
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติ 
ใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
เปนปที่ ๙ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรที่จะประกาศใชประมวลกฎหมายที่ดิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบญัญัติใหใชประมวลกฎหมาย

ท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ประมวลกฎหมายที่ดินตามที่ตราไวตอทายพระราชบัญญัตินี้ใหใช

บังคับเปนกฎหมายตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนตนไป 
 
มาตรา ๔  ต้ังแตวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติออกตราจองชั่วคราว ซึ่งประกาศเปล่ียนนามพระราชบัญญัติ

เมื่อรัตนโกสินทรศก ๑๒๔ เปนพระราชบญัญัติออกโฉนดตราจอง 
(๒) พระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน รัตนโกสินทรศก ๑๒๗ 
(๓) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ ๒ 
(๔) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ ๓ 

                                      
๑ รก.๒๔๙๗/๗๘/๑พ/๓๐ พฤศจกิายน ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) พระราชบัญญัติแกไขความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการออก
โฉนดท่ีดิน ร.ศ. ๑๒๗ 

(๖) พระราชบญัญัติวาดวยการหวงหามที่ดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

(๗) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๘) พระราชบญัญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๙) พระราชบญัญัติควบคุมการไดมาซึ่งที่ดินโดยหางหุนสวนและบริษัทจํากัด 

เพื่อคากําไร พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(๑๐) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
(๑๑) พระราชบัญญัติวาดวยพนักงานเจาหนาท่ีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
(๑๒) พระราชบัญญัติวาดวยพนักงานเจาหนาท่ีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๒ 
(๑๓) พระราชบัญญัติที่ดินในสวนที่เกี่ยวกับคนตางดาว พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
(๑๔) พระราชบัญญัติที่ดินในสวนที่เกี่ยวกับคนตางดาว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๔๙๓ และ 
(๑๕) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ๆ ในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวใน

ประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือซ่ึงแยงหรือขัดตอบทแหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 
มาตรา ๕๒  ใหผูที่ไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวล

กฎหมายที่ดินใชบังคับ โดยไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน แจงการครอบครองที่ดินตอ
นายอําเภอทองที่ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตน้ีิใชบังคับ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การแจงการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไมกอใหเกิดสิทธิขึ้นใหมแกผูแจง
แตประการใด 

 
มาตรา ๖  บุคคลที่ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูโดยชอบดวยกฎหมาย

กอนวันที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ ใชบังคับ และผูรับโอน
ท่ีดินดังกลาว ใหมีสิทธิขอรับโฉนดท่ีดินตามบทแหงประมวลกฎหมายท่ีดิน สําหรับบุคคลท่ี
ครอบครองที่ดินตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ ใช
บังคับเปนตนมา และกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ ถาไมดําเนินการใหชอบดวย
กฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น การออกโฉนดที่ดินใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

                                      
๒ มาตรา ๕ วรรคสอง ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวนัที่ ๒๙ 

กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดโดยกฎกระทรวง และใหพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
คงใชบังคับตอไป 

 
มาตรา ๗  ที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหจับจองไวแลวตามพระราชบัญญัติออกโฉนด

ท่ีดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ และยังมิไดรับคํารับรองวา ไดทําประโยชนแลวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาผูไดรับอนุญาตยังมีสิทธิที่จะมาขอคํารับรองจากนายอําเภอได
จนกวาจะครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับจากวันส้ินสุดเวลาแหงการจับจองตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว 

ในกรณีระยะเวลาแหงการจับจองดังกลาวในวรรคแรกสิ้นสุดลง กอนวันที่
ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ หากปรากฏวาการทําประโยชนจากท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตใหจับจอง
อยูในสภาพท่ีจะพึงขอคํารับรองวา ไดทําประโยชนดังกลาวแลวได ใหยื่นคําขอตอนายอําเภอเพื่อ
ขอคํารับรองเสียภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ 
เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาท่ีดินนั้นปลอดจากการจับจองเวนแตนายอําเภอไดมีคําสั่ง
ผอนผันใหเปนการเฉพาะราย 

 
มาตรา ๘  การพิจารณาวาที่ดินไดทําประโยชนแลวหรือไม ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหจับจอง แตยังไมไดรับคํารับรองจากนายอําเภอวาไดทํา

ประโยชนแลว ผูไดรับอนุญาตจะโอนไปไมไดเวนแตจะตกทอดโดยทางมรดก 
 
มาตรา ๙  ที่ดินที่ไดรับคํารับรองจากนายอําเภอวา ไดทําประโยชนแลวใหโอน

กันได 
 
มาตรา ๑๐  ที่ดินซึ่งไดหวงหามไวเพื่อประโยชนตามพระราชบัญญัติวาดวยการ

หวงหามที่ดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ หรือตาม
กฎหมายอื่นอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ ใหคงเปนท่ีหวงหามตอไป 

 
มาตรา ๑๑  ในเขตทองที่ซึ่งไดออกโฉนดตราจองและตราจองที่ตราวา “ไดทํา

ประโยชนแลว” กอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ ใหคงใชบทกฎหมายวาดวยการน้ัน
เฉพาะในสวนที่บัญญัติถึงวิธีการรังวัดและการออกหนังสือสําคัญดังกลาวขางตนตอไปจนกวาจะได
ออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแลว 

 
มาตรา ๑๒  บุคคลใดจะไดมาซึ่งที่ดินโดยมีสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญาเชา

ซื้อซึ่งไดกระทําไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาไดจดแจงสัญญานั้นตอพนักงานเจาหนาท่ี
ตามมาตรา ๗๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดินตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด ภายใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดมีการซื้อขายไปตามสัญญาเชนวานั้น 
ใหถือเสมือนวาผูซ้ือหรือผูเชาซ้ือมีสิทธิในท่ีดินอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๓  บุคคลใดไดขายฝากที่ดินไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถา

ไดทําการไถถอนที่ดินนั้น เมื่อประมวลกฎหมายที่ดินไดใชบังคับแลวใหถือเสมือนวาผูนั้นเปนผูมี
สิทธิในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๔  บุคคลใดไดดําเนินการขอจับจองที่ดินไวตอพนักงานเจาหนาที่กอน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตยังไมไดรับอนุญาต ใหนายอําเภอมีอํานาจดําเนินการตามนัย
แหงพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ ตอไปจนถึงที่สุดได 

 
มาตรา ๑๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และตามประมวลกฎหมายท่ีดิน และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานท่ีดิน และ
พนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินีแ้ละ
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
   

 
หมวด ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๑  ในประมวลกฎหมายนี้ 
“ท่ีดิน” หมายความวา  พ้ืนท่ีดินท่ัวไป และใหหมายความรวมถึง ภูเขา หวย 

หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลดวย 
“สิทธิในท่ีดิน” หมายความวา  กรรมสิทธิ์ และใหหมายความรวมถึงสิทธิ

ครอบครองดวย 
“ใบจอง” หมายความวา  หนังสือแสดงการยอมใหเขาครอบครองที่ดินชั่วคราว 
“หนังสือรับรองการทําประโยชน” หมายความวา  หนังสือคํารับรองจากพนักงาน

เจาหนาที่วาไดทําประโยชนในที่ดินแลว 
“ใบไตสวน” หมายความวา  หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน และ

ใหหมายความรวมถึงใบนําดวย 
“โฉนดท่ีดิน” หมายความวา  หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และให

หมายความรวมถึงโฉนดแผนท่ี โฉนดตราจอง และตราจองท่ีตราวา “ไดทําประโยชนแลว” 
“การรังวัด” หมายความวา  การรังวัดปกเขต และทําเขต จด หรือคํานวณการ

รังวัด เพ่ือใหทราบท่ีต้ังแนวเขตท่ีดิน หรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดิน 
“การคาที่ดิน” หมายความวา  การไดมาและจําหนายไปซ่ึงที่ดินเพื่อประโยชนใน

กิจการคาหากําไร โดยวิธีขาย แลกเปล่ียน หรือใหเชาซ้ือท่ีดิน 
“ทบวงการเมือง”๓  หมายความวา  หนวยราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคลของ

ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น 
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งเปนผูปฏิบัติการตาม

ประมวลกฎหมายนี้ และพนักงานอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้ 
“อธิบดี” หมายความวา  อธิบดีกรมที่ดิน 
“รัฐมนตรี” หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติใหใช

ประมวลกฎหมายท่ีดิน และตามประมวลกฎหมายนี้ 
 

                                      
๓ มาตรา ๑ นิยามคําวา “ทบวงการเมือง” เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒  ท่ีดินซ่ึงมิไดตกเปนกรรมสิทธ์ิของบุคคลหน่ึงบุคคลใด ใหถือวาเปน
ของรัฐ 

 
มาตรา ๓  บุคคลยอมมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ในกรณีตอไปนี้ 
(๑) ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมายกอนวันท่ีประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ 

หรือไดมาซ่ึงโฉนดท่ีดินตามบทแหงประมวลกฎหมายน้ี 
(๒) ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพหรือ

กฎหมายอ่ืน 
 
มาตรา ๔  ภายใตบังคับมาตรา ๖ บุคคลใดไดมาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินกอน

วันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ ใหมีสิทธิครอบครองสืบไปและใหคุมครองตลอดถึงผูรับโอน
ดวย 

 
มาตรา ๔ ทวิ๔  นับตั้งแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ การโอน

กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในท่ีดินซ่ึงมีโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ตองทํา
เปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ 

 
มาตรา ๕  ผูใดมีความประสงคเวนคืนสิทธิในที่ดินใหแกรัฐ ใหย่ืนคําขอเวนคืน

ตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๗๑ 
 
มาตรา ๖๕  นับตั้งแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ บุคคลใดมีสิทธิ

ในที่ดินตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หากบุคคลน้ันทอดท้ิงไมทําประโยชน
ในท่ีดิน หรือปลอยที่ดินใหเปนที่รกรางวางเปลา เกินกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 

(๑) สําหรับท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดิน เกินสิบปติดตอกัน 
(๒) สําหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน เกินหาปติดตอกัน 
ใหถือวาเจตนาสละสิทธิในท่ีดินเฉพาะสวนท่ีทอดท้ิงไมทําประโยชน หรือท่ีปลอย

ใหเปนที่รกรางวางเปลา เมื่ออธิบดีไดยื่นคํารองตอศาล และศาลไดสั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ
ในท่ีดินดังกลาว ใหที่ดินนั้นตกเปนของรัฐเพื่อดําเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ตอไป 

 
มาตรา ๗๖ 

                                      
๔ มาตรา ๔ ทวิ เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวนัท่ี ๒๙ กุมภาพันธ 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๕ มาตรา ๖ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวติั ฉบับท่ี ๙๖ ลงวนัท่ี ๒๙ กุมภาพันธ 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๗  บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน หรือเปน
ทรัพยสินของแผนดินนั้น ถาไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหอธิบดีมีอํานาจหนาท่ีดูแล
รักษา และดําเนินการคุมครองปองกันไดตามควรแกกรณี อํานาจหนาท่ีดังวานี้ รัฐมนตรีจะ
มอบหมายใหทบวงการเมืองอ่ืนเปนผูใชก็ได 

ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือใชเพื่อ
ประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือเปนที่ดินที่ไดหวงหามหรือสงวนไวตามความตองการของ
ทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใชประโยชนอยางอื่นหรือนําไปจัดเพื่อประชาชน
ได ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ท่ีดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ถาทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
จัดหาท่ีดินมาใหพลเมืองใชรวมกันแทนแลว การถอนสภาพหรือโอนใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ 
แตถาพลเมืองไดเลิกใชประโยชนในที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นไดเปลี่ยนสภาพไปจากการเปนที่ดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกัน และมิไดตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของผูใดตามอํานาจกฎหมายอื่นแลว การ
ถอนสภาพใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

(๒) ที่ดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือท่ีดินท่ีไดหวงหามหรือ
สงวนไวตามความตองการของทบวงการเมืองใด ถาทบวงการเมืองนั้นเลิกใช หรือไมตองการหวง
หามหรอืสงวนตอไป เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแลว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให
ทบวงการเมืองซึ่งมีหนาที่เปนผูใชหรือจัดหาประโยชนก็ได แตถาจะโอนตอไปยังเอกชน ใหกระทํา
โดยพระราชบัญญัติ และถาจะนําไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ให
กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใหมีแผนท่ีแสดงเขต
ที่ดินแนบทายพระราชบัญญตัิหรือพระราชกฤษฎีกานั้นดวย 

 
มาตรา ๘ ทวิ๘  ท่ีดินของรัฐซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง หรือที่ดินสําหรับ

พลเมืองใชรวมกันซึ่งไดถอนสภาพตามมาตรา ๘ (๑) แลว รัฐมนตรีมีอํานาจท่ีจะจัดขึ้นทะเบียน
เพื่อใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

กอนที่จะจัดขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหมีการรังวัดทําแผนที่ และใหผูวา
ราชการจังหวัดทองที่ประกาศการจัดขึ้นทะเบียนใหราษฎรทราบมีกําหนดสามสิบวัน ประกาศให

                                                                                                          
๖ มาตรา ๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ.๒๕๒๖ 
๗ มาตรา ๘ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๘ มาตรา ๘ ทวิ เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวนัที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปดในที่เปดเผย ณ สํานักงานท่ีดิน ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ ที่ทําการกํานัน และใน
บริเวณที่ดินนั้น 

การจัดขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
ใหมีแผนที่แนบทายประกาศดวย 

 
มาตรา ๘ ตรี๙  ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน 

หรือใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดใหมีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงเพ่ือ
แสดงเขตไวเปนหลักฐาน 

แบบ หลักเกณฑ และวิธีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

ที่ดินตามวรรคหนึ่งแปลงใดยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง เขตของท่ีดิน
ดังกลาวใหเปนไปตามหลักฐานของทางราชการ 

 
มาตรา ๙  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไม ที่ดินของรัฐ

นั้นถามิไดมีสิทธิครอบครอง หรือมิไดรับอนุญาตจากพนกังานเจาหนาท่ีแลว หามมิใหบุคคลใด 
(๑) เขาไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการกนสรางหรือเผาปา 
(๒) ทําดวยประการใด ใหเปนการทําลาย หรือทําใหเส่ือมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ท่ี

กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษา หรอื 
(๓) ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน 
 
มาตรา ๙ ทวิ๑๐  ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๙ ตองเสียคาตอบแทนเปนรายปใหแก

องคการบริหารสวนจังหวัด ตามวิธีการและอัตราที่กําหนดไวในขอบัญญัติจังหวัด แตตองไมเกิน
อัตราตามบัญชีทายประมวลกฎหมายนี้ 

 
มาตรา ๑๐  ท่ีดินของรัฐซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและมิใชสาธารณ

สมบัติของแผนดินอันราษฎรใชประโยชนรวมกันนั้น ใหอธิบดีมีอํานาจจัดหาผลประโยชน ในการ
จัดหาผลประโยชน ใหรวมถึงจัดทําใหท่ีดินใชประโยชนได ซื้อขาย แลกเปล่ียน ใหเชา และใหเชา
ซ้ือ 

หลักเกณฑและวิธีการจัดหาผลประโยชน ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง แตสําหรับ
การขาย การแลกเปลี่ยน และการใหเชาซื้อที่ดินตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี 

                                      
๙ มาตรา ๘ ตรี เพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวนัที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๑๐ มาตรา ๙ ทว ิเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวนัที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การดําเนินการจัดหาผลประโยชนตามความในมาตรานี้ ใหคํานึงถึงการที่จะสงวน
ที่ดินไวใหอนุชนรุนหลังดวย 

 
มาตรา ๑๑  การจัดหาผลประโยชนซึ่งที่ดินของรัฐตามนัยดังกลาวมาในมาตรา

กอนนี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นเปนผูจัดหาผลประโยชน สําหรับรฐั หรือบํารุง
ทองถ่ินก็ได ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๒  ท่ีดินของรัฐซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง รัฐมนตรีมีอํานาจ

ใหสัมปทาน ให หรือใหใชในระยะเวลาอันจํากัด ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนถึงกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและ
การปาไม 

 
มาตรา ๑๓  เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามบทแหงประมวลกฎหมายนี้ ให

รัฐมนตรีมีอํานาจจัดตั้งสํานักงานท่ีดินจังหวัดขึ้น 
จังหวัดใดมีความจําเปนที่จะตองตั้งที่ทําการที่ดินมากกวาหนึ่งแหงใหรัฐมนตรีมี

อํานาจจัดตั้งสํานักงานที่ดินสาขาขึ้นโดยใหสังกัดอยูในสํานักงานที่ดินจังหวัด 
การจัดตั้งสํานักงานท่ีดินจังหวัดและสํานักงานท่ีดินสาขาใหประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 
 

หมวด ๒ 
การจัดที่ดินเพื่อประชาชน 

   
 
มาตรา ๑๔๑๑  ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ” 

ประกอบดวยรัฐมนตรีเปนประธาน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมธนารักษ 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทเปนกรรมการ 
อธิบดีเปนกรรมการและเลขาธิการโดยตําแหนง และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินเจ็ด
คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 

                                      
๑๑ มาตรา ๑๔ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวนัที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕๑๒  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงมีกําหนดสี่ป กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนง คณะรัฐมนตรีจะแตงตั้งใหเปนกรรมการอีกก็ได 

 
มาตรา ๑๖  นอกจากการออกจากตําแหนงตามวาระตามความในมาตรา ๑๕ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ตองจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีเปนลหุโทษ 

หรือความผิดท่ีมีโทษช้ันลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๔) คณะรัฐมนตรีใหออกจากตําแหนง 
ในกรณีท่ีมีการพนจากตําแหนงตามมาตรานี้ ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง

ผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการแทน กรรมการที่ไดรับแตงตั้งเขาแทนนี้ยอมอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
กําหนดเวลาของผูซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๑๗  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมเกินกวากึ่ง

หนึ่งจึงเปนองคประชุม 
 
มาตรา ๑๘  ในเมื่อประธานไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการเลือกตั้งกันขึ้นเอง

เปนประธาน 
 
มาตรา ๑๙  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษานั้นใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 
กรรมการคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีจํานวนเสียงลงคะแนน

เทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนไดอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๒๐๑๓  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) วางนโยบายการจัดที่ดิน เพื่อใหประชาชนมีที่ดินสําหรับอยูอาศัยและหา

เลี้ยงชีพตามควรแกอัตภาพ 
(๒) วางแผนการถือครองที่ดิน 
(๓) สงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหแกประชาชน 
(๔) สงวนหรือหวงหามท่ีดินของรัฐซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองเพือ่ให

ประชาชนใชประโยชนรวมกัน 

                                      
๑๒ มาตรา ๑๕ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวนัที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๑๓ มาตรา ๒๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) อนุมัติโครงการการจัดที่ดินของทบวงการเมือง 
(๖) ควบคุมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น 
(๗) ปฏิบัติการเกี่ยวกับที่ดินตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๘) มอบหมายใหทบวงการเมืองที่เกี่ยวของดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ี

อยางใดอยางหนึ่งในมาตรานี้แทนคณะกรรมการไดตามที่เห็นสมควร 
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 
(๑๐) วางระเบียบหรือขอบังคับกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัด

ที่ดินหรือเพื่อกิจการอื่นตามประมวลกฎหมายนี้ 
ระเบียบหรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับประชาชน ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๑  ใหรัฐมนตรีดําเนินการตามมติของคณะกรรมการ และมีอํานาจ

มอบหมายใหทบวงการเมืองท่ีเก่ียวของดําเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับการจัดที่ดินได และถา
สามารถทําได ใหทบวงการเมืองที่เกี่ยวของปฏิบัติการใหเปนไปตามที่ไดรับมอบอํานาจไปนั้นโดย
ไมชักชา และเพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ใหเจาพนักงานของทบวงการเมืองเชนวานั้นมีอํานาจ
หนาที่อยางเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายนี้ 

ในการมอบอํานาจใหทบวงการเมืองดําเนินการตามความในวรรคกอนรัฐมนตรี
จะใหทบวงการเมืองเชนวานั้นเบิกเงินในงบประมาณของกรมที่ดิน ไปใชจายตามรายการใน
งบประมาณแทนกรมที่ดินก็ได 

 
มาตรา ๒๒  ใหรัฐมนตรีและพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจ 

ดังตอไปนี้ 
(๑) มีหนงัสือเรียกบุคคลใด ๆ มาชี้แจงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการจัดที่ดิน และใหสงเอกสารหลักฐานหรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ 

(๒) เขาไปยังสถานที่หรือที่ดินของทบวงการเมือง องคการของรัฐหรือเอกชน
เพื่อตรวจสอบเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดที่ดิน และใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง เรียก
เอกสารหลักฐาน หรือส่ิงอ่ืนท่ีเก่ียวของ จากบุคคลที่อยูในสถานที่หรือที่ดินเชนวานั้น มาตรวจ
พิจารณาไดตามความจําเปน ในการนี้บุคคลเชนวานั้น ตองใหความสะดวกแกคณะกรรมการและ
พนักงานเจาหนาท่ีตามสมควร 

 
มาตรา ๒๓  ในการใชอํานาจหนาท่ีตามประมวลกฎหมายนี้ พนักงานเจาหนาท่ี

และเจาพนักงานของทบวงการเมืองซึ่งมีอํานาจหนาท่ีอยางเดียวกับพนักงานเจาหนาท่ีตามความใน
มาตรา ๒๑ ตองมีบัตรประจําตัว และแสดงแกบุคคลท่ีเก่ียวของ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๔  ใหถือวาพนักงานเจาหนาที่และเจาพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ตาม
ความในประมวลกฎหมายนี้ เปนเจาพนักงานตามความหมายในกฎหมายลักษณะอาญา 

 
มาตรา ๒๕๑๔  เพื่อประโยชนในการจัดที่ดินหรือการสํารวจความอุดมสมบูรณของ

ดิน คณะกรรมการจะจัดใหมีการสํารวจที่ดินก็ได 
เมื่อเปนการสมควรจะสํารวจที่ดินในทองที่ใด ใหคณะกรรมการประกาศทองท่ี

นั้นเปนเขตสํารวจที่ดินในราชกิจจานุเบกษา และใหปดประกาศนั้น ณ ที่วาการอําเภอและบาน
กํานันในตําบลท่ีอยูในเขตสํารวจ ประกาศของคณะกรรมการดังกลาวใหมีแผนที่ประเมินเขตที่ดิน
ที่กําหนดใหเปนเขตสํารวจที่ดินไวทายประกาศดวย แผนท่ีดังกลาวนี้ใหถือวาเปนสวนแหงประกาศ 

 
มาตรา ๒๖  ภายในเขตสํารวจท่ีดินตามความในมาตรา ๒๕ ใหผูมีสิทธิในท่ีดิน

หรือผูครอบครองที่ดินซึ่งอยูในเขตสํารวจที่ดิน มีหนาท่ี 
(๑) แจงตอพนักงานเจาหนาที่ในทองที่ซึ่งที่ดินตั้งอยูภายในระยะเวลาท่ีผูวา

ราชการจังหวัดประกาศกําหนด ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีเชนนี้จะจัด
ใหบุคคลอื่นแจงแทนก็ได 

(๒) นําหรือจัดใหบุคคลอื่นนําพนักงานเจาหนาที่ไปชี้เขตที่ดินซึ่งตนมีสิทธิหรือ
ครอบครองอยู ในเมื่อไดรับคําบอกกลาวจากพนักงานเจาหนาที่ลวงหนาเปนเวลาอันสมควร 

(๓) ลงชื่อรับรองการสํารวจที่ดินของพนักงานเจาหนาที่ตามที่เปนจริง ในกรณีที่
จัดใหบุคคลอ่ืนนําช้ีเขตท่ีดินใหบุคคลซ่ึงนําช้ีเขตท่ีดินเปนผูลงชื่อรับรองการสํารวจที่ดินแทน 

 
มาตรา ๒๗  นอกจากที่ดินที่สวนราชการหรือองคการของรัฐนําไปจัดตาม 
กฎหมายอื่นแลว อธิบดีมีอํานาจจัดท่ีดินของรัฐซ่ึงมิไดมีบคุคลใดมีสิทธิ

ครอบครองใหราษฎรเพื่อเปนที่อยูอาศัยและทํามาหาเล้ียงชีพได ทั้งนี้ตองเปนไปตามระเบียบ 
ขอบังคับ ขอกําหนด และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งใหรวมถึงรายการดังตอไปนี้ดวย คือ 

(๑) จํานวนที่ดินที่จะแบงใหครอบครอง 
(๒) หลักเกณฑสอบสวนคัดเลือกผูเขาครอบครอง 
(๓) วิธีที่ผูเขาครอบครองพึงปฏิบัติ 
(๔) หลักเกณฑการชดใชทุนที่ไดลงไปในที่ดินนั้น และการเรียกคาธรรมเนียม

บางอยาง 
(๕) กิจการที่จําเปนสําหรับการจัดแบงที่ดิน 
ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และเงื่อนไขของคณะกรรมการ ใหประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 
 

                                      
๑๔ มาตรา ๒๕ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวนัที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๗ ทวิ๑๕  ในกรณีที่ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินหรือผูซ่ึงได
ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเนื่องจากบุคคลดังกลาว ไดยื่นคํารองขอผอนผันการแจง
การครอบครองตามพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ กอนวันที่ประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับและผูวาราชการจังหวัดยังไมไดมีคาํส่ัง ใหผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาสั่งการใหเสร็จสิ้นโดยไมชักชา แตท้ังน้ีไมตัดสิทธิผูครอบครองและทําประโยชนในท่ีดิน
นั้นที่จะใชสิทธิตามมาตรา ๒๗ ตรี แหงประมวลกฎหมายนี้ 

 
มาตรา ๒๗ ตรี๑๖  เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดประกาศกําหนดทองที่และวันเริ่มตน

ของการสํารวจตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง ผูครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินอยูกอนวันที่
ประมวลกฎหมายน้ีใชบังคับโดยไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และมิไดแจงการ
ครอบครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือผู
ซึ่งรอคําสั่งผอนผันจากผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๒๗ ทวิ แตไดครอบครองและทําประโยชน
ในที่ดินนั้นติดตอมาจนถึงวันทําการสํารวจรังวัดหรือพิสูจนสอบสวน ถาประสงคจะไดสิทธิในท่ีดิน
นั้น ใหแจงการครอบครองท่ีดินตอเจาพนักงานท่ีดิน ณ ที่ดินนั้นตั้งอยูภายในกําหนดเวลาสามสิบ
วันนับแตวันปดประกาศ ถามิไดแจงการครอบครองภายในกําหนดเวลาดังกลาว แตไดมานําหรือ
สงตัวแทนมานําพนักงานเจาหนาท่ีทําการสํารวจรังวัดตามวันและเวลาท่ีพนักงานเจาหนาท่ี
ประกาศกําหนด ใหถือวายังประสงคจะไดสิทธิในที่ดินนั้น 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตามวรรคหนึ่ง 
ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเนื่องมาจากบุคคลดังกลาว
ดวย 

 
มาตรา ๒๘  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยเหลือใน

การดําเนินกิจการอยางใดอยางหนึ่งแลวรายงานคณะกรรมการ 
ใหนําความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๙  ในการดําเนินการตามความในมาตรา ๒๗ ที่ดินที่ไดรับมาโดยบท

แหงประมวลกฎหมายน้ีต้ังอยูในทองท่ีใด ใหจัดใหบุคคลท่ีมีภูมิลําเนาอยูในทองท่ีน้ันไดรับ ไดซ้ือ 
ไดแลกเปล่ียน หรือไดเชาซื้อกอน ตอเม่ือมีท่ีดินเหลืออยู จึงใหจัดใหบุคคลท่ีมีภูมิลําเนาอยูใน
ทองที่อื่นไดรับ ไดซ้ือ ไดแลกเปลี่ยน หรือไดเชาซื้อตอไป 

 

                                      
๑๕ มาตรา ๒๗ ทวิ เพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๑๖ มาตรา ๒๗ ตรี แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี 

๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๐๑๗  เมื่อไดจัดใหบุคคลเขาครอบครองในที่ดินรายใดแลว ใหพนักงาน
เจาหนาที่ออกใบจองใหไวเปนหลักฐานกอน และเม่ือปรากฏแกพนักงานเจาหนาท่ีวา บุคคลท่ีได
จัดใหเขาครอบครองที่ดินไดทําประโยชนในที่ดิน และทั้งไดปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ 
ขอกําหนด และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยครบถวนแลว ก็ใหพนักงานเจาหนาท่ีออก
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินใหโดยเร็ว 

 
มาตรา ๓๑๑๘  โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่ไดออกสืบ

เนื่องมาจากใบจองตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ หามมิใหผูไดมาซ่ึงสิทธิในท่ีดินดังกลาวโอน
ที่ดินนั้นใหแกผูอื่นในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ถาเปนกรณีที่ไดออกใบจองในหรือหลังวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
หามโอนภายในกําหนดสิบปนับแตวันไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 

(๒) ถาเปนกรณีที่ไดออกใบจองกอนวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เฉพาะท่ี
รัฐใหการชวยเหลือในดานสาธารณูปโภคและอื่น ๆ เนื่องจากการจัดที่ดิน หามโอนภายในกําหนด
หาป นับแตวันไดรับโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีที่ที่ดินนั้นตกทอดทางมรดกหรือโอน
ใหแกทบวงการเมือง องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือโอนใหแกสหกรณเพื่อชําระหนี้โดยไดรับอนุมัติจาก
นายทะเบียนสหกรณ 

ภายในกําหนดเวลาหามโอนตามวรรคหนึ่ง ท่ีดินน้ันไมอยูในขายแหงการบังคับ
คดี 

 
มาตรา ๓๒  บุคคลใดเขาครอบครองที่ดินตามนัยแหงบทบัญญัติมาตรา ๓๐ ไม

ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการ อธิบดีมีอํานาจส่ังให
บุคคลนั้นออกไปจากที่ดินนั้นได และนับตั้งแตวันไดรับคําสั่ง ใหบุคคลน้ันขาดสิทธิอันจะพึงได
ตามระเบียบขอบังคับท้ังหลายทันที 

ถาบุคคลนั้นไมพอใจคําสั่งดังกลาวในวรรคกอน ก็มีสิทธิย่ืนอุทธรณตอรัฐมนตรี
ไดภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันไดรับคําสั่ง แตถารฐัมนตรีมิไดวินิจฉัยสั่งการภายในกําหนด
หกสิบวันนับแตวันไดรับอุทธรณใหถือวารัฐมนตรีสั่งใหมีสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นตอไป แต
จะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และเง่ือนไขของคณะกรรมการตามเดิม 

คําส่ังของรัฐมนตรีใหถือเปนท่ีสุด 
 

                                      
๑๗ มาตรา ๓๐ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวนัที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๑๘ มาตรา ๓๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๓  ในเขตทองที่ใดท่ีคณะกรรมการยังมิไดประกาศเขตสํารวจที่ดินตาม
ความในหมวดนี้ก็ดี หรือในกรณีที่สภาพของที่ดินเปนแปลงเล็กแปลงนอยก็ดี ราษฎรจะขอ
อนุญาตจับจองที่ดินไดโดยปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ
กําหนด และเม่ือพนักงานเจาหนาท่ีอนุญาตแลวก็ใหออกใบจองใหตอไป 

 
หมวด ๓ 

การกําหนดสิทธิในท่ีดิน 
   

 
มาตรา ๓๔๑๙ 
 
มาตรา ๓๕๒๐ 
 
มาตรา ๓๖๒๑ 
 
มาตรา ๓๗๒๒ 
 
มาตรา ๓๘๒๓ 
 
มาตรา ๓๙๒๔ 
 
มาตรา ๔๐๒๕ 
 

                                      
๑๙ มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวนัที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศกัราช ๒๕๐๒ 
๒๐ มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวนัที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศกัราช ๒๕๐๒ 
๒๑ มาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวนัที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศกัราช ๒๕๐๒ 
๒๒ มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวนัที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศกัราช ๒๕๐๒ 
๒๓ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวนัที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศกัราช ๒๕๐๒ 
๒๔ มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวนัที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศกัราช ๒๕๐๒ 
๒๕ มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวนัที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศกัราช ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๑๒๖ 
 
มาตรา ๔๒๒๗ 
 
มาตรา ๔๓๒๘ 
 
มาตรา ๔๔๒๙ 
 
มาตรา ๔๕๓๐ 
 
มาตรา ๔๖๓๑ 
 
มาตรา ๔๗๓๒ 
 
มาตรา ๔๘๓๓ 
 
มาตรา ๔๙๓๔ 
 

                                      
๒๖ มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวนัที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศกัราช ๒๕๐๒ 
๒๗ มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวนัที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศกัราช ๒๕๐๒ 
๒๘ มาตรา ๔๓ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวนัที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศกัราช ๒๕๐๒ 
๒๙ มาตรา ๔๔ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวนัที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศกัราช ๒๕๐๒ 
๓๐ มาตรา ๔๕ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวนัที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศกัราช ๒๕๐๒ 
๓๑ มาตรา ๔๖ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวนัที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศกัราช ๒๕๐๒ 
๓๒ มาตรา ๔๗ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวนัที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศกัราช ๒๕๐๒ 
๓๓ มาตรา ๔๘ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวนัที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศกัราช ๒๕๐๒ 
๓๔ มาตรา ๔๙ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวนัที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศกัราช ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๐  ในการที่อธิบดีใชอํานาจจําหนายที่ดินตามบทแหงประมวลกฎหมาย
นี้ ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายโดยการขาย หรือใหเชาซื้อตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และใหอธิบดีมีอํานาจเรียกคาธรรมเนียมไดไมเกินรอยละหาของราคาที่จําหนายนั้น 
ถาจําหนายไมไดภายในสองป ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจจัดการขายที่ดินนั้นดวยวิธี
ผอนสงภายในสิบป 

อํานาจตามความท่ีกลาวในวรรคแรกนั้น เมื่ออธิบดีเห็นเปนการสมควรจะจัดแบง
ที่ดินออกเปนแปลง ๆ เพื่อจําหนายก็ได 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีที่อธิบดีจะใชอํานาจจําหนายที่ดินตามประมวลกฎหมายนี้ให

ผูมีสิทธิในท่ีดินอันจะพึงจําหนายตกลงกับพนักงานเจาหนาท่ีวาทีดิ่นแปลงใดหรือสวนของท่ีดิน
ตอนใดจะพึงจําหนาย ถาไมสามารถตกลงกันได ใหเสนอเรื่องใหคณะกรรมการชี้ขาด 

 
มาตรา ๕๒  ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรจะใชอํานาจจําหนายที่ดิน ใหพนักงาน

เจาหนาที่แจงไปใหผูมีสิทธิในที่ดินทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน เม่ือพนกําหนดดังกลาว 
ใหพนักงานเจาหนาที่ตกลงกับผูมีสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับราคาที่ดิน ถาไมสามารถตกลงราคาที่ดินกัน
ได ใหนําบทบัญญัติวาดวยการกําหนดราคาอสังหาริมทรัพยโดยอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายวา
ดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ราคาที่ดินที่จะพึงตกลงหรือที่จะพึงกําหนดโดยอนุญาโตตุลาการนั้นใหถือราคา
ตลาดตามที่เปนอยูในวันที่พนักงานเจาหนาที่แจงใหผูมีสิทธิในท่ีดินทราบวา อธิบดีจะใชอํานาจ
จําหนาย 

 
มาตรา ๕๓  นับแตวันท่ีพนักงานเจาหนาท่ีแจงใหทราบตามความในมาตรา ๕๒ 

ใหอธิบดีมีอํานาจครอบครองท่ีดินนั้นทันที และใหผูมีสิทธิในท่ีดิน บริวาร ผูเชา ผูอาศัย และ
บุคคลอ่ืนใดท่ีอยูในท่ีดินน้ัน ออกจากที่ดินภายในกําหนดหนึ่งป 

ในกรณีที่มีสัญญาเชาที่ดินแปลงนั้นอยู ก็ใหสัญญาเชาเปนอันระงับไปในวันที่
พนักงานเจาหนาที่แจงใหผูมีสิทธิในที่ดินทราบวาอธิบดีจะใชอํานาจจําหนาย 

 
มาตรา ๕๔  เม่ือมีการจําหนายท่ีดินของผูใดตามนัยแหงประมวลกฎหมายน้ีโดย

วิธีเชาซื้อหรือผอนชําระราคา ใหอธิบดีชําระราคาที่ดินใหแกผูมีสิทธิในที่ดินเปนงวด ๆ ใหเสร็จส้ิน
ภายในระยะเวลาดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีการจําหนายตามมาตรา ๓๙ ใหผอนชําระราคาที่ดินภายในหาป 
(๒) กรณีการจําหนายตามมาตราอื่น ใหผอนชําระราคาที่ดินภายในสิบป 
สําหรับการผอนชําระราคาทีดิ่นนั้น ใหคิดดอกเบี้ยรอยละสามตอปของราคาที่ดิน

ที่คางชําระจากผูซื้อหรือผูเชาซื้อ ใหแกผูมีสิทธิในท่ีดินเดิม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๕  ในกรณีการขายหรือใหเชาซื้อที่ดินตามความในมาตรา ๕๐ ถาผูซื้อ
หรือผูเชาซื้อไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเชาซื้อแลวแตกรณี ใหอธิบดีมี
อํานาจเรียกท่ีดินคืน ในการเรียกที่ดินคืน ใหสิทธิในท่ีดินตกเปนของกรมท่ีดินในวันท่ีผูซ้ือหรือผู
เชาซื้อไดทราบ หรือควรจะไดทราบถึงการเรียกที่ดินคืน 

 
หมวด ๔ 

การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
   

 
มาตรา ๕๖  แบบ หลักเกณฑ และวิธีการออกใบจอง หนังสือรับรองการทํา

ประโยชน ใบไตสวนหรือโฉนดที่ดิน รวมทั้งใบแทนของหนังสือดังกลาวมาแลวนั้น ใหกําหนดโดย
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๗๓๕  โฉนดท่ีดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน ใหมีขอความ

สําคัญดังตอไปนี้ ชื่อตัว ชื่อสกุล ท่ีอยูของผูมีสิทธิในท่ีดิน ตําแหนงท่ีดิน จํานวนเนื้อท่ี รูปแผนท่ี
ของท่ีดินแปลงน้ันซ่ึงแสดงเขตขางเคียงท้ังส่ีทิศ ใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด เจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขา หรือเจาพนักงานที่ดินซึ่งอธิบดีมอบหมาย เปนผูลงลายมือชื่อ และประทับตราประจาํ
ตําแหนงของเจาพนักงานท่ีดินเปนสําคัญ กับใหมีสารบัญสําหรับจดทะเบียนไวดวย 

โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชนใหทําเปนคูฉบับรวมสองฉบบั 
มอบใหผูมีสิทธิในท่ีดินฉบับหน่ึง อีกฉบับหนึ่งเก็บไว ณ สํานักงานท่ีดิน สําหรับคูฉบับที่เก็บไว ณ 
สํานักงานท่ีดินนั้น จะจําลองเปนรูปถายไวก็ได ในกรณีเชนนี้ใหถือเสมือนเปนตนฉบับ 

 
มาตรา ๕๘๓๖  เม่ือรัฐมนตรีเห็นสมควรจะใหมีการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ

รับรองการทําประโยชนในจังหวัดใดในปใด ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนด
จังหวัดท่ีจะทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่หรือพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนสําหรับปนั้น เขต
จังหวัดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดไมรวมทองที่ท่ีทางราชการไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวร 

เมื่อไดมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดกําหนดทองที่
และวันเริ่มตนของการเดินสํารวจรังวัดในทองที่นั้นโดยปดประกาศไว ณ สํานักงานท่ีดิน ที่วาการ
อําเภอ ที่วาการกิ่งอําเภอ ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผูใหญบานแหงทองที่กอนวันเริ่มตนสํารวจ
ไมนอยกวาสามสิบวัน 

                                      
๓๕ มาตรา ๕๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๓๖ มาตรา ๕๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อไดมีประกาศของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสอง ใหบุคคลตามมาตรา ๕๘ 
ทวิ วรรคสอง หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว นําพนักงานเจาหนาที่หรือผูซึ่งพนักงานเจาหนาที่
มอบหมายเพื่อทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่หรือพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนในท่ีดินของตน
ตามวันและเวลาท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดนัดหมาย 

ในการเดินสํารวจพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนเพื่อออกหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน เจาพนักงานท่ีดินมีอํานาจแตงตั้งผูซึ่งไดรับการอบรมในการพิสูจนสอบสวนการทํา
ประโยชน เปนเจาหนาที่ออกไปพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนแทนตนได 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคสี่ ใหเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๕๘ ทวิ๓๗  เมื่อไดสํารวจรังวัดทําแผนที่หรือพิสูจนสอบสวนการทํา

ประโยชนในที่ดินตามมาตรา ๕๘ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน แลวแตกรณี ใหแกบุคคลตามที่ระบุไวในวรรคสอง เม่ือปรากฏวาที่ดินที่บุคคล
นั้นครอบครองเปนที่ดินที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนไดตามประมวล
กฎหมายนี้ 

บุคคลซึ่งพนักงานเจาหนาที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนตามวรรคหนึ่งใหได คือ 

(๑) ผูซ่ึงมีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหยียบยํ่า หนังสือ
รับรองการทําประโยชน โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราวา “ไดทําประโยชนแลว” หรือเปนผูมีสิทธิ
ตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 

(๒) ผูซ่ึงไดปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี 
(๓) ผูซ่ึงครอบครองที่ดินและทําประโยชนในที่ดิน ภายหลังวันท่ีประมวล

กฎหมายนี้ใชบังคับ และไมมีใบจอง ใบเหยียบยํ่า หรือไมมีหลักฐานวาเปนผูมีสิทธิตามกฎหมาย
วาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ผูซึ่งมีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดินตามวรรค
สอง (๑) ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งไดครอบครอบและทําประโยชนในที่ดินตอเนือ่งมาจากบุคคล
ดังกลาวดวย 

สําหรับบุคคลตามวรรคสอง (๒) และ (๓) ใหออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน แลวแตกรณี ไดไมเกินหาสิบไร ถาเกินหาสิบไร จะตองไดรับอนุมัติจาก
ผูวาราชการจังหวัดเปนการเฉพาะราย ท้ังนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ภายในสิบปนับแตวันที่ไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตาม
วรรคหนึ่ง หามมิใหบคุคลตามวรรคสอง (๓) ผูไดมาซ่ึงสิทธิในท่ีดินดังกลาวโอนท่ีดินน้ันใหแก
ผูอ่ืน เวนแตเปนการตกทอดทางมรดก หรือโอนใหแกทบวงการเมือง องคการของรัฐบาลตาม
                                      

๓๗ มาตรา ๕๘ ทวิ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 
๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญตัิ หรือโอน
ใหแกสหกรณเพื่อชําระหนี้โดยไดรับอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ 

ภายในกําหนดระยะเวลาหามโอนตามวรรคหา ท่ีดินน้ันไมอยูในขายแหงการ
บังคับคดี 

 
มาตรา ๕๘ ตรี๓๘  เม่ือรัฐมนตรีเห็นสมควรจะใหมีการออกโฉนดที่ดินสําหรับ

ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนซึ่งใชระวางรูปถายทางอากาศในทองที่ใด ใหรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดทองที่นั้นและวันที่เริ่มดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน 

การทําแผนที่เพื่อออกโฉนดท่ีดินตามวรรคหนึ่ง ใหนําหลักฐานเกี่ยวกับระวางรูป
ถายทางอากาศที่ใชกับหนังสือรับรองการทําประโยชนมาปรับแกตามหลักวิชาการแผนที่รูปถาย
ทางอากาศโดยไมตองทําการสํารวจรังวัด เวนแตกรณีจําเปนใหเจาพนักงานที่ดินทําการสํารวจ
รังวัด 

เมื่อถึงกําหนดวันที่เริ่มดําเนินการออกโฉนดที่ดินตามประกาศของรัฐมนตรตีาม
วรรคหนึ่งแลว ใหระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใด ๆ ที่ตองมีการรังวัดสําหรับที่ดินที่มี
หนังสือรับรองการทําประโยชนโดยใชระวางรูปถายทางอากาศในทองที่ดังกลาว เวนแตในกรณี
จําเปนเจาพนักงานท่ีดินจะอนุญาตเฉพาะรายก็ได  ท้ังนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

การออกโฉนดที่ดินตามมาตรานี้ ใหออกแกผูมีช่ือซ่ึงเปนผูมีสิทธิในหนังสือ
รับรองการทําประโยชน 

เมื่อไดจัดทําโฉนดท่ีดินแปลงใดพรอมที่จะแจกแลว ใหเจาพนักงานท่ีดินประกาศ
กําหนดวันแจกโฉนดที่ดินแปลงนั้นแกผูมีสิทธิ และใหถือวาหนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับ
ที่ดินแปลงนั้นไดยกเลิกตั้งแตวันกําหนดแจกโฉนดที่ดินตามประกาศดังกลาว และใหสงหนังสือ
รับรองการทําประโยชนที่ยกเลิกแลวนั้นคืนแกเจาพนักงานที่ดิน เวนแตกรณีสูญหาย 

 
มาตรา ๕๙๓๙  ในกรณีที่ผูมีสิทธิครอบครองที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดินหรือ

หนังสือรับรองการทําประโยชนเปนการเฉพาะรายไมวาจะไดมีประกาศของรฐัมนตรตีามมาตรา 
๕๘ แลวหรือไมก็ตาม เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเห็นสมควร ใหดําเนินการออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน แลวแตกรณี ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ประมวลกฎหมาย
นี้กําหนด 

                                      
๓๘ มาตรา ๕๘ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 

๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๓๙ มาตรา ๕๙ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ผูมีสิทธิครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งใหหมายความ
รวมถึงผูซ่ึงไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเนื่องมาจากผูซึ่งมีหลักฐานการแจงการ
ครอบครองดวย 

 
มาตรา ๕๙ ทวิ๔๐  ผูซึ่งครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินอยูกอนวันที่ประมวล

กฎหมายนี้ใชบังคับโดยไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมิไดแจงการครอบครองตาม
มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แตไมรวมถึงผูซ่ึงมิได
ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี ถามีความจําเปนจะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนเปนการเฉพาะราย เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเห็นสมควรใหดําเนินการออกโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน แลวแตกรณี ไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีประมวล
กฎหมายนี้กําหนด แตตองไมเกินหาสิบไร ถาเกินหาสิบไรจะตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการ
จังหวัด ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตามวรรคหนึ่ง
ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเนื่องมาจากบุคคลดังกลาว
ดวย 

 
มาตรา ๕๙ ตรี๔๑  ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ถา

ปรากฏวาเนื้อที่ที่ทําการรังวัดใหมแตกตางไปจากเนื้อที่ตามใบแจงการครอบครองตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ใหพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาออก
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินใหไดเทาจํานวนเน้ือท่ีท่ีไดทําประโยชน ทั้งนี้ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๕๙ จัตวา๔๒  การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ทวิ มาตรา ๕๘ ตรี และ

มาตรา ๕๙ ถาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิมมีรายการภาระผูกพัน หรือมีรายการเปลี่ยนแปลงผูมี
สิทธิในที่ดินในระหวางดําเนินการออกโฉนดที่ดิน ใหยกรายการดังกลาวมาจดแจงไวในโฉนดที่ดิน
ดวย 

 

                                      
๔๐ มาตรา ๕๙ ทวิ เพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๔๑ มาตรา ๕๙ ตรี เพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๔๒ มาตรา ๕๙ จัตวา เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๙ เบญจ๔๓  การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ทวิ และมาตรา ๕๙ ให
ถือวาหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินเดิมเปนอันยกเลิก และใหสงหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินท่ียกเลิก
แลวนั้นคืนแกเจาพนักงานที่ดิน เวนแตกรณีสูญหาย 

 
มาตรา ๖๐๔๔  ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ถามีผู

โตแยงสิทธิกัน ใหพนักงานเจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานท่ีดิน แลวแตกรณี มีอํานาจทําการสอบสวน
เปรียบเทียบ ถาตกลงกันไดก็ใหดําเนินการไปตามท่ีตกลง หากตกลงกันไมไดใหเจาพนกังานท่ีดิน
จังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขามีอํานาจพิจารณาส่ังการไปตามท่ีเห็นสมควร 

เมื่อเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่งประการใดแลว
ใหแจงเปนหนังสือตอคูกรณีเพื่อทราบ และใหฝายท่ีไมพอใจไปดําเนินการฟองตอศาลภายใน
กําหนดหกสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 

ในกรณีที่ไดฟองตอศาลแลว ใหรอเรื่องไว เมื่อศาลไดพิพากษาหรือมีคําสั่งถึง
ที่สุดประการใด จึงใหดําเนินการไปตามกรณี ถาไมฟองภายในกําหนด ก็ใหดําเนินการไปตามที่
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่ง แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๖๑๔๕  เมื่อความปรากฏวาไดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา

ประโยชน หรือไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย  หรือจดแจงเอกสาร
รายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยใหแกผูใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย ใหอธิบดี
หรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจหนาท่ีส่ังเพิกถอนหรือแกไขได 

กอนที่จะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีอํานาจเรียกโฉนดท่ีดิน หนังสือรับรองการทํา
ประโยชน เอกสารที่ไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ไดจดแจงรายการทะเบียน
อสังหาริมทรัพย หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวของมาพิจารณา พรอมทั้งแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบ
เพ่ือใหโอกาสคัดคาน ถาไมคัดคานภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง ใหถือวาไมมี
การคัดคาน 

คณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนท่ี
ออกโดยคลาดเคล่ือนหรือไมชอบดวยกฎหมาย อยางนอยตองมีเจาพนักงานฝายปกครองและ
ตัวแทนคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่ท่ีดินนั้นตั้งอยูเปนกรรมการ 

                                      
๔๓ มาตรา ๕๙ เบญจ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๔๔ มาตรา ๖๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๔๕ มาตรา ๖๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๙) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การสอบสวนตามวรรคสองตองดําเนินการใหแลวเสร็จและสงใหอธิบดีหรือรอง
อธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ไดมีคําสั่งใหทําการสอบสวนในกรณี
ท่ีคณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ให
คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตออธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่ง
อธิบดีมอบหมายเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยใหอธิบดีหรือรองอธิบดีซ่ึงอธิบดี
มอบหมายส่ังขยายระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนแตไมเกินหกสิบวัน 

ใหอธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน
นับแตไดรับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคส่ี เมื่ออธิบดีหรือรองอธิบดี
ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาประการใดแลว ก็ใหดําเนินการไปตามนั้น 

การดําเนินการเพิกถอนแกไขตามความในมาตรานี้ ถาไมไดโฉนดท่ีดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนมาใหถือวาโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนนั้นสูญ
หาย ใหเจาพนักงานที่ดินออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อดําเนินการตอไป 

ถามีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากเขียนหรือพิมพขอความผิดพลาดโดยมีหลักฐาน
ชัดแจงและผูมีสวนไดเสียยินยอมเปนลายลักษณอักษรแลว ใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจหนาที่
แกไขใหถูกตองได 

ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดใหเพิกถอนหรือแกไขอยางใดแลว 
ใหเจาพนักงานที่ดินดําเนินการตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด 

การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจงผูมีสวนไดเสียเพื่อใหโอกาส
คัดคาน และการพิจารณาเพิกถอนแกไข ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๒  บรรดาคดีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวดวยเร่ืองกรรมสิทธ์ิท่ีดินท่ีไดออกโฉนด

ท่ีดินแลว เมื่อศาลพิจารณาพิพากษาคดีถึงที่สุดแลว ใหศาลแจงผลของคําพิพากษาอนัถึงท่ีสุดหรือ
คําส่ังน้ันตอเจาพนักงานท่ีดินแหงทองท่ีซ่ึงท่ีดินน้ันต้ังอยูดวย 

 
มาตรา ๖๓  โฉนดที่ดินของผูใดเปนอันตราย ชํารุด สูญหายดวยประการใดให

เจาของมาขอรับใบแทนโฉนดที่ดินนั้นได 
เมื่อไดออกใบแทนไปแลว โฉนดที่ดินเดิมเปนอันยกเลิก เวนแตศาลจะสั่งเปน

อยางอ่ืน 
สําหรับการขอใบแทนใบจอง หนังสือรับรองการทําประโยชนหรือใบไตสวน ให

นําความดังกลาวขางตนมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๔๔๖  ถาโฉนดท่ีดิน ใบไตสวน หนังสือรับรองการทําประโยชน หรอืใบ
จอง ฉบับสํานักงานที่ดินเปนอันตราย ชํารุด สูญหาย ใหพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๗๑ มี
อํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินดังกลาวจากผูมีสิทธิในท่ีดินมาพิจารณาแลวจัดทําขึ้นใหม
โดยอาศัยหลักฐานเดิมได 

 
หมวด ๕ 

การรังวัดที่ดิน 
   

 
มาตรา ๖๕  การรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖๖  เพื่อประโยชนแกการรังวัด ใหพนักงานเจาหนาท่ีและคนงานมี

อํานาจ เขาไปในท่ีดินของผูมีสิทธิในท่ีดิน หรือผูครอบครองในเวลากลางวันได แตจะตองแจงใหผู
มีสิทธิในท่ีดินทราบเสียกอน และใหผูมีสิทธิในที่ดินหรือผูครอบครองที่ดินนั้นอํานวยความสะดวก
ตามควรแกกรณี 

ในกรณีตองสรางหมุดหลักฐานการแผนที่ในที่ดินของผูใด ใหพนักงานเจาหนาท่ี
มีอํานาจสรางหมุดหลักฐานลงไดตามความจําเปน 

ในการรังวัด เม่ือมีความจําเปนและโดยสมควร พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจท่ีจะ 
ขุดดิน ตัด รานกิ่งไมหรือกระทําการอยางอื่นแกสิ่งที่กีดขวางแกการรังวัดไดเทาที่จําเปน ท้ังน้ีให
ระลึกถึงการที่จะใหเจาของไดรับความเสียหายนอยที่สุด 

 
มาตรา ๖๗  เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดจัดทําหลักหมายเขตท่ีดิน หรือไดสราง

หมุดหลักฐานเพ่ือการแผนท่ีลงไวในท่ีใด หามมิใหผูหนึ่งผูใดนอกจากพนักงานเจาหนาที่ ทําลาย 
ดัดแปลง เคล่ือนยาย ถอดถอนหลักหมายเขตหรือหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่นั้นไปจากที่เดิม 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานที่ดิน 

 
มาตรา ๖๘  เมื่อบุคคลใดมีความจําเปนที่จะตองกระทําการตามความในมาตรา 

๖๗ ใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานที่ดินเพื่อขออนุญาต 
ในกรณีที่เจาพนักงานที่ดินไมอนุญาต ใหเจาของที่ดินมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี

ได ภายในสิบหาวันนับจากวันทราบคําส่ังไมอนุญาต ใหรัฐมนตรีสั่งภายในหกสิบวันนับจากวัน
ไดรับอุทธรณ คําสั่งรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

ถารัฐมนตรีไมสั่งภายในกําหนดหกสิบวันดังกลาวในวรรคกอน ใหถือวาอนุญาต 

                                      
๔๖ มาตรา ๖๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๙  เมื่อเปนการสมควรจะทําการสอบเขตที่ดินตามแผนที่ระวางใน
ทองท่ีใด ใหผูวาราชการจังหวัดประกาศใหผูมีสิทธิในที่ดินทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน การ
ประกาศใหทําหนังสือปดไวในบริเวณที่ดินเพื่อใหผูที่เกี่ยวของทราบดวยและใหแจงกําหนด วัน 
เวลา ไปใหผูมีสิทธิในที่ดินทราบอีกชั้นหนึ่ง และใหผูมีสิทธิในท่ีดินนําพนักงานเจาหนาท่ีทําการ
รังวัดสอบเขตท่ีดิน 

ผูมีสิทธิในที่ดินตามความในวรรคกอน จะตั้งตัวแทนนําพนักงานเจาหนาท่ีทําการ
รังวัดสอบเขตท่ีดินของตนก็ได 

ที่ดินที่ไดทําการสอบเขตแลว ใหเจาพนักงานท่ีดินมีอํานาจทําโฉนดท่ีดินใหใหม 
แทนฉบับเดิม สวนฉบับเดิมเปนอันยกเลิกและใหสงคืน 

 
มาตรา ๖๙ ทวิ๔๗  ผูมีสิทธิในที่ดินประสงคจะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะราย

ของตน ใหย่ืนคําขอพรอมดวยโฉนดที่ดินนั้นตอเจาพนักงานที่ดินและใหพนักงานเจาหนาท่ีไปทํา
การรังวัดให 

ในการรังวัด ถาปรากฏวาการครอบครองไมตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดท่ีดิน 
เมื่อผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไดรับรองแนวเขตแลว ใหเจาพนักงานท่ีดินมีอํานาจแกไขแผนท่ีหรือ
เนื้อที่ใหตรงกับความเปนจริงได เวนแตจะเปนการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย 

ในกรณีที่ไมอาจติดตอผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงใหมาระวังแนวเขตได หรอืใน
กรณีที่ผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไดรับการติดตอจากพนักงานเจาหนาที่ใหมาระวังแนวเขตแลวแต
ไมมา หรือมาแตไมยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไมไดคัดคานการรังวัด ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจง
เปนหนังสือใหผูนั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดคานภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดสงหนังสือ 
ถาผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไมดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดภายในกําหนดดังกลาว และผูขอไดให
คํารับรองวามิไดนําทําการรังวัดรุกล้ําที่ดินขางเคียงและยินยอมใหแกไขแผนท่ีหรือเน้ือท่ีใหตรงกับ
ความเปนจริง ใหเจาพนักงานที่ดินดําเนินการตามวรรคสองไปไดโดยไมตองมีการรับรองแนวเขต 

การติดตอหรือการแจงผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงตามวรรคสาม ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

หากปรากฏวามีผูคัดคาน ใหเจาพนักงานท่ีดินมีอํานาจสอบสวนไกลเกล่ียโดยถือ
หลักฐานแผนที่เปนหลักในการพิจารณา ถาตกลงกันไดก็ใหดําเนินการไปตามท่ีตกลง แตตองไม
เปนการสมยอมกันเพ่ือหลีกเล่ียงกฎหมาย หากตกลงกันไมไดใหแจงคูกรณีไปฟองตอศาลภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาไมมีการฟองภายในกําหนดดังกลาว ใหถือวาผูขอไมประสงคจะ
สอบเขตโฉนดที่ดินนั้นตอไป 

ในกรณีผูมีสิทธิในที่ดินประสงคจะขอใหตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการ
ทําประโยชนเฉพาะรายของตน ใหย่ืนคําขอพรอมดวยหนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับที่ดิน

                                      
๔๗ มาตรา ๖๙ ทว ิแกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 

๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นั้นตอเจาพนักงานท่ีดิน และใหนําความในวรรคสอง วรรคสาม วรรคส่ี และวรรคหา มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๐  เพื่อประโยชนแกการรังวัด ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ 
(๑) เรียกผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงมาระวังแนวเขต และลงชื่อรับทราบแนวเขต

ที่ดินของตน 
(๒) เรียกใหบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือส่ังใหสงเอกสาร หรือหลักฐาน

อื่นใดที่เกี่ยวของในการสอบสวน 
 
มาตรา ๗๐ ทวิ๔๘  ใหนําความในมาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๐ มาใชบังคับแกการ

พิสูจนสอบสวนท่ีดินเพื่อออกหนังสือรับรองการทําประโยชน และการตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือ
รับรองการทําประโยชนโดยอนุโลม 

 
หมวด ๖ 

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
   

 
มาตรา ๗๑๔๙  ใหเจาพนักงานที่ดิน เปนพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สําหรับอสังหารมิทรพัย
ท่ีอยูในเขตทองท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดินสาขานั้น 

 
มาตรา ๗๒๕๐  ผูใดประสงคจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรพัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหคูกรณีนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมา
ขอจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๗๑ 

การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง สําหรับที่ดินที่มีโฉนดท่ีดิน 
ใบไตสวนหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน คูกรณีอาจยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ กรม
ท่ีดิน หรือสํานักงานที่ดินแหงใดแหงหนึ่ง เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ ดําเนินการ
จดทะเบียนให เวนแตการจดทะเบียนที่ตองมีการประกาศหรือตองมีการรังวัด 

 

                                      
๔๘ มาตรา ๗๐ ทว ิแกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๔๙ มาตรา ๗๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๕๐ มาตรา ๗๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๓  เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วานิติกรรมที่คูกรณีนํามาขอจด
ทะเบียนนั้นเปนโมฆะกรรม พนักงานเจาหนาท่ีไมตองจดทะเบียนให 

หากนิติกรรมที่คูกรณีนํามาขอจดทะเบียนนั้นปรากฏวาเปนโมฆียะกรรมให
พนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนในเมื่อคูกรณีฝายที่อาจเสียหายยืนยันใหจด 

 
มาตรา ๗๔  ในการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของพนักงาน

เจาหนาที่ ตามมาตรา ๗๑ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสอบสวนคูกรณี และเรียกบุคคลท่ี
เก่ียวของมาใหถอยคํา หรือสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไดตามความจําเปน แลวใหพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการไปตามควรแกกรณี 

ถามีกรณีเปนที่ควรเชื่อไดวา การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น จะเปนการ
หลีกเล่ียงกฎหมาย หรือเปนที่ควรเชื่อไดวาบุคคลใดจะซ้ือที่ดินเพื่อประโยชนแกคนตางดาว ใหขอ
คําสั่งตอรัฐมนตรี คําสั่งรัฐมนตรีเปนที่สุด 

 
มาตรา ๗๕๕๑  การดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มี

โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ใหเจาพนักงานที่ดินบันทึกขอตกลงหรือทําสัญญา
เกี่ยวกับการนั้น แลวแตกรณี แลวใหจดบันทึกสารสําคัญลงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการ
ทําประโยชนฉบับสํานักงานที่ดินและฉบับเจาของที่ดินใหตรงกันดวย 

 
มาตรา ๗๖  ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินซึ่ง

พนักงานเจาหนาท่ีไดทําการสอบสวนและรังวัดหมายเขตไวแลว แตยังไมไดออกโฉนดท่ีดิน ใหไป
ขอจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีตามความในมาตรา ๗๑ 

การจดทะเบียนดังกลาวในวรรคกอน ใหจดแจงในใบไตสวน อนุโลมตามวิธีการ
วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน 

 
มาตรา ๗๗  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรือ

อสังหาริมทรัพยอยางอื่น ถาประมวลกฎหมายน้ีมิไดบัญญติัไวเปนอยางอ่ืน ใหปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๘  การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินซึ่งไดมาตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒ หรือโดยประการอื่นนอกจากนิติกรรมสําหรับที่ดินที่มี
โฉนดท่ีดินแลว ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

                                      
๕๑ มาตรา ๗๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๙๕๒  ผูมีสิทธิในที่ดินประสงคจะแบงแยกที่ดินออกเปนหลายแปลงหรือ
รวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน ใหยื่นคําขอพรอมดวยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นตอ
พนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๗๑ 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ใหนํามาตรา ๖๙ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลมดวย 
และถาจะตองจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ก็ใหจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเสียกอน แลวจึง
ออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินฉบับใหมให 

 
มาตรา ๘๐๕๓  ในกรณีไถถอนจากจํานอง หรือไถถอนจากการขายฝากซึ่งที่ดินมี

หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินแลว เมื่อผูรับจํานองหรือผูรับซื้อฝากไดทําหลักฐานเปนหนังสือวาไดมี
การไถถอนแลว ใหผูมีสิทธิในท่ีดินหรือผูมีสิทธิไถถอนนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจด
ทะเบียนไถถอนตอพนักงานเจาหนาท่ีได 

เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีตรวจเปนการถูกตอง ก็ใหจดทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินใหปรากฏการไถถอนนั้น 

 
มาตรา ๘๑๕๔  การขอจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยซึ่งไดมาโดยทาง

มรดก ใหผูไดรับมรดกนําหลักฐานสําหรับที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินพรอมดวยหลักฐาน
ในการไดรับมรดกมาย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๗๑ ถาหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน
อยูกับบุคคลอื่นใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกลาวนั้นได 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่สอบสวนพยานหลักฐานและเชื่อไดวาผูขอเปนทายาทแลว 
ใหประกาศโดยทําเปนหนังสือปดไวในที่เปดเผยมีกําหนดสามสิบวัน ณ สํานักงานท่ีดิน เขตหรือ
ที่วาการอําเภอ หรือกิ่งอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการแขวง
หรือที่ทําการกํานันทองที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู และบริเวณท่ีดินน้ันแหงละหน่ึงฉบับ และใหพนักงาน
เจาหนาท่ีมีหนังสือสงประกาศดังกลาวใหบุคคลท่ีผูขอแจงวาเปนทายาททุกคนทราบเทาท่ีจะทําได 
หากไมมีทายาทซ่ึงมีสิทธิไดรับมรดกโตแยงภายในกําหนดเวลาท่ีประกาศและมีหลักฐานเปนที่เชื่อ
ไดวาผูขอมีสิทธิไดรับมรดกแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนใหตามที่ผูขอแสดง
หลักฐานการมีสิทธิตามกฎหมาย  ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีมีทายาทซ่ึงมีสิทธิไดรับมรดกโตแยง ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ
สอบสวนคูกรณีและเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือส่ังใหสงเอกสารท่ีเก่ียวของไดตามความ

                                      
๕๒ มาตรา ๗๙ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวนัที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๕๓ มาตรา ๘๐ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวนัที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๕๔ มาตรา ๘๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๙) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จําเปน และใหพนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบ ถาเปรียบเทียบไมตกลง ใหพนักงานเจาหนาท่ีส่ัง
การไปตามที่เห็นสมควร 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่สั่งประการใดแลว ใหแจงใหคูกรณทีราบ และใหฝายท่ีไม
พอใจไปดําเนินการฟองตอศาลภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง หากผูนั้นมิไดฟอง
ตอศาลและนําหลักฐานการยื่นฟองพรอมสําเนาคําฟองเกี่ยวกับสิทธิในการไดรับมรดกมาแสดงตอ
พนักงานเจาหนาท่ีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ก็ใหดําเนินการไปตามที่พนักงานเจาหนาที่สั่ง 

ในกรณีท่ีทายาทไดย่ืนฟองตอศาลภายในกําหนดเวลาตามความในวรรคส่ี หรอื
ทายาทอื่นซึ่งมีสิทธิไดรับมรดกไดฟองคดีเกี่ยวกับสิทธิในการไดรับมรดกตอศาลกอนที่พนักงาน
เจาหนาที่ไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการไดมาโดยทางมรดก เม่ือผูนั้นนําหลักฐานการยื่น
ฟองพรอมสําเนาคําฟองแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีระงับการจดทะเบียนไว 
เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดประการใดก็ใหดําเนินการไปตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง
นั้น 

 
มาตรา ๘๒๕๕  ผูใดประสงคจะขอจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกในหนังสือแสดง

สิทธิในท่ีดิน ใหย่ืนคําขอพรอมดวยนําหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินนั้น และหลักฐานการเปนผูจัดการ
มรดกมาแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๗๑ ถาเปนผูจัดการมรดกโดยคําส่ังศาล ให
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนใหตามคําขอ แตถาเปนผูจัดการมรดกในกรณีอื่น ให
พนักงานเจาหนาท่ีสอบสวนและตรวจสอบหลักฐาน และใหนําความในมาตรา ๘๑ วรรคสอง มาใช
บังคับโดยอนุโลม เม่ือไมมีผูโตแยง ใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกใน
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินน้ันได แตถามีผูโตแยงก็ใหรอเรื่องไว และใหคูกรณีไปฟองรองตอศาล 
เมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดประการใดแลว ใหดําเนินการไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ศาลนั้น 

ในกรณีท่ีผูจัดการมรดกซ่ึงไดมีช่ือในหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินแลวขอจดทะเบียน
สิทธิในท่ีดินใหแกทายาท ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนใหตามคําขอโดยไมตอง
ประกาศตามมาตรา ๘๑ 

ในกรณีท่ีทรัสตีของทรัสตซ่ึงไดกอต้ังข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายไวแลวขอจด
ทะเบียนในฐานะเปนทรัสตี เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีสอบสวนพยานหลักฐานแลว ใหดําเนินการจด
ทะเบียนได 

 

                                      
๕๕ มาตรา ๘๒ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวนัที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๓๕๖  ผูใดมีสวนไดเสียในที่ดินใดอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจด
ทะเบียน หรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได มีความประสงคจะขออายัดท่ีดิน ใหย่ืนคําขอ
ตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๗๑ 

เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีสอบสวนเอกสารหลักฐานท่ีผูขอไดนํามาแสดงแลว ถา
เห็นสมควรเชื่อถือก็ใหรับอายัดไวมีกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่สั่งรับอายัด เม่ือพนกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาการอายัดสิ้นสุดลงและผูนั้นจะขออายัดซ้ําในกรณีเดียวกันอีกไมได 

ถาผูมีสวนไดเสียคัดคานวาการอายัดนั้นไมชอบดวยกฎหมาย ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีมีอํานาจสอบสวนพยานหลักฐานเทาท่ีจําเปน เม่ือเปนที่เชื่อไดวาไดรับอายัดไวโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังยกเลิกการอายัดนั้น และแจงใหผูขออายัด
ทราบ 

 
หมวด ๗ 

การกําหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา 
   

 
มาตรา ๘๔  การไดมาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค 

มูลนิธิเก่ียวกับคริสตจักร หรือมัสยิดอิสลาม ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี และใหไดมาไมเกิน 
๕๐ ไร 

ในกรณีที่เปนการสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินเกินจํานวนที่
บัญญัติไวในวรรคแรกก็ได 

บทบัญญัติในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนการไดมาซึ่งที่ดินที่มีอยูแลวกอนวันที่
ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ และการไดมาซ่ึงท่ีดินของมัสยิดอิสลามโดยทางบทบัญญัติแหง
ศาสนาอิสลามในจังหวัดที่มีตําแหนงดะโตะยุติธรรม 

 
มาตรา ๘๕  ในกรณีที่นิติบุคคลไดมาซึ่งที่ดินเกินกําหนดตามความในมาตรา ๘๔ 

เม่ือประมวลกฎหมายน้ีไดใชบงัคับแลว ใหนิติบุคคลดังกลาวจัดการจําหนายภายในหาป ถาไม
จําหนายท่ีดินภายในเวลาท่ีกําหนด ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น และใหนําบทบัญญัติเรื่อง
การบังคับจําหนายที่ดินตามความในหมวด ๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
 
 
 
 

                                      
๕๖ มาตรา ๘๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๙) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๘ 
การกําหนดสิทธิในที่ดินของคนตางดาว 

   
 
มาตรา ๘๖  คนตางดาวจะไดมาซึ่งที่ดินก็โดยอาศัยบทสนธิสัญญาซึ่งบัญญัติใหมี

กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยได และอยูในบังคับบทบัญญติัแหงประมวลกฎหมายน้ีดวย 
ภายใตบังคับมาตรา ๘๔ คนตางดาวดังกลาวจะไดมาซ่ึงที่ดินเพื่อใชเปนที่อยู

อาศัย ประกอบกิจการในทางพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสุสาน การกศุลสา
ธารณ หรือการศาสนา ตองเปนไปตามเงื่อนไขและวิธีการซึ่งกําหนดโดยกฎกระทรวง และตอง
ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๘๗  จํานวนที่ดินที่จะพึงอนุญาตใหตามความในมาตรากอนมีกําหนด

ดังน้ี 
(๑) ที่อยูอาศัย ครอบครัวละไมเกิน ๑ ไร 
(๒) ที่ใชเพื่อพาณิชยกรรม ไมเกิน ๑ ไร 
(๓) ที่ใชเพื่ออุตสาหกรรม ไมเกิน ๑๐ ไร 
(๔) ที่ใชเพื่อเกษตรกรรม ครอบครัวละไมเกิน ๑๐ ไร 
(๕) ที่ใชเพื่อการศาสนา ไมเกิน ๑ ไร 
(๖) ที่ใชเพื่อการกุศลสาธารณ ไมเกิน ๕ ไร 
(๗) ที่ใชเพื่อการสุสาน ตระกูลละไมเกิน ๑/๒ ไร 
คนตางดาวผูใดตองการมีสิทธิในที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมเกินกวาที่บัญญัติไว

ใน (๓) ถาเห็นเปนการสมควร คณะรัฐมนตรีจะอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินเกินกวาจํานวนที่กําหนด
ไว โดยกําหนดเง่ือนไขก็ได และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๘  บทบัญญัติในมาตรา ๘๗ มิใหกระทบกระเทือนแกที่ดินของคนตาง

ดาวท่ีมีอยูแลว เกินกําหนดตามความในมาตรา ๘๗ กอนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ สวนผู
ที่มีท่ีดินอยูแลวนอยกวากําหนด หรือผูที่ไดจําหนายที่ดินเดิมของตนไป อาจไดมาซึ่งที่ดินไดอีก 
แตรวมแลวตองไมเกินกําหนดตามมาตรา ๘๗ 

 
มาตรา ๘๙  เมื่อคนตางดาวไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อกิจการใด ผูรับ

อนุญาตตองใชที่ดินเพื่อกิจการนั้น จะใชเพื่อกิจการอื่นไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตใหใชเพื่อ
กิจการอื่นใหมตามจํานวนที่ไมเกินกําหนดในมาตรา ๘๗ ถาจะไมใชที่ดินตามที่ไดรับอนุญาตนั้น
ตองแจงใหทราบตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวัน
ไมใชท่ีดินน้ัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คนตางดาวผูใดประสงคจะใชที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหม ใหขออนุญาตใหมตอ
รัฐมนตรีตามแบบและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ถารัฐมนตรีเห็นสมควรก็ใหมีอํานาจ
อนุญาต 

 
มาตรา ๙๐  คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหมีและใชที่ดินเพื่อกิจการใด ถาไมใช

ที่ดินนั้นตอไป หรือไดใชที่ดินเพื่อกิจการอื่นโดยไมไดรับอนุญาตใหม ใหจัดการจําหนายที่ดินนั้น
ภายในเวลาท่ีอธิบดีกําหนด ซึ่งไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน แตไมใหเกินหน่ึงป ถาพน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น 

 
มาตรา ๙๑  คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหใชที่ดินเพื่อกิจการใด ถาไดรับอนุญาต

ใหม ใหใชที่ดินนั้นเพื่อกิจการอื่นซึ่งจํานวนที่ดินที่ไดรับอนุญาตนีล้ดลง ใหจําหนายท่ีดินสวนท่ีเกิน
นั้นภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ซ่ึงไมนอยกวาหน่ึงรอยแปดสิบวัน แตไมใหเกินหน่ึงป ถาพน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น 

 
มาตรา ๙๒  คนตางดาวผูใดไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งท่ีดินตามความในมาตรา 

๘๗ วรรคสอง ถาไมไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหจําหนายที่ดินสวนที่ไดรับ
อนุญาตใหไดมาเกินกวาจํานวนที่กําหนดไวนั้น ภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ซ่ึงไมนอยกวาหน่ึง
รอยแปดสิบวัน แตไมใหเกินหน่ึงป ถาพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น 

 
มาตรา ๙๓  คนตางดาวไดมาซึ่งที่ดินโดยไดรับมรดกในฐานะที่เปนทายาทโดย

ธรรม รัฐมนตรีจะอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินนั้น แตเมื่อรวมกับที่มีอยูแลวไมเกินจํานวนที่จะพึงมีได
ตามความในมาตรา ๘๗ ก็ได 

 
มาตรา ๙๔  บรรดาท่ีดินท่ีคนตางดาวไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือไม

ไดรับอนุญาต ใหคนตางดาวนั้นจัดการจําหนายภายในเวลาที่อธิบดีกําหนดให ซ่ึงไมนอยกวาหน่ึง
รอยแปดสิบวัน แตไมเกินหนึ่งป ถาไมจําหนายท่ีดินภายในเวลาท่ีกําหนด ใหอธิบดีมีอํานาจ
จําหนายท่ีดินนั้น และใหนําบทบัญญัติเรื่องการบังคับจําหนายที่ดินตามความในหมวด ๓ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๕  ผูใดไดมาซึ่งที่ดินในขณะที่มีสัญชาติไทย ถาภายหลังผูนั้นเปลี่ยน

สัญชาติเปนคนตางดาว ใหคงมีสิทธิถือท่ีดินไดเทาท่ีคนตางดาวน้ันจะพึงมี นอกจากนั้นใหทําการ
จําหนาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๖  เมื่อปรากฏวาผูใดไดมาซึ่งที่ดินแหงใดในฐานะเปนเจาของแทนคน

ตางดาว หรือนิติบุคคลตามความในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ ใหอธิบดีมีอํานาจทําการ
จําหนายท่ีดินนั้น และใหนําบทบญัญัติมาตรา ๙๔ มาใชบงัคับโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๖  ทวิ๕๗ บทบัญญัติวาดวยคนตางดาวจะไดมาซึ่งที่ดินโดยอาศัยบท
สนธิสัญญาตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับคนตางดาวซึ่งไดนําเงินมาลงทุนตามจํานวน
ที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตองไมต่ํากวาสี่สิบลานบาท โดยใหไดมาซ่ึงท่ีดินเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัย
ไดไมเกินหน่ึงไร และตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

การไดมาซึ่งที่ดินของคนตางดาวตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

(๑) ประเภทของธุรกิจที่คนตางดาวลงทุนซึ่งตองเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ หรือเปนกิจการที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดประกาศใหเปนกิจการท่ี
สามารถขอรับการสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนได 

(๒) ระยะเวลาการดํารงการลงทุนตองไมนอยกวาสามป 
(๓) บริเวณที่ดินที่อนุญาตใหคนตางดาวไดมาตองอยูภายในเขต

กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรืออยูภายในบริเวณที่กําหนดเปนเขตที่อยูอาศัย
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

 
มาตรา ๙๖  ตรี๕๘ คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๙๖ ทวิ 

ถากระทําการผิดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๙๖ ทวิ วรรคสอง ให
จัดการจําหนายที่ดินในสวนที่ตนมีสิทธิภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ซึ่งไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบ
วันแตไมเกินหนึ่งป ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายท่ีดินนั้น 

คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๙๖ ทวิ ถาไมไดใชท่ีดิน
นั้นเพื่อเปนที่อยูอาศัยภายในกําหนดเวลาสองปนับแตวันจดทะเบียนการไดมา ใหอธิบดีมีอํานาจ
จําหนายท่ีดินนั้น 

 
หมวด ๙ 

การกําหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท 
   

 
มาตรา ๙๗  นิติบุคคลดังตอไปนี้ใหมีสิทธิในที่ดินไดเสมือนกับคนตางดาว 

                                      
๕๗ มาตรา ๙๖ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 

๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๘ มาตรา ๙๖ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 

๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)๕๙ บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่มีหุนอันเปนทุนจดทะเบียน ถือโดย
คนตางดาวเกินกวารอยละสี่สิบเกาของทุนจดทะเบียน หรือผูถือหุนเปนคนตางดาวเกินกวากึ่ง
จํานวนผูถือหุน แลวแตกรณี 

เพื่อประโยชนแหงหมวดนี้บริษัทจํากัดใดออกใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ ใหถือวา
ใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 

(๒)๖๐ หางหุนสวนจํากัด หรือหางหุนสวนสามัญท่ีจดทะเบียนแลว ท่ีมีคนตางดาว
ลงหุนมีมูลคาเกินกวารอยละสี่สิบเกาของทุนทั้งหมด หรือผูเปนหุนสวนเปนคนตางดาวเกินกวากึ่ง
จํานวนของผูเปนหุนสวน แลวแตกรณี 

(๓) สมาคมรวมทั้งสหกรณที่มีสมาชิกเปนคนตางดาวเกินกวากึ่งจํานวน หรอื
ดําเนินกิจการเพื่อประโยชนคนตางดาวโดยเฉพาะ หรือเปนสวนใหญ 

(๔) มูลนิธิท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนคนตางดาวโดยเฉพาะ หรือเปนสวน
ใหญ 

(๕)๖๑ 
 
มาตรา ๙๘๖๒  ในกรณีที่นิติบุคคลที่ระบุไวในมาตรา ๙๗ เขาถือหุนหรือลงหุน

แลวแตกรณี ในนิติบุคคลอื่นตามนัยที่กลาวในมาตรา ๙๗ ใหถือวานิติบุคคลอื่นนั้นเปนคนตาง
ดาว 

 
มาตรา ๙๙  ในกรณีที่นิติบุคคลตามความในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ จะ

ไดมาหรือตองจําหนายไปซ่ึงสิทธิในท่ีดิน ใหนําบทบัญญัติตามความในหมวด ๘ และหมวด ๑๐ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม และใหนิติบุคคลดังกลาวมีหนาที่และความรับผิดเชนเดียวกับที่กําหนดไว
สําหรับคนตางดาวและบุคคลทั่วไป 

 
มาตรา ๑๐๐  นิติบุคคลใดไดมาซึ่งที่ดินในขณะท่ีไมตองดวยบทบัญญัติของ

มาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘ ถาภายหลังมีสภาพตองดวยบทบัญญัติในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา 
๙๘ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

                                      
๕๙ มาตรา ๙๗ (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 

๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 

๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๑ มาตรา ๙๗ (๕) ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม  

พุทธศกัราช ๒๕๐๒ 
๖๒ มาตรา ๙๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๖) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๑๐ 
การคาที่ดิน 

   
 

มาตรา ๑๐๑  บุคคลใดประสงคจะทําการคาที่ดิน ตองไดรับอนุญาตเปนการ
เฉพาะรายที่ดินจากรัฐมนตรี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในการอนุญาตนั้น รัฐมนตรีจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดก็ได 
 
มาตรา ๑๐๒  ในกรณีที่ผูทําการคาที่ดินตามมาตรา ๑๐๑ ไมปฏิบัติตามเง่ือนไข

ก็ดี ไมสามารถขาย แลกเปล่ียน หรือใหเชาซื้อที่ดินไดหมดภายในเวลาสามป นับแตวันไดรับ
อนุญาตก็ดี ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น และใหนําบทบัญญัติเรื่องการบังคับจําหนายที่ดิน
ตามความในหมวด ๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๑๑ 

คาธรรมเนียม 
   

 
มาตรา ๑๐๓๖๓  ในการดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การรังวัด การ

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการทําธุระอื่น ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราตามบัญชีทาย
ประมวลกฎหมายนี้ 

ในกรณีออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามมาตรา ๕๘ ให
เรียกเก็บเฉพาะคาธรรมเนียมเปนคาออกโฉนดท่ีดิน คาออกหนังสือรับรองการทําประโยชน คา
หลักเขตท่ีดิน และคามอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจ แลวแตกรณี โดยผูมีสิทธิในท่ีดินจะ
ขอรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนไปกอนแตยังไมชําระเงินคาธรรมเนียมก็ได 
และใหพนักงานเจาหนาที่จดแจงการคางชําระเงินคาธรรมเนียมใหปรากฏในโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนนั้น ถาไดยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมครั้งแรก ใหผูย่ืน
คําขอเปนผูชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ๖๔ 

                                      
๖๓ มาตรา ๑๐๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๖๔ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง แกไขโดย พระราชบัญญติัแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ตรี ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและ
คาใชจาย๖๕ 

 
มาตรา ๑๐๓ ทวิ๖๖ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ี

บริจาคใหแกทางราชการ ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม 
 
มาตรา ๑๐๔๖๗  ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือ

สิทธิครอบครองในท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย ใหผูขอจดทะเบียนเสียคาธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมโดยคํานวณตามราคาประเมินทุนทรัพยตามมาตรา ๑๐๕ เบญจ 

การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยในกรณีอื่นนอกจาก
ที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหผูขอจดทะเบียนเสียคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดย
คํานวณตามจํานวนทุนทรัพยท่ีผูขอจดทะเบียนแสดงตามความเปนจริง- 

 
มาตรา ๑๐๕๖๘  ใหมีคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย ประกอบดวย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครองหรือผูแทน อธิบดี
กรมสรรพากรหรือผูแทน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือผูแทน* อธิบดีกรมธนารักษหรือ
ผูแทน* ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือผูแทน และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกนิส่ีคนซ่ึง
รัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักงานประเมินราคาทรัพยสิน เปน
กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๐๕ ทวิ๖๙  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ

สามป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได 
 
มาตรา ๑๐๕ ตรี๗๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐๕ ทวิ 

กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ 
                                      

๖๕ มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๖๖ มาตรา ๑๐๓ ทว ิเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๖ ลงวนัที่ ๘ พฤศจกิายน 
พุทธศกัราช ๒๕๒๐ 

๖๗ มาตรา ๑๐๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖๘ มาตรา ๑๐๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๖๙ มาตรา ๑๐๕ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับ
ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือเปนบุคคล

ลมละลาย 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือคําสั่งที่ชอบดวย

กฎหมาย ใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตาํแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรแีตงต้ังผูอ่ืนเปน

กรรมการแทน 
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคสอง ใหอยูในตําแหนงไดเทากับวาระที่

เหลืออยูของกรรมการซ่ึงไดแตงต้ังไวแลวน้ัน 
 
มาตรา ๑๐๕ จัตวา๗๑  การประชุมของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุน

ทรพัย ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองค
ประชุม 

ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๐๕ เบญจ๗๒  ใหคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยมีอํานาจ

หนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยของ

อสังหาริมทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายนี้ 
(๒) ใหความเห็นชอบตอการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่คณะอนุกรรมการ

ประจําจังหวัดเสนอเพื่อใชในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับ
อสังหาริมทรัพยท่ีต้ังอยูในเขตจังหวัดน้ัน หรือในทองท่ีหน่ึงทองท่ีใดในเขตจังหวัดน้ัน 

                                                                                                          
๗๐ มาตรา ๑๐๕ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๗๑ มาตรา ๑๐๕ จัตวา เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๗๒ มาตรา ๑๐๕ เบญจ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามที่กรมที่ดินขอความเห็น 

(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยมอบหมายก็ได แลวรายงานตอคณะกรรมการ
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย 

(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 
ราคาประเมินทุนทรัพยที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยไดให

ความเห็นชอบตาม (๒) แลวใหปดประกาศไว ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัด สํานักงานท่ีดินสาขา และ
สํานักงานเขต หรือที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอทองที่ 

 
มาตรา ๑๐๕ ฉ๗๓  ใหมีคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดแตละจังหวัด 

ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปนประธานอนุกรรมการ ปลัดจังหวัด สรรพากรจังหวัด และ
ผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสามคนซึ่งคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยแตงต้ัง เปน
อนุกรรมการ และใหธนารักษจังหวัด* เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประจาํจังหวัดสําหรับกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยปลัด
กรุงเทพมหานคร เปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมสรรพากร เจา
พนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสามคนซึ่งคณะกรรมการกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพยแตงตั้ง เปนอนุกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักงานกลางประเมินราคา
ทรัพยสิน เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

ใหนํามาตรา ๑๐๕ ทวิ มาตรา ๑๐๕ ตรี และมาตรา ๑๐๕ จัตวา มาใชบังคับแก
คณะอนุกรรมการประจาํจังหวัดโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๕ สัตต๗๔  ใหคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดมีหนาที่พิจารณากําหนด

ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อใชในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับ
อสังหาริมทรัพยท่ีต้ังอยูในเขตจังหวัดน้ัน หรือในทองท่ีหน่ึงทองท่ีใดในเขตจังหวัดน้ัน เพื่อเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย 

 
มาตรา ๑๐๕ อัฏฐ๗๕  เมื่อไดมีการประกาศกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยสําหรับ

เขตจังหวัดใดไวแลว ถาตอมาปรากฏวาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของ

                                      
๗๓ มาตรา ๑๐๕ ฉ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๗๔ มาตรา ๑๐๕ สัตต เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๗๕ มาตรา ๑๐๕ อัฏฐ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อสังหาริมทรพัยในทองท่ีหนึ่งทองท่ีใดในเขตจังหวัดนัน้แตกตางจากราคาประเมินทุนทรัพยที่ได
ประกาศกําหนดไวมากพอสมควร ใหคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดนั้นพิจารณาปรบัปรุงราคา
ประเมินทุนทรัพยสําหรับทองท่ีน้ัน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพยโดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๐๖๗๖ 
 

หมวด ๑๒ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๐๗๗๗  ผูใดไมนําพนักงานเจาหนาที่ทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่หรือ

พิสูจนสอบสวนการทําประโยชนในที่ดินของตน หรือไมตั้งตัวแทนเพื่อการดังกลาว ตามมาตรา 
๕๘ หรือมาตรา ๖๙ หรือผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๗๐ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหารอยบาท 

 
มาตรา ๑๐๘๗๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๙ อยูกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้

ใชบังคับ พนักงานเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจแจงเปน
หนังสือใหผูฝาฝนปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ถาผูฝาฝนเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบ ใหพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเปนหนังสือใหผูฝาฝนออกจากที่ดินและหรือรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสรางในท่ีดินนั้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถาไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
เจาหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในการกําหนดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดใหผูฝาฝนตอง
เสียคาตอบแทนในการใชที่ดินนั้นใหแกรัฐหรือราชการบรหิารสวนทองถ่ินดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๐๘ ทวิ๗๙  นับตั้งแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ ผูใด

ฝาฝนมาตรา ๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

                                      
๗๖ มาตรา ๑๐๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๗๗ มาตรา ๑๐๗ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวนัที ่๒๙ กุมภาพันธ 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๗๘ มาตรา ๑๐๘ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวนัที ่๒๙ กุมภาพันธ 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๗๙ มาตรา ๑๐๘ ทวิ เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวนัที่ ๒๙ 

กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําแกที่ดินซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่
ประชาชนใชรวมกัน หรือที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาความผิดตามวรรคสองไดกระทําเปนเนื้อที่เกินกวาหาสิบไร ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ในกรณีที่มีคําพิพากษาวาผูใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ศาลมีอํานาจส่ังในคํา
พิพากษาใหผูกระทําความผิด คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของผูกระทําความผิดออกไป
จากที่ดินนั้นดวย 

บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซ่ึง
บุคคลไดใชในการกระทําความผิด หรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิด
ดังกลาว ใหริบเสียท้ังส้ิน ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม 

 
มาตรา ๑๐๘ ตรี๘๐  ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกตอพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึง

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๖๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๑๐๙  ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๖๗ หรือมาตรา 

๗๔  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท หรือจําคุกไมเกินสามเดือน หรือทั้งปรับ
ท้ังจํา 

 
มาตรา ๑๑๐  ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๙  มีความผิดตองระวาง

โทษปรับไมเกินสามพันบาท หรือจําคุกไมเกินหกเดือน หรือท้ังปรับท้ังจํา 
 
มาตรา ๑๑๑  ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๖ หรือมาตรา ๑๐๑ 

หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขตามความในมาตรา ๑๐๒  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๑๑๒  นิติบุคคลใด 
(๑) ไดมาซึ่งที่ดินเปนการฝาฝนบทแหงประมวลกฎหมายนี้ 
(๒) ใชที่ดินนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ไดรับอนุญาต 
(๓) ใชที่ดินผิดเงื่อนไขท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดตามความในมาตรา ๙๙ 

ประกอบดวยมาตรา ๘๗ วรรคสอง 
(๔) ไมแจงการไมใชท่ีดินตามความในมาตรา ๙๙ ประกอบดวยมาตรา ๘๙ 

หรอื 
                                      

๘๐ มาตรา ๑๐๘ ตรี เพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวนัที่ ๒๙ 
กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) คาท่ีดินอันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๐๑ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขตามความ
ในมาตรา ๑๐๒ 

มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๑๓  ผูใดไดมาซึ่งที่ดินในฐานะเปนตัวแทนของคนตางดาว หรอืนิติ

บุคคลตามความในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายประมวลกฎหมายที่ดิน๘๑ 
   

 
 

๑  คาธรรมเนียมในการขอสัมปทาน รายละ ๕๐๐  บาท 
๒. คาสัมปทานปหนึ่ง ไรละ ๒๐  บาท 

เศษของไรใหคิดเปนหนึ่งไร 
๓. คาธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทําประโยชน 

(๑) ท่ีดินเน้ือท่ีไมเกิน ๒๐ ไร แปลงละ ๓๐  บาท 
(๒) ที่ดินเนื้อที่เกิน ๒๐ ไร สวนท่ีเกิน ไรละ ๒  บาท 

เศษของไรใหคิดเปนหนึ่งไร 
๔. คาธรรมเนียมการพิสูจนสอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน 

(๑) ถาเรียกเปนรายแปลง แปลงละ ๓๐ บาท 
(๒) ถาเรียกเปนรายวัน วันละ ๓๐ บาท 
(๓) คาคัดหรือจําลองแผนท่ี แปลงละ ๓๐ บาท 
(๔) คาคํานวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ ๓๐ บาท 
(๕) คาจับระยะ แปลงละ ๑๐ บาท 

๕. คาธรรมเนียมออกโฉนดท่ีดิน 
(๑) ท่ีดินเน้ือท่ีไมเกิน ๒๐ ไร แปลงละ ๕๐ บาท 
(๒) ที่ดินเนื้อที่เกิน ๒๐ ไร สวนที่เกินไรละ ๒ บาท 

เศษของไรใหคิดเปนหนึ่งไร 
๖. คาธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน 

(๑) ถาเรียกเปนรายแปลง แปลงละ ๔๐ บาท 
(๒) ถาเรียกเปนรายวัน วันละ ๔๐ บาท 
(๓) คาคัดหรือจําลองแผนท่ี แปลงละ ๓๐ บาท 
(๔) คาคํานวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ ๓๐ บาท 
(๕) คาจับระยะ แปลงละ ๑๐ บาท 

๗ ๘๒คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
(๑) มีทุนทรัพยใหเรียกเก็บรอยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพยสําหรับการขอจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย สวนกรณีอื่นให

                                      
๘๑ บัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายประมวลกฎหมายท่ีดิน แกไขโดย

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๘๒ บัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายประมวลกฎหมายท่ีดิน ๗. แกไขโดย

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เรียกเก็บรอยละ ๒ ของจํานวนทุนทรัพยที่ผูขอจดทะเบียนแสดงตามความเปนจริงเศษของรอยให
คิดเปนหนึ่งรอย 

(๒) ไมมีทุนทรัพย แปลงละ ๑,๐๐๐ บาท 
๘. คาธรรมเนียมการขอใหไดมาซึ่งที่ดินของคนตางดาวรายละ ๕๐๐ บาท 

คาอนุญาต ไรละ ๑๐๐ บาท 
เศษของไรใหคิดเปนหนึ่งไร 

๙. คาธรรมเนียมการขอใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อการคาที่ดิน 
รายละ ๕๐๐ บาท 
คาอนุญาตไรละ ๒๐ บาท 
เศษของไรใหคิดเปนหนึ่งไร 

๑๐. คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 
(๑) คาคําขอ แปลงละ ๕ บาท 
(๒) คาคัดสําเนาเอกสารตาง ๆ รวมท้ังคาคัดสําเนา 

เอกสารเปนพยานในคดีแพงโดยเจาหนาท่ี 
เปนผูคัด รอยคําแรกหรือไมถึงรอยคํา ๑๐ บาท 
รอยคําตอไป รอยละ ๕ บาท 
เศษของรอยใหคิดเปนหนึ่งรอย 

(๓) คารับรองเอกสารท่ีคัด ฉบบัละ ๑๐ บาท 
(๔) คาตรวจหลักฐานทะเบียนท่ีดิน แปลงละ ๑๐ บาท 
(๕) คารับอายัดที่ดิน แปลงละ ๑๐ บาท 
(๖) คามอบอํานาจ เร่ืองละ ๒๐ บาท 
(๗) คาออกใบแทนโฉนดที่ดินหรือหนังสือ 

แสดงสิทธิในที่ดินอยางอื่น ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๘) คาประกาศ แปลงละ ๑๐ บาท 
(๙) คาหลักเขตที่ดิน หลักละ ๑๕ บาท 

ถาเปนการเดินสํารวจหรือสอบเขต 
ทั้งตําบลสําหรับกรณีออกโฉนด 
คิดเปนรายแปลง แปลงละ ๖๐ บาท 

(๑๐)๘๓ คาตรวจสอบขอมูลดานงานรังวัด ดานทะเบียนท่ีดิน 
ดานประเมินราคาหรือขอมูลอื่นครั้งละ ๑๐๐ บาท 

(๑๑)๘๔ คาสําเนาจากส่ือบันทึกขอมูลทางคอมพิวเตอร 
                                      

๘๓ บัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายประมวลกฎหมายท่ีดิน ๑๐. (๑๐) เพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๘๔ บัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายประมวลกฎหมายท่ีดิน ๑๐. (๑๑) เพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นหรือสําเนาขอมูลอื่น แผนละ ๕๐ บาท 
๑๑.๘๕คาใชจาย 

(๑) คาพาหนะเดินทางใหแกเจาพนักงาน ใหจายในลักษณะเหมาจาย 
พนักงานเจาหนาท่ี และคนงานที่จาง ตามระเบียบกระทรวง 
ไปทําการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน  หรอื มหาดไทยดวยความ 
พิสูจนสอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่ เห็นชอบของ 
เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน กระทรวงการคลัง 
ตามคําขอ 

(๒) คาเบี้ยเลี้ยงใหแกเจาพนักงาน ใหจายในลักษณะเหมาจาย 
พนักงานเจาหนาท่ี และคาจางคนงาน ตามระเบียบกระทรวง 
ที่จางไปทําการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน มหาดไทยดวยความ 
หรือพิสูจนสอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่ เห็นชอบของ 
เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน กระทรวงการคลัง 
ตามคําขอ 

(๓) คาปวยการใหแกเจาพนักงานผูปกครอง 
ทองที่หรือผูแทนที่ไปในการรังวัดเกี่ยวกับ 
โฉนดท่ีดิน หรือพิสูจนสอบสวน หรอื 
ตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน คนหนึ่ง วันละ ๑๐๐ บาท 

(๔) คาใชจายอื่น ๆ ในการรังวัดเกี่ยวกับ ใหจายในลักษณะเหมาจาย 
โฉนดท่ีดิน หรือพิสูจนสอบสวน หรอื ตามระเบียบกระทรวง 
ตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรอง มหาดไทยดวยความ 
การทําประโยชน เห็นชอบของ 
 กระทรวงการคลัง 

(๕) คาปดประกาศใหแกผูปดประกาศ แปลงละ ๒๐ บาท 
(๖) คาพยานใหแกพยาน คนละ ๒๐ บาท 

                                      
๘๕ บัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายประมวลกฎหมายท่ีดิน ๑๑. แกไขโดย

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีคาตอบแทนทายประมวลกฎหมายที่ดิน๘๖ 
   

 
คาตอบแทนในการอนุญาต 
(๑) ตามมาตรา ๙ (๑) ไรละ ๑,๐๐๐ บาทตอป 
(๒) ตามมาตรา ๙ (๒) หรือมาตรา ๙ (๓) 

(ก) การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศกเมตรละ ๒๘ บาท 
(ข) การขุดดินหรือลูกรัง หรืออื่น ๆ ไรละ  ๑๐,๐๐๐ บาทตอป 

หรือลูกบาศกเมตรละ ๑๐ บาท 

                                      
๘๖ บัญชีคาตอบแทนทายประมวลกฎหมายท่ีดิน แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการใชพระราชบัญญัติและประมวลกฎหมายที่ดินฉบับนี้คือ ในขณะนี้ได
มีกฎหมายวาดวยที่ดินอยูหลายฉบับ สมควรนํามาประมวลไวในที่เดียวกัน และปรับปรุงเสียใหม
ใหรัฐไดดําเนินการจัดที่ดินโดยกวางขวาง เพื่อประโยชนแหงรัฐและประชาชน 

 
ปรียนันท/แกไข 
๕  /  ๓  /  ๔๕ 

B+A ( C ) 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒๘๗ 
 

สุรินทร/แกไข 
๒๕/๐๑/๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพนัธ พุทธศักราช ๒๕๑๕๘๘ 
 

ปรียนันท/แกไข 
๕  /  ๓  /  ๔๕ 

B+A ( C ) 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๘๙ 
 

ปรียนันท/แกไข 
๕  /  ๓  /  ๔๕ 

B+A ( C) 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐๙๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับการทํา
การรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินและการรังวัดแบงแยกที่ดินยังไมเหมาะสม เนื่องจากในการรังวัด ถา
ผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไมไดรับรองแนวเขตครบถวนแลวก็ไมอาจทําการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน 
หรือรังวัดแบงแยกท่ีดินได เพื่อขจัดขอขัดของดังกลาวเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ

                                      
๘๗ รก.๒๕๐๒/๘/๑๒/๑๓ มกราคม ๒๕๐๒ 
๘๘ รก.๒๕๑๕/๓๓/๘พ/๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๑๕ 
๘๙ รก.๒๕๑๕/๑๙๐/๑๗๑พ/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๙๐ รก.๒๕๒๐/๘๖/๑พ/๑๙ กันยายน ๒๕๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เกี่ยวกับการทําการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน และการรังวัดแบงแยกที่ดินเสียใหม จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 

สุรินทร/แกไข 
๒๕ ม.ค. ๔๕ 

A+B(C) 
 
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐๙๑ 
 

ปรียนันท/แกไข 
๕  /  ๓   /๔๕ 

B+A (C) 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑๙๒ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากขอจํากัดการหามโอน
สิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินยังไมรัดกุมและมีบทบัญญัติบางมาตราในประมวล
กฎหมายท่ีดินไมเหมาะสม ทําใหเปนอุปสรรคแกการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน สมควรแกไขปรับปรุงเสียใหม กับทั้งจําเปนตองปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม
และคาใชจายทายประมวลกฎหมายที่ดินใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 

สุรินทร/แกไข 
๒๕ ม.ค. ๔๕ 

A+B(C) 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖๙๓ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรโอน
อํานาจหนาท่ีในการพัฒนาท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ในสวนที่เกี่ยวกับการสํารวจ จําแนก
และทําสํามะโนที่ดินเพื่อใหทราบถึงความสมบูรณตามธรรมชาติและความเหมาะสมแกการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการวางแผนการใชที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การกําหนดบริเวณ
การใชที่ดินและการกําหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา ไปเปนอํานาจหนาท่ีของ

                                      
๙๑ รก.๒๕๒๐/๑๐๙/๒พ/๘ พฤศจกิายน ๒๕๒๐ 
๙๒ รก.๒๕๒๑/๑๓๘/๑พ/๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๑ 
๙๓ รก.๒๕๒๖/๑๖๐/๘พ/๖ ตุลาคม ๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการพัฒนาที่ดินและกรมพัฒนาที่ดินตามกฎหมายวาดวยการพัฒนาทีดิ่น  จึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี้ 
 

สุรินทรแกไข 
๒๕ ม.ค. ๔๕ 

A+B(C) 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘๙๔ 
 

มาตรา ๑๙  การปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายท่ีดินซึ่งเปนอํานาจหนาท่ีของ
หัวหนาเขต นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ อยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวปฏิบัติตอไปพลางกอนจนกวารัฐมนตรีจะได
ประกาศยกเลิกในราชกิจจานเุบกษาเปนทองที่ไป 

 
มาตรา ๒๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
การออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน และการรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยใหเหมาะสมย่ิงข้ึน โดยการรวมอํานาจหนาที่ในการออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน
และการรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและการทํากิจการอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับที่ดินซึ่งแตเดิมใหผูวาราชการจังหวัด หัวหนาเขต นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปน
หัวหนาประจํากิ่งอําเภอ มีอํานาจกระทําการดังกลาวดวย มาใหเปนอํานาจของเจาพนักงานท่ีดิน
แตเพียงฝายเดียวเพื่อใหการบริหารงานเกี่ยวกับที่ดินมีเอกภาพและสะดวกแกประชาชนมากขึ้น
โดยแกไขบทบัญญัติในเรื่องดังกลาว และในขณะเดียวกันสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายที่ดินในสวนที่ยังเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของกรมท่ีดินใหเหมาะสมรัดกุม
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางคลองตัวยิ่งขึ้น นอกจากนี้ไดเพิ่มเติมกรณีของการออกโฉนด
ที่ดินสําหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน ซึ่งใชระวางรูปถายทางอากาศขึ้นเปนพิเศษ
เพราะรัฐมีนโยบายที่จะเรงรัดใหมีการออกโฉนดที่ดินในกรณีนี้ใหรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อประโยชนแก
ประชาชนโดยทั่วไปอีกดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี้ 
 

ปรียนันท/แกไข 
๕   /  ๓  /  ๔๕ 

B+A ( C ) 

                                      
๙๔ รก.๒๕๒๘/๒๐๑/๑พ/๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔๙๕ 
 

มาตรา ๗  ใหคณะกรรมการประเมินทุนทรัพยในการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมและคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยและ
คณะอนุกรรมการประจาํจังหวัดขึ้นใหมตามมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๕ ฉ แหงประมวล
กฎหมายที่ดินซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘  ในระหวางที่ยังมิไดมีการประกาศใชราคาประเมินทุนทรัพยตาม

มาตรา ๑๐๕ เบญจ สําหรับเขตจังหวัดหรือเขตทองท่ีใด ใหพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามจํานวนทุนทรัพยในการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดไดกําหนดไวแลวสําหรับเขตจังหวัดหรือเขตทองที่นั้นกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยใหถือวาจํานวนทุนทรัพยดังกลาวเปนราคาประเมินทุนทรัพย
ตามมาตรา ๑๐๕ เบญจ 

 
มาตรา ๙  คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญติั

นี้ใชบังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณาของพนักงานเจาหนาท่ี คณะอนุกรรมการประจํา
จังหวัดหรือคณะกรรมการประเมินทุนทรัพยในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามราคาประเมินทุนทรัพยตามมาตรา ๑๐๕ เบญจ 
แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๑๐  ในระหวางที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยยังมิได

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย ใหนําระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดจํานวนทุนทรัพยในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เก่ียวกับท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๓๐ มาใชบังคับกับการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยโดยอนุโลมเพียง
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
นี้ 

 
มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
บทบัญญัติวาดวยการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วแกประชาชนผูขอจดทะเบียนมากยิ่งขึ้น โดยการเปล่ียน
                                      

๙๕ รก.๒๕๓๔/๑๖๔/๑พ/๑๘ กันยายน ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วิธีการคิดคาธรรมเนียมจากเดิมที่คิดจากจํานวนทุนทรัพยของอสังหารมิทรัพยท่ีขอจดทะเบียน
ตามการประเมินของพนักงานเจาหนาที่เปนการคิดจากราคาประเมินทุนทรัพยที่ทางราชการได
ประกาศกําหนดไวแลว และเปนการสมควรปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยและของอนุกรรมการประจําจังหวดัใหเหมาะสมและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

ปรียนันท/แกไข 
๕  /  ๓  /  ๔๕ 

B+A ( C) 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕๙๖ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติเกี่ยวกับ
นิติบุคคลซ่ึงมีสิทธิในท่ีดินไดเสมือนคนตางดาวในประมวลกฎหมายที่ดินสําหรับกรณีของบริษัท
จํากัดและหางหุนสวนนิติบุคคลจํากัดไดกอใหเกิดปญหาวา ทุนของคนตางดาวท่ีมีในบริษัทจํากัด
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลจํากัดจะตองพิจารณารวมไปถึงทุนของคนตางดาวในนิติบุคคลอื่นที่เขา
ถือหุนหรือลงหุนในบริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลจํากัดดวยหรือไม เพื่อมิใหเกิดปญหาใน
การพิจารณาความหมายของบทบัญญัติดังกลาว สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับนิติ
บุคคลดังกลาวใหชัดเจนและเหมาะสมย่ิงข้ึน  นอกจากนี้ สมควรเพ่ิมเติมใหเง่ือนไขดังกลาวใช
บังคับกับบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 
๙๘ ใหสอดคลองกับการแกไขขางตนดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

ปรียนันท/แกไข 
๕  /  ๓  /  ๔๕ 

B+A (C) 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑๙๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
และคาใชจายทายประมวลกฎหมายที่ดิน และบัญชีคาตอบแทนทายประมวลกฎหมายที่ดินไดใช
บังคับมาเปนเวลานาน ทําใหอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจาย รวมท้ังคาตอบแทนตาง ๆ ไม
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรแกไขเพิ่มเติมบัญชีอัตรา

                                      
๙๖ รก.๒๕๓๕/๑๔/๓/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 
๙๗ รก.๒๕๔๑/๘๙ก/๑/๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาธรรมเนียมและคาใชจายทายประมวลกฎหมายที่ดินในสวนที่เกี่ยวกับคาใชจาย และบัญชี
คาตอบแทนทายประมวลกฎหมายที่ดิน ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

สุรินทร/แกไข 
๒๕/๐๑/๔๕ 

A+B(C) 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒๙๘ 
 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรใหคน
ตางดาวซึ่งไดเขามาลงทุนในกิจการที่สําคัญและเปนประโยชนในดานการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ อาจไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด เพื่อเปน
การอํานวยความสะดวกแกคนตางดาวที่เขามาประกอบกิจการในราชอาณาจักร รวมทั้งเปนปจจัย
เสริมในการตัดสินใจที่จะเขามาลงทุนของคนตางดาว ตลอดจนเปนการเพิ่มกําลังซื้อใหกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยของประเทศท่ีกําลังประสบปญหาสภาวะซบเซา ซึ่งเปนมาตรการหนึ่งในการฟนฟู
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ดวงใจ/แกไข 
๒๖ ธ.ค. ๔๔ 

A+B(C) 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓๙๙ 
 

มาตรา ๙  ใหการสอบสวนเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนหรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสาร
รายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย ตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ที่ไดดําเนินการมากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัินี้ 

การสอบสวนตามความในวรรคหนึ่งที่อยูในขั้นตอนการพิจารณาของผูวาราชการ
จังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดสงสํานวนการสอบสวนใหอธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

                                      
๙๘ รก.๒๕๔๒/๓๙ก/๒๕/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 
๙๙ รก.๒๕๔๓/๒๙ก/๑/๑ เมษายน ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพิ่มเติมผูมีอํานาจหนาที่ในการสั่งเพิกถอนหรือแกไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนโดยใหอธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายเปนผูมีอํานาจหนาท่ีในการส่ัง
เพิกถอนหรือแกไขโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนแตเพียงฝายเดียวเพื่อใหการ
ดําเนินการสั่งเพิกถอนหรือแกไข ในกรณีดังกลาวเปนไปดวยความรวดเร็ว นอกจากนี้ เห็นสมควร
แกไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยซึ่งไดมาโดยทางมรดก การอายัด
ท่ีดิน การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตลอดจนบัญชีอัตราคาธรรมเนียม
และคาใชจายทายประมวลกฎหมายที่ดินใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

ปาจรีย/นิลวรรณ 
จัดทํา 

๑๑ มี.ค. ๔๖ 
 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๐๐ 
 

มาตรา ๔  ในประมวลกฎหมายที่ดิน 
(๑) ในมาตรา ๑๔ ใหแกไขคําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย” เปน 

“รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” คําวา “อธิบดีกรม
ประชาสงเคราะห” เปน “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” และคําวา “อธิบดีกรมที่ดิน” 
เปน “ผูอํานวยการนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” 

(๒) ในมาตรา ๑๐๕ ใหแกไขคําวา “อธิบดีกรมท่ีดินหรือผูแทน” เปน “อธิบดี
กรมธนารักษหรือผูแทน” และคําวา “อธิบดีกรมโยธาธิการหรือผูแทน” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิ
การและผังเมืองหรือผูแทน” 

(๓) ในมาตรา ๑๐๕ ฉ  ใหแกไขคําวา “เจาพนักงานที่ดินจังหวัด” เปน      
“ธนารักษจังหวัด” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัตดิังกลาวได
                                      

๑๐๐ รก.๒๕๔๕/๑๐๒ก/๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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บัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย  ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาท่ี และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกา นี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ -
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