่อรับรองแนวเขต หรือคัดค้าน
การรังวัดอีกครั้งหนึ่ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง
และให้แจ้งไปในหนังสือนั้นด้วยว่า ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่ดาเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่
แจ้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง จะได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขต หากผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่ปฏิบัติการตามที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งไปแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ได้ โดยหมายเหตุไว้ในสารบัญจดทะเบียนด้วยอักษรสีแดงว่า ในการออก
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์นี้ ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงด้านใดมิได้มาระวัง
แนว เขต หรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต แล้วลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่และวันเดือนปี
กากับไว้ด้วย
(๒)
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือติดต่อกับผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวัง
แนวเขตแล้ว แต่ไม่อาจติดต่อได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดิน
ข้างเคียงนั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่ดินของ
ผู้มี สิทธิในที่ดินข้างเคียง และที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอท้องที่ของที่ดินนั้น
แห่งละหนึ่งฉบับ โดยมีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจเป็นพยานในการนั้น ถ้าเป็นกรณีออก
โฉนดที่ดินให้ปิดไว้ ณ สานักงานที่ดินจังหวัด หรือสานักงานที่ดินสาขาอีกหนึ่งฉบับทั้งนี้
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ให้นาความใน (๑) ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินทาบันทึก
คารับรองและข้อความที่ต้องระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงทราบ รวมทั้ง
การหมายเหตุในสารบัญจดทะเบียนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 14 ในกรณีที่ที่ดินนั้นมีด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้านจดที่ป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่ า
และระยะที่วัดได้เกินระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการครอบครอง ให้ดาเนินการออก
โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการครอบครอง
โดยประมาณ”
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2524
พลเอกสิทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม98 ตอนที่ 189 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2524)

305

ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2529)
ว่าด้วยการควบคุมการจัดที่ดินของทบวงการเมือง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 คณะกรรมการ
จัดที่ดินแห่งชาติวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2529) ว่าด้วยการควบคุมการจัดที่ดินของทบวงการเมือง”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“การจัดที่ดินของทบวงการเมือง” หมายความว่า การดาเนินการของทบวงการเมืองใดๆ
ในการนาที่ดินไปจัดให้ประชาชนอยู่อาศัยหรือประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพตามประมวล
กฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน
เพื่อ การครองชีพ หรือตามกฎหมายอื่น
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
หมวด 1
การจัดทาโครงการการจัดที่ดิน
ข้อ 4 ทบวงการเมืองใดประสงค์จะดาเนินการจัดที่ดินแปลงใดให้จัดทาโครงการ
การจัดที่ดินแปลงนั้นเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยยื่นต่อเลขาธิการ
เมื่อคณะกรรมการอนุมัติให้ดาเนินการจัดที่ดินแปลงใดได้แล้ว จึงให้ทบวงการเมืองดาเนินการ
จัด ที่ดินแปลงนั้นได้
(ข้อ 5 ก่อนเสนอโครงการจัดที่ดินแปลงใด ที่ดินแปลงนั้นจะต้องได้รับการสารวจดิน วินิจฉัยคุณภาพ
ของที่ดิน จาแนกสมรรถนะที่ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดินก่อน)
(ความในข้อ 5 ถูกยกเลิก โดยระเบียบของคณะกรรมการฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2530)ฯ และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน)

ข้อ 5 ก่อนเสนอโครงการจัดที่ดินแปลงใด ที่ดินแปลงนั้นจะต้องได้รับการพิจารณา
การใช้ที่ดินให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการการใช้ที่ดินของการกาหนด ชั้น คุณภาพ
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ลุม่ น้าของประเทศตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งได้รับการสารวจความเหมาะสมของดิน และวางแผนการใช้ที่ดินจาก
กรมพัฒนาที่ดินก่อน
ข้อ 6 โครงการจัดที่ดินอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อทบวงการเมืองที่จะจัดที่ดิน
(2) ผลการพิจารณาของกรมพัฒนาที่ดินตามข้อ 5
(3) ที่ตั้ง เนื้อที่ อาณาเขต และสภาพที่ดินที่จะดาเนินการจัดที่ดิน
(4) ผลการสารวจการถือครองในพื้นที่ที่จะดาเนินการจัดที่ดิน
(5) จานวนเนื้อที่ที่จะจัดแบ่งให้ประชาชนเข้าครอบครอง
(6) หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการจัดที่ดิน
(7) เงื่อนไขที่ผู้ใดได้รับการจัดที่ดินจะต้องปฏิบัติ
(8) การให้สิทธิในที่ดินแก่ผู้ได้รับการจัดที่ดิน
(9) การจัดให้มีสาธารณูปโภคต่างๆ
(10) กาหนดเวลาการจัดที่ดิน ตลอดจนระยะเวลาดาเนินการ
(11) งบประมาณในการดาเนินการ
(12) หลักเกณฑ์ในการให้ผู้ได้รับการจัดที่ดินชดใช้ทุนที่รัฐบาลได้ลงไปในการจัดที่ดิน
(13) แผนผังแสดงพื้นที่ที่จะดาเนินการจัดที่ดิน พร้อมทั้งแสดงบริเวณที่จะจัดแบ่งที่ดิน
เป็นที่อยู่อาศัยประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพ สมบัติส่วนกลางและสาธารณูปโภค โดยใช้มาตราส่วน
ที่สามารถใช้พิจารณาได้สะดวก
ข้อ 7 ในการอนุมัติโครงการของคณะกรรมการตามข้อ 4 คณะกรรมการจะกาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ ที่เห็นสมควรให้ทบวงการเมืองดาเนินการด้วยก็ได้
หมวด 2
การควบคุมการจัดที่ดินตามโครงการ
ข้อ 8 ให้ทบวงการเมืองเริ่มดาเนินการจัดที่ดินตามโครงการที่ได้รับอนุมัติโดยไม่ชักช้า
เมื่อเริ่มดาเนินการจัดที่ดินแล้ว ให้ทบวงการเมืองรายงานผลการดาเนินการให้คณะกรรมการ
ทราบตามแบบและระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 9 การจัดที่ดินของทบวงการเมืองตามโครงการใด จะต้องดาเนินการให้เป็นไปตาม
โครงการที่คณะกรรมการอนุมัติ
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ข้อ 10 ในกรณีที่ทบวงการเมืองประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เสนอรายการที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเหตุผลและความจาเป็น
ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ เมื่อคณะกรรมการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแล้ว จึงให้ดาเนินการ
ตามนั้นได้
ข้อ 11 ในการควบคุมให้การจัดที่ดินดาเนินไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ คณะกรรมการ
อาจมีมติให้รัฐมนตรี
(1)
มีหนังสือเรียกเจ้าหน้าที่ของทบวงการเมืองมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดที่ดิน และให้ส่งเอกสารหลักฐาน หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการ
(2)
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการดาเนินการจัดที่ดินยังสถานที่ที่ดาเนินการ
จัดที่ดิน
ข้อ 12 ทบวงการเมืองใดประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดที่ดินตามโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติ ให้เสนอปัญหาและอุปสรรคต่อคณะกรรมการเพื่อทราบและพิจารณาดาเนินการ
แก้ไขหรือให้ความช่วยเหลือได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ 13 ทบวงการเมืองใดดาเนินการจัดที่ดินอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ประกาศใน
ราชกิจจา นุเบกษา ให้ดาเนินการต่อไปได้โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งระเบียบนี้ แต่ต้องแจ้ง
จานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการการจัดที่ดินที่กาลังดาเนินการอยู่ต่อคณะกรรมการ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และต้องรายงานผลการดาเนินการให้คณะกรรมการ
ทราบตามแบบและระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด จนกว่าจะดาเนินการจัดที่ดินตาม
โครงการ นั้นๆ เสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2529
พลเอก สิทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการจัดทีด่ นิ แห่งชาติ
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103 ตอนที่ 11 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 23 มกราคม 2529)
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ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2529)
ว่าด้วยการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 (4) และ (10) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526
คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2529) ว่าด้วยการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1)
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประสานงานเกี่ยวกับการสงวนที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2498 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2498
(2)
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประสานงานเกี่ยวกับการสงวนที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 ลงวันที่
14 มีนาคม 2503
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งอื่นๆ ในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในท้องที่อาเภอใดมีที่ดินของรัฐที่มิใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน สาหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เมื่อนายอาเภอหรือส่วนราชการใดเห็นสมควร
จะสงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้เสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วย ให้สั่งนายอาเภอของอาเภอที่ที่ดินนั้นอยู่ในเขตดาเนินการ
เพื่อสงวนหรือหวงห้ามที่ดินนั้นตามระเบียบนี้
ถ้าที่ดินที่จะสงวนหรือหวงห้ามนั้นอยู่ในเขตของสองอาเภอขึ้นไป และผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นสมควรจะสงวนหรือหวงห้ามที่ดินในทั้งสองอาเภอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้นายอาเภอ
ของแต่ละอาเภอประสานงานกันในการดาเนินการตามระเบียบนี้
ถ้าที่ดินที่จะสงวนหรือหวงห้ามนั้นอยู่ในเขตของสองจังหวัดขึ้นไป และผู้ว่าราชการจังหวัด
ของแต่ละจังหวัดที่ที่ดินนั้นอยู่ในเขตเห็นพ้องด้วยกันในอันที่จะสงวนหรือหวงห้ามที่ดินนั้น
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดสั่งให้นายอาเภอของแต่ละจังหวัดประสานงานกันในการ
ดาเนินการตามระเบียบนี้
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ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดที่ที่ดินนั้นอยู่ในเขตคนหนึ่งคนใดเห็นว่าไม่สมควร
จะสงวนหรือหวงห้ามที่ดินนั้น ให้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคนอื่นๆ ทราบ และถ้าผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ได้รับแจ้งเห็นสมควรที่จะสงวนหรือหวงห้ามที่ดินที่อยู่ในเขตจังหวัดของตน ให้สั่งนายอาเภอ
ของอาเภอที่ที่ดินนั้นอยู่ในเขตดาเนินการเพื่อสงวนหรือหวงห้ามที่ดินดังกล่าวตามระเบียบนี้
เฉพาะส่วนที่อยู่ในเขตจังหวัดของตน
ข้อ 5 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายอาเภอได้รับทราบคาสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่สั่งการให้ดาเนินการเพื่อสงวนหรือหวงห้ามที่ดินเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้นายอาเภอ
ดาเนินการตรวจสอบว่า
(ก) ที่ดินนั้นเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือเป็นที่ดินที่มีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมา
เป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม่
(ข) ที่ดินนั้นมีผู้ครอบครองหรือทาประโยชน์แล้วหรือไม่
(ค) ที่ดินนั้นเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตที่ดินที่ได้จาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรีหรือเป็นที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองใดแล้ว
หรือไม่
(ง) คณะกรรมการหมู่บ้านและสภาตาบลเห็นว่า สมควรจะสงวนหรือหวงห้ามที่ดินนั้น
เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือไม่
ข้อ 6 ในการตรวจสอบตามข้อ 5 ถ้าปรากฏว่า
(ก) ที่ดินนั้นเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือเป็นที่ดินที่มีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือ
กลับมา
เป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้นายอาเภอตรวจสอบด้วยว่า
ที่ดิน นั้นมีสภาพอย่างไร และจัดทาแผนที่สังเขปแสดงตาแหน่งที่ดิน จานวนเนื้อที่ อาณาเขต
ความกว้างยาว เขตข้างเคียงของที่ดิน และแสดงขอบเขตที่ดินนั้นลงในแผนที่ภูมิประเทศ และ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
(ข)
ที่ดินนั้นมีผู้ครอบครองหรือทาประโยชน์อยู่แล้ว ให้บันทึกด้วยว่าผู้ครอบครอง หรือ
ผู้ทาประโยชน์มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือเอกสารหลักฐานแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ทา
ประโยชน์หรือไม่ และให้นายอาเภอแสดงอาณาเขตและจานวนเนื้อที่ของที่ดินที่มีการครอบครอง
หรือการทาประโยชน์ลงในแผนที่สังเขป และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
(ค)
ที่ดินนั้นไม่เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือไม่เป็นที่ดินที่มีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้ง หรือ
กลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตที่ดิน
ที่ได้จาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีหรือเป็นที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ามไว้
ตามความต้องการของทบวงการเมืองใดแล้ว ให้นายอาเภอรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินที่มี
สภาพดังกล่าวข้างต้นและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
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(ง)
คณะกรรมการหมู่บ้านและหรือสภาตาบลมีความเห็นว่าไม่สมควรจะสงวนหรือ
หวงห้ามที่ดินนั้น ให้นายอาเภอรวบรวมความเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านและสภาตาบล
และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ในการรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ให้นายอาเภอเสนอความเห็น
ของตนไปด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อ 7 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรายงานจากนายอาเภอตามข้อ 6 แล้ว ให้พิจารณา
ดาเนินการดังนี้
(ก)
ถ้าที่ดินที่จะสงวนหรือหวงห้ามนั้นเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือเป็นที่ดินที่มี
ผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาว่าสมควรจะสงวนหรือหวงห้ามที่ดินนั้นตามรายงานของนายอาเภอ
หรือไม่เพียงใด
(ข)
ถ้าที่ดินที่จะสงวนหรือหวงห้ามนั้นมีผู้ครอบครองหรือทาประโยชน์อยู่แล้ว
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาว่าสมควรจะสงวนหรือหวงห้ามที่ดินดังกล่าวหรือไม่ ถ้าเห็นว่า
ไม่สมควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้นายอาเภอยุติการดาเนินการในที่ดินส่วนที่มีการครอบครอง
หรือทาประโยชน์อยู่แล้ว แต่ถ้าเห็นว่าสมควร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็น
เพื่อให้ได้ที่ดินนั้นมาสาหรับจะสงวนหรือหวงห้ามเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และถ้าหาก
จาเป็น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติพร้อมด้วยความเห็น
(ค)
ถ้าที่ดินที่จะสงวนหรือหวงห้ามนั้นไม่เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือไม่เป็นที่ดิน
ที่มีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน
หรือเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตที่ดินที่ได้จาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรหรือเป็นที่ดินที่ได้มีการสงวน
หรือ หวงห้ามไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองอื่นแล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาว่า
สมควรจะสงวนหรือหวงห้ามที่ดินดังกล่าวหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่สมควร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สั่งให้นายอาเภอยุติการดาเนินการ แต่ถ้าเห็นว่าสมควร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการต่างๆ
ที่จาเป็นเพื่อให้ได้ที่ดินนั้นมาสาหรับจะสงวนหรือหวงห้ามเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
และถ้าหากจาเป็น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติพร้อมด้วย
ความเห็น
(ง)
ถ้าคณะกรรมการหมู่บ้านและหรือสภาตาบลมีความเห็นว่าไม่สมควรสงวนหรือ
หวงห้ามที่ดินนั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาว่าความเห็นดังกล่าวมีเหตุผลสมควรหรือไม่
ถ้าเห็นว่ามีเหตุผลสมควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้นายอาเภอยุติการดาเนินการ แต่ถ้าเห็นว่า
ไม่มีเหตุผลสมควร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้นายอาเภอดาเนินการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินนั้น
ต่อไป
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ข้อ 8 เมื่อคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ตามข้อ ๗ (ข) หรือ (ค) แล้ว ให้คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติพิจารณาว่า สมควรจะสงวน
หรือหวงห้ามที่ดินนั้นเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่สมควร
ให้คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ แต่ถ้าเห็นว่าสมควร
ให้ คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็นเพื่อให้ได้ที่ดินนั้นมาสาหรับจะสงวน
หรือหวงห้ามเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน แล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ข้อ 9 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดและหรือคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ เห็นสมควร
ให้สงวนหรือหวงห้ามที่ดินเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว ให้นายอาเภอของอาเภอ
ที่ที่ดินนั้นอยู่ ในเขตโฆษณาให้ประชาชนทราบถึงตาแหน่งที่ดิน จานวนเนื้อที่ เขตข้างเคียงของ
ที่ดินที่จะสงวนหรือหวงห้าม โดยจัดทาประกาศระบุรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับที่ดินที่จะสงวน
หรือหวงห้ามตามแบบท้ายระเบียบนี้ ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด สานักงานที่ดิน
จังหวัดหรือสาขา ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอ ที่ทาการตาบล ที่ทาการหมู่บ้าน แห่งละอย่าง
น้อยหนึ่งฉบับ
ในการโฆษณาให้ประชาชนทราบถึงที่ดินที่จะสงวนหรือหวงห้าม เพื่อให้ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน นายอาเภอจะจัดให้มีการประชุมราษฎรในท้องที่เพื่อทาการชี้แจง หรือจะให้
มีการประกาศชี้แจงทางวิทยุกระจายเสียงด้วยก็ได้
ให้นายอาเภอจัดให้มีหลักเขตหรือเครื่องหมายอื่นแสดงแนวเขตของที่ดินที่จะสงวน
หรือหวงห้าม และป้ายระบุรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับที่ดินที่จะสงวนหรือหวงห้ามเช่นเดียวกับ
ประกาศตามวรรคหนึ่ง มีขนาดและจานวนพอสมควรติดตั้งไว้ในบริเวณที่ดินดังกล่าวเพื่อให้
ประชาชนทราบว่าเป็นเขตที่ดินที่จะสงวนหรือหวงห้าม
ข้อ 10 ภายในหกสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านการสงวนหรือหวงห้าม
ที่ดิน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอเรื่องพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการ
จัดที่ดินแห่งชาติเพื่อดาเนินการตามข้อ 11 ต่อไป แต่ถ้ามีผู้คัดค้านการสงวนหรือหวงห้ามที่ดิน
โดยอ้างว่าตนเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ในที่ดิน
ที่จะสงวนหรือหวงห้ามโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้นายอาเภอสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่าผู้คัดค้าน
มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่แล้วเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งประการใดแล้ว
ให้แจ้งแก่ผู้คัดค้านทราบ ถ้าผู้คัดค้านไม่พอใจคาสั่งดังกล่าว ก็ให้ไปดาเนินการฟ้องหรือร้อง ต่อ
ศาลได้
ในกรณีที่มีการฟ้องหรือร้องต่อศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรอการสงวนหรือหวงห้ามที่ดิน
ทั้งหมดไว้ก่อนจนกว่าจะมีคาพิพากษาถึงที่สุดแล้วก็ได้ หรือจะดาเนินการเพื่อสงวนและหวงห้าม
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ที่ดินนั้นต่อไปโดยยกเว้นที่ดินส่วนที่มีผู้คัดค้านนั้นจากการสงวนหรือหวงห้ามไว้ก่อจนนกว่าจะมีคา
พิพากษาถึงที่สุดแล้วก็ได้
เมื่อได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ยกคาร้องคัดค้าน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอเรื่อง
พร้อม ด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติเพื่อดาเนินการตาม
ข้อ 11 ต่อไป แต่ถ้าศาลได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
หรือได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงาน
คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติเพื่อพิจารณาว่าสมควรจะยกเว้นที่ดินส่วนที่มีผู้คัดค้านจาก
การ สงวนหรือหวงห้ามหรือจะดาเนินการให้ที่ดินนั้นตกมาเป็นของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการ
สงวนหรือ หวงห้ามเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ข้อ 11 เมื่อคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้มีมติให้สงวนหรือหวงห้ามที่ดินเพื่อให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว ให้จัดทาประกาศการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินเพื่อให้ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยให้มีแผนที่แสดงตาแหน่งที่ดิน จานวนเนื้อที่ และเขตข้างเคียงของที่ดิน
ที่สงวนหรือหวงห้ามแนบท้ายประกาศด้วย
แผนที่ที่แสดงเขตที่ดินที่สงวนหรือหวงห้าม ต้องเป็นแผนที่ที่พร้อมจะนาลงในระวาง
แผนที่หรือระวางรูปถ่ายทางอากาศตามระเบียบของกรมที่ดินได้ และต้องแสดงเขตติดต่อข้างเคียง
โดยรอบ โดยมีมาตราส่วนขนาดพอสมควร
ประกาศการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 12 เมื่อได้ประกาศการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโฆษณาการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินให้ประชาชนทราบ
โดยปิดสาเนาประกาศและแผนที่แนบท้ายประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด
สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขา ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอ ที่ทาการตาบล ที่ทาการหมู่บ้าน
แห่งละอย่างน้อยหนึ่งฉบับ
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2529
พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103 ตอนที่ 200 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2529)
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ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2529)
ว่าด้วยกรณีจาเป็นสาหรับอนุญาตให้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เป็นการเฉพาะรายในท้องที่ที่กาหนดให้มีการออกโฉนดที่ดิน
สาหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทาประโยชน์
โดยใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศตามมาตรา 58 ตรี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 (10) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 และ
มาตรา 58 ตรี วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไข เพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบของคณะกรรมการการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2529) ว่าด้วยกรณีจาเป็นสาหรับการอนุญาตให้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เป็นการเฉพาะรายในท้องที่ที่กาหนดให้มีการออกโฉนดที่ดินสาหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์โดยใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศตามมาตรา 58 ตรี”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ นับแต่วันที่เริ่มดาเนินการออกโฉนดที่ดินตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 58 ตรี วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดิน
จะอนุญาตให้มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆ ที่ต้องมีการรังวัดที่ดินที่มีหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์โดยใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศ ในท้องที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้ประกาศกาหนด เฉพาะในกรณีจาเป็น ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อเป็นที่ดินที่ถูกเวนคืนบางส่วนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
(๒)
เมื่อเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะแบ่งแยกเพื่อโอนให้แก่ทบวง การเมือง
รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดตั้ง
องค์การของรัฐบาล หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ โดยการขาย แลกเปลี่ยน หรือให้
(๓) เมื่อเป็นที่ดินที่ศาลได้มีคาพิพากษาหรือคาสั่งถึงที่สุดให้แบ่งแยก
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(๔)
เมื่อเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานที่ดินว่ามี
ความจาเป็นและเร่งด่วนที่ต้องแบ่งแยก และหากรอไว้จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
แก่ผู้มีสิทธิในที่ดินนั้นหรือผู้รับโอน
ให้ไว้

ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. ๒529
พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม103 ตอนที่ 200 (ฉบับพิเศษ)วันที่ 16 พฤศจิกายน2529)
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ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2530)
ว่าด้วยการควบคุมการจัดที่ดินของทบวงการเมือง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 คณะกรรมการ
จัดที่ดินแห่งชาติวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2529) ว่าด้วยการควบคุมการจัดที่ดินของทบวงการเมือง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 5 ก่อนเสนอโครงการการจัดที่ดินแปลงใด ที่ดินแปลงนั้นจะต้องได้รับการพิจารณา
การใช้ที่ดินให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการการใช้ที่ดินของการกาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้า
ของประเทศตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งได้รับการสารวจความเหมาะสมของดิน และวางแผนการใช้ที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดินก่อน”
ให้ไว้

ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน ๒530
ไสว พัฒโน
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
(ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 104 ตอนที่ 244 (ฉบับพิเศษ)วันที่ 27 พฤศจิกายน 2530)
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ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2532)
ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 มาตรา 58 ทวิ
วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 และมาตรา 59 ทวิ วรรคหนึ่ง และมาตรา 59 ตรี
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2532) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑)
ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2515) ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินและออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์
(๒)
ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2515) ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขออกโฉนดที่ดินและออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์
(๓
) ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2524) ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินและออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ข้อ ๔ การออกโฉนดที่ดินให้กระทาได้ในบริเวณที่ดินที่ได้สร้างระวางแผนที่เพื่อการออก
โฉนดที่ดินไว้แล้ว ในบริเวณที่ดินนอกจากนี้ให้ออกเป็นหนังสือรับรองการทาประโยชน์ เว้นแต่
อธิบดีกรมที่ดินเห็นเป็นการสมควร ให้ออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ในบริเวณที่ดินที่ได้
สร้างระวางแผนที่ไว้แล้วไปพลางก่อนได้

318

หมวด 1
การอนุมัติให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ตามมาตรา 58 ทวิ วรรคสี่ และมาตรา 59 ทวิ วรรคหนึ่ง
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อ 5 ผู้ว่าราชการจังหวัดจะอนุมัติให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์รายใดเกินห้าสิบไร่ได้ต่อเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
ได้ตรวจสอบการทาประโยชน์แล้วปรากฏว่า
(๑) ผู้ครอบครองได้ทาประโยชน์หรืออานวยการทาประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง และ
(๒)
สภาพการทาประโยชน์ในที่ดินนั้นเป็นหลักฐานมั่นคงและมีผลผลิตอันเป็นประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจ
ข้อ 6 ในกรณีที่ปรากฏว่าเนื้อที่ที่ทาประโยชน์ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามข้อ
5
เกินห้าสิบไร่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์เท่าจานวน
เนื้อ ที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งอนุมัติ
ในกรณีที่ปรากฏว่าเนื้อที่ที่ทาประโยชน์ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามข้อ 5 ไม่เกิน ห้าสิบไร่
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งไม่อนุมัติ ในกรณีเช่นนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ให้เท่าจานวนเนื้อที่ที่ได้ทาประโยชน์แล้วตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
แต่ต้องไม่ เกินห้าสิบไร่
ข้อ ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้แก่
บุคคลตามมาตรา 59 ทวิ วรรคหนึ่ง เป็นการเฉพาะรายได้ ถ้ามีความจาเป็นดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินนั้นถูกเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
(๒) ผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินจะโอนที่ดินนั้นให้แก่ทบวงการเมือง องค์การ
ของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติ
(๓) มีความจาเป็นอย่างอื่นโดยได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
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หมวด ๒
การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ตามมาตรา 59 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อ ๘ ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ถ้าปรากฏว่าที่ดิน
มีอาณาเขต ระยะของแนวเขต และที่ดินข้างเคียงทุกด้านถูกต้องตรงกับหลักฐานการแจ้ง
การครอบครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
เชื่อ ได้ว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน แต่เนื้อที่ที่คานวณได้แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามหลักฐานการแจ้ง
การครอบครองดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
เท่าจานวนเนื้อที่ที่ได้ทาประโยชน์แล้ว แต่ไม่เกินเนื้อที่ที่คานวณได้
ในกรณีที่ระยะของแนวเขตที่ดินผิดพลาดคลาดเคลื่อน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์เท่าจานวนเนื้อที่ที่ได้ทาประโยชน์แล้ว
เมื่อผู้ มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วนทุกด้าน
ข้อ 9 การรับรองแนวเขตของผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามข้อ 8 วรรคสอง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือซึ่งมีข้อความด้วยว่า ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่มาหรือมาแต่ไม่ยอม
ลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่คัดค้านการรังวัด เมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันทาการรังวัด
พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์โดยไม่ต้องมีการ
รับรองแนวเขต ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามที่อยู่ที่เคย
ติดต่อ หรือตามที่อยู่ที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นได้แจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อให้มารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดและให้อยู่ในบังคับแห่งเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวัง
แนวเขตแล้ว แต่ไม่มาหรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่คัดค้านการรังวัด ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์เท่าจานวนเนื้อที่ที่ได้ทาประโยชน์แล้ว
โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขต เมื่อพ้นกาหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันทาการรังวัด
(๒) ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ปิดประกาศแจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้าน
การรังวัดไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินสาขา สานักงานเขตหรือ
ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอ ที่ทาการกานัน ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน และบริเวณที่ดินของผู้มีสิทธิ
ในที่ดินข้างเคียงแห่งละหนึ่งฉบับ ในกรณีที่ดินอยู่ในเขตเทศบาลให้ปิด ณ สานักงานเทศบาล

320
อีกหนึ่งฉบับด้วย ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่มาติดต่อหรือคัดค้านประการใดภายในสามสิบวัน
นับแต่วันปิดประกาศ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
เท่าจานวนเนื้อที่ที่ได้ทาประโยชน์แล้ว โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขต
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ที่ดินนั้นมีด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้านจดที่ป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่า
และระยะที่วัดได้เกินกว่าระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการครอบครองให้ถือระยะที่ปรากฏ
ในหลักฐานการแจ้งการครอบครองเป็นหลักในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. 2532
พลตารวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการจัดทีด่ นิ แห่งชาติ

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 106 ตอนที่ 174 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 12 ตุลาคม 2532)

