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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับการจดทะเบียนจํานองสําหรับ 
การใหสินเช่ือเพ่ือฟนฟูความเสียหายจากอุทกภัย 

อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันตภัยอ่ืน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

-------------------- 
  โดยท่ีขอ ๒ (๗) (ญ) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ กําหนดคาธรรมเนียมจด
ทะเบียน 
การจํานองสําหรับการใหสินเชื่อเพื่อฟนฟูความเสียหายจาก อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันต
ภัย 
อื่น ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนด ในอัตรารอยละ ๐.๐๑ แลวนั้น และเพ่ือใหสอดคลองกับ 
การกําหนดคาธรรมเนียมดังกลาว รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบไวดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับ 
การจดทะเบียนจํานองสําหรับการใหสินเชื่อเพื่อฟนฟูความเสียหายจากอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย  
หรือมหันตภัยอ่ืน พ.ศ. ๒๕๔๒" 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตนไป 
  ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
  "อุทกภัย" หมายความวา ภัยอันตรายที่เกิดจากน้ําทวม 
  "อัคคีภัย" หมายความวา ภัยอันตรายที่เกิดจากไฟ 
  "วาตภัย" หมายความวา ภัยอันตรายที่เกิดจากพายุพัด 
  "มหันตภัย" หมายความวา ภัยอันตรายรายแรงใด ๆ นอกจากอุทกภัย อัคคีภัย
และ 
วาตภัย เชน ภัยอันเกิดจากแผนดินไหว ภัยอันเกิดจากการกอวินาศกรรม ภัยอันเกิดจากสงคราม  
เปนตน 
  "พนักงานเจาหนาท่ี" หมายความวา 
  (๑) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ในเขตองคการบริหาร 
สวนตําบล 
  (๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาล ในเขตสุขาภิบาล 
  (๓) นายกเทศมนตรี ในเขตเทศบาล 
  (๔) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๕) ปลัดเมืองพัทยา ในเขตเมืองพัทยา 
  (๖) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ในเขตกรุงเทพมหานคร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๔  ผูใดไดรับความเสียหายจากอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันตภัยอ่ืน
โดย 
ผูนั้นมิไดจงใจกอใหเกิดขึ้นประสงคจะไดรับประโยชนจากการเสียคาธรรมเนียมตาม ขอ ๒ (๗) 
(ญ)  
แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวล 
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ใหย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ีทองท่ีท่ีเกิดภัยภายในกําหนดหน่ึง
ป 
นับแตวันที่ภัยนั้นไดสิ้นสุดลงพรอมหลักฐานและรายละเอียดดังตอไปนี ้
  (๑) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตร หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูป
ถาย 
สามารถแสดงตนได 
  (๒) ทะเบียนบาน 
  (๓) โฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือเอกสารหลักฐานที่
แสดงวา 
ผูขอเปนเจาของอสังหาริมทรัพยประเภทอื่นนอกจากที่ดิน 
  (๔) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ช่ือสกุล (ถามี) 
  (๕) โครงการฟนฟูความเสียหายในอสังหาริมทรัพยท่ีไดรับความเสียหายจาก
อุทกภัย 
อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันตภัยอ่ืน ซึ่งเปนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อเสนอตอผูรับจํานอง โดยจะตอง 
แสดงรายละเอียดการดําเนินการฟนฟูความเสียหาย ประมาณการคาใชจายในการดําเนินการ และ 
กําหนดระยะเวลาที่จะดําเนินการแลวเสร็จ 
  (๖) กรณีที่ผูขอเปนนิติบุคคล ตองมีหลักฐานดังน้ีดวย 
        (ก) หนังสือรับรองวาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมาย
แพง 
และพาณิชย 
        (ข) หนงัสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ ตราสารจัดตั้งนิติบุคคล 
        (ค) หลักฐานที่แสดงวาเปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลนั้น 
  (๗) หลักฐานและรายละเอียดอื่นที่พนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรตามความจํา
เปน 
  ขอ ๕  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารหลักฐานตามขอ ๔  
แลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จภายใน
กําหนด 
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 
  (๑) ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารหลักฐาน 
  (๒) ตรวจสถานที่ที่เกิดภัยเพื่อใหทราบขอเท็จจริงวาผูขอไดรับความเสียหายจาก 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันตภัยอื่นที่เกิดขึ้นจริง 
  (๓) รับฟงพยานหลักฐานหรือพยานบุคคลที่เกี่ยวของ 
  เมื่อพนักงานเจาหนาที่เห็นวาผูขอไดรับความเสียหายจริงและประสงคจะฟนฟ ู
ความเสียหาย ใหออกหนังสือรับรองตามแบบทายระเบียบนี้ใหแกผูขอภายในกําหนดเจ็ดวันนับ
แต 
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวเสร็จ 
  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาผูขอไมควรไดรับประโยชนจากการเสียคา
ธรรม 
เนียมตามขอ ๒ (๗) (ญ) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระ
ราช 
บัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ใหแจงใหผูขอทราบภายในกําหนดเจ็ดวันนับ
แต 
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวเสร็จ โดยแจงดวยวาผูขอมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัด เวน
แตใน 
เขตกรุงเทพมหานครใหอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยภายในสามสิบวันนับแตวัน
ท่ี 
ไดรับแจงตามแบบทายระเบียบนี ้และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูวาราชการ
จังหวัด 
วินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 
  ขอ ๖  เมื่อผูขอไดรับหนังสือรับรองตามขอ ๕ วรรคสองแลว ใหไปดําเนินการ 
ขอจดทะเบียนจํานองอสังหาริมทรัพยตอเจาพนักงานที่ดินใหแลวเสร็จภายในกําหนดหนึ่งปนับแต 
วันที่ออกหนังสือรับรอง 
  ขอ ๗  ผูท่ีไดรับความเสียหายจากอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันตภัยอ่ืน
ตามขอ  
๔ สิ้นสิทธิที่จะไดรับประโยชนจากการเสียคาธรรมเนียมตามขอ ๒ (๗) (ญ) แหงกฎกระทรวง 
ฉบับที่  
๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
เม่ือ 
  (๑) ไมย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในกําหนดเวลาตามขอ ๔ หรอื 
  (๒) ไมดําเนินการขอจดทะเบียนจํานองอสังหาริมทรัพยภายในกําหนดเวลา 
ตามขอ ๖ 
      ประกาศ ณ วันที ่๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
             วัฒนา  อัศวเหม 
               รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
[รก.๒๕๔๔/พ๔๕ง/๑/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔] 
         อัมพิกา/แกไข 
         ๑๘/๙/๔๔ 
 
 


