
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติ 
ให�ใช�ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
เป1นป2ท่ี ๙ ในรัชกาลป3จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว7า 
 
โดยท่ีเป1นการสมควรท่ีจะประกาศใช�ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาผู�แทนราษฎร ด่ังต7อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว7า “พระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

พ.ศ. ๒๔๙๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป1นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ประมวลกฎหมายท่ีดินตามท่ีตราไว�ต7อท�ายพระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับ

เป1นกฎหมายต้ังแต7วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ เป1นต�นไป 
 
มาตรา ๔  ต้ังแต7วันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใช�บังคับ ให�ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติออกตราจองชั่วคราว ซ่ึงประกาศเปลี่ยนนามพระราชบัญญัติ 

เม่ือรัตนโกสินทรศก ๑๒๔ เป1นพระราชบัญญัติออกโฉนดตราจอง 
(๒) พระราชบัญญัติการออกโฉนดท่ีดิน รัตนโกสินทรศก ๑๒๗ 
(๓) พระราชบัญญัติออกโฉนดท่ีดิน ฉบับท่ี ๒ 
(๔) พระราชบัญญัติออกโฉนดท่ีดิน ฉบับท่ี ๓ 
(๕) พระราชบัญญัติแก�ไขความในมาตรา ๒๕ แห7งพระราชบัญญัติการออกโฉนด

ท่ีดิน ร.ศ. ๑๒๗ 
(๖) พระราชบัญญัติว7าด�วยการหวงห�ามท่ีดินรกร�างว7างเปล7าอันเป1นสาธารณสมบัติ

ของแผ7นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๗๑/ตอนท่ี ๗๘/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๗) พระราชบัญญัติออกโฉนดท่ีดิน (ฉบับท่ี ๕) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๘) พระราชบัญญัติออกโฉนดท่ีดิน (ฉบับท่ี ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๙) พระราชบัญญัติควบคุมการได�มาซึ่งที่ดินโดยห�างหุ �นส7วนและบริษัทจํากัด 

เพ่ือค�ากําไร พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(๑๐) พระราชบัญญัติออกโฉนดท่ีดิน (ฉบับท่ี ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
(๑๑) พระราชบัญญัติว7าด�วยพนักงานเจ�าหน�าท่ีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยLตามประมวลกฎหมายแพ7งและพาณิชยL พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
(๑๒) พระราชบัญญัติว7าด�วยพนักงานเจ�าหน�าท่ีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยLตามประมวลกฎหมายแพ7งและพาณิชยL (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๒ 
(๑๓) พระราชบัญญัติท่ีดินในส7วนท่ีเก่ียวกับคนต7างด�าว พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
(๑๔) พระราชบัญญัติท่ีดินในส7วนท่ีเก่ียวกับคนต7างด�าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๓ 

และ 
(๑๕) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข�อบังคับอ่ืน ๆ ในส7วนท่ีมีบัญญัติไว�แล�วในประมวล

กฎหมายท่ีดิน หรือซ่ึงแย�งหรือขัดต7อบทแห7งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 
มาตรา ๕  ให�ผู� ท่ีได�ครอบครองและทําประโยชนLในท่ีดินอยู7ก7อนวันท่ีประมวล

กฎหมายท่ีดินใช�บังคับ โดยไม7มีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดิน แจ�งการครอบครองท่ีดินต7อ
นายอําเภอท�องท่ีภายในหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต7วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ตามหลักเกณฑLและ
วิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

วรรคสอง๒ (ยกเลิก) 
การแจ�งการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไม7ก7อให�เกิดสิทธิขึ้นใหม7แก7ผู�แจ�ง

แต7ประการใด 
 
มาตรา ๖  บุคคลท่ีครอบครองและทําประโยชนLในท่ีดินอยู7โดยชอบด�วยกฎหมาย

ก7อนวันท่ีพระราชบัญญัติออกโฉนดท่ีดิน (ฉบับท่ี ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ ใช�บังคับ และผู�รับโอนท่ีดิน
ดังกล7าว ให�มีสิทธิขอรับโฉนดท่ีดินตามบทแห7งประมวลกฎหมายท่ีดิน สําหรับบุคคลท่ีครอบครองท่ีดิน
ตั้งแต7วันที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ ใช�บังคับเป1นต�นมา 
และก7อนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใช�บังคับ ถ�าไม7ดําเนินการให�ชอบด�วยกฎหมายท่ีใช�บังคับอยู7ใน
ขณะนั้น การออกโฉนดท่ีดินให�เป1นไปตามหลักเกณฑLและวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง และให�
พระราชบัญญัติออกโฉนดท่ีดิน (ฉบับท่ี ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ คงใช�บังคับต7อไป 

 
มาตรา ๗  ท่ีดินท่ีได�รับอนุญาตให�จับจองไว�แล�วตามพระราชบัญญัติออกโฉนดท่ีดิน 

(ฉบับท่ี ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ และยังมิได�รับคํารับรองว7า ได� ทําประโยชนLแล�วก7อนวัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�ถือว7าผู�ได�รับอนุญาตยังมีสิทธิท่ีจะมาขอคํารับรองจากนายอําเภอได�
จนกว7าจะครบกําหนดหนึ่งร�อยแปดสิบวัน นับจากวันสิ้นสุดเวลาแห7งการจับจองตามพระราชบัญญัติ
ดังกล7าว 
                                                 

๒ มาตรา ๕ วรรคสอง ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธL 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีระยะเวลาแห7งการจับจองดังกล7าวในวรรคแรกสิ้นสุดลง ก7อนวันท่ีประมวล
กฎหมายท่ีดินใช�บังคับ หากปรากฏว7าการทําประโยชนLจากท่ีดินท่ีได�รับอนุญาตให�จับจองอยู7ในสภาพ
ท่ีจะพึงขอคํารับรองว7า ได�ทําประโยชนLดังกล7าวแล�วได� ให�ยื่นคําขอต7อนายอําเภอเพ่ือขอคํารับรองเสีย
ภายในกําหนดหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต7วันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใช�บังคับ เม่ือพ�นกําหนดเวลา
ดังกล7าว ให�ถือว7าท่ีดินนั้นปลอดจากการจับจองเว�นแต7นายอําเภอได�มีคําสั่งผ7อนผันให�เป1นการเฉพาะราย 

 
มาตรา ๘  การพิจารณาว7าท่ีดินได�ทําประโยชนLแล�วหรือไม7 ให�เป1นไปตามหลักเกณฑL

ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ท่ีดินท่ีได�รับอนุญาตให�จับจอง แต7ยังไม7ได�รับคํารับรองจากนายอําเภอว7าได�ทํา

ประโยชนLแล�ว ผู�ได�รับอนุญาตจะโอนไปไม7ได�เว�นแต7จะตกทอดโดยทางมรดก 
 
มาตรา ๙  ท่ีดินท่ีได�รับคํารับรองจากนายอําเภอว7า ได�ทําประโยชนLแล�ว ให�โอนกันได� 
 
มาตรา ๑๐  ท่ีดินซ่ึงได�หวงห�ามไว�เพ่ือประโยชนLตามพระราชบัญญัติว7าด�วยการหวงห�าม

ท่ีดินรกร�างว7างเปล7าอันเป1นสาธารณสมบัติของแผ7นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ หรือตามกฎหมายอื่น
อยู7ก7อนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใช�บังคับให�คงเป1นท่ีหวงห�ามต7อไป 

 
มาตรา ๑๑  ในเขตท�องท่ีซ่ึงได�ออกโฉนดตราจองและตราจองท่ีตราว7า “ได�ทํา

ประโยชนLแล�ว” ก7อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช�บังคับ ให�คงใช�บทกฎหมายว7าด�วยการนั ้น
เฉพาะในส7วนท่ีบัญญัติถึงวิธีการรังวัดและการออกหนังสือสําคัญดังกล7าวข�างต�นต7อไปจนกว7าจะได�
ออกโฉนดท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินแล�ว 

 
มาตรา ๑๒  บุคคลใดจะได�มาซึ่งที่ดินโดยมีสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญาเช7าซื้อ

ซึ่งได�กระทําไว�ก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ถ�าได�จดแจ�งสัญญานั้นต7อพนักงานเจ�าหน�าท่ีตาม
มาตรา ๗๑ แห7งประมวลกฎหมายท่ีดิน ตามหลักเกณฑLและวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนด ภายในหนึ่งร�อย
ยี่สิบวันนับแต7วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ เม่ือได�มีการซ้ือขายไปตามสัญญาเช7นว7านั้น ให�ถือเสมือน
ว7าผู�ซ้ือหรือผู�เช7าซ้ือมีสิทธิในท่ีดินอยู7ก7อนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใช�บังคับ 

 
มาตรา ๑๓  บุคคลใดได�ขายฝากท่ีดินไว�ก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ถ�าได�ทํา

การไถ7ถอนท่ีดินนั้น เม่ือประมวลกฎหมายท่ีดินได�ใช�บังคับแล�ว ให�ถือเสมือนว7าผู�นั้นเป1นผู�มีสิทธิใน
ท่ีดินอยู7ก7อนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใช�บังคับ 

 
มาตรา ๑๔  บุคคลใดได�ดําเนินการขอจับจองท่ีดินไว�ต7อพนักงานเจ�าหน�าท่ีก7อนวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ แต7ยังไม7ได�รับอนุญาต ให�นายอําเภอมีอํานาจดําเนินการตามนัยแห7ง
พระราชบัญญัติออกโฉนดท่ีดิน (ฉบับท่ี ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ ต7อไปจนถึงท่ีสุดได� 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๕  ให�รัฐมนตรีว7าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และตามประมวลกฎหมายท่ีดิน และให�มีอํานาจแต7งต้ังเจ�าพนักงานท่ีดินและพนักงานเจ�าหน�าท่ีกับ
ออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการให�เป1นไปตามพระราชบัญญัตินี้และประมวลกฎหมายท่ีดิน 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�ว ให�ใช�บังคับได� 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
   

 
หมวด ๑ 

บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 
   

 
มาตรา ๑  ในประมวลกฎหมายนี้ 
“ท่ีดิน” หมายความว7า พ้ืนท่ีดินท่ัวไป และให�หมายความรวมถึง ภูเขา ห�วย หนอง 

คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลด�วย 
“สิทธิในท่ีดิน” หมายความว7า กรรมสิทธิ์ และให�หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด�วย 
“ใบจอง” หมายความว7า หนังสือแสดงการยอมให�เข�าครอบครองท่ีดินชั่วคราว 
“หนังสือรับรองการทําประโยชนL” หมายความว7า หนังสือคํารับรองจากพนักงาน

เจ�าหน�าท่ีว7าได�ทําประโยชนLในท่ีดินแล�ว 
“ใบไต7สวน” หมายความว7า หนังสือแสดงการสอบสวนเพ่ือออกโฉนดท่ีดิน และให�

หมายความรวมถึงใบนําด�วย 
“โฉนดท่ีดิน” หมายความว7า หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดิน และให�หมายความ

รวมถึงโฉนดแผนท่ี โฉนดตราจอง และตราจองท่ีตราว7า “ได�ทําประโยชนLแล�ว” 
“การรังวัด” หมายความว7า การรังวัดป3กเขต และทําเขต จด หรือคํานวณการรังวัด 

เพ่ือให�ทราบท่ีตั้งแนวเขตท่ีดิน หรือทราบท่ีตั้งและเนื้อท่ีของท่ีดิน 
“การค�าท่ีดิน”๓ (ยกเลิก) 
“ทบวงการเมือง”๔ หมายความว7า 
(๑) ราชการส7วนกลาง ราชการส7วนภูมิภาค หรือราชการส7วนท�องถ่ิน 
(๒) หน7วยงานอ่ืนของรัฐท่ีไม7ใช7รัฐวิสาหกิจ 
“คณะกรรมการ” หมายความว7า คณะกรรมการจัดท่ีดินแห7งชาติ 
“พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว7า เจ�าพนักงานซ่ึงเป1นผู�ปฏิบัติการตามประมวล

กฎหมายนี้ และพนักงานอ่ืนซ่ึงรัฐมนตรีแต7งต้ังให�ปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้ 
“อธิบดี” หมายความว7า อธิบดีกรมท่ีดิน 
“รัฐมนตรี” หมายความว7า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัติให�ใช�ประมวล

กฎหมายท่ีดิน และตามประมวลกฎหมายนี้ 
 
มาตรา ๒  ท่ีดินซ่ึงมิได�ตกเป1นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให�ถือว7าเป1นของรัฐ 
 
มาตรา ๓  บุคคลย7อมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน ในกรณีต7อไปนี้ 

                                                 
๓ มาตรา ๑ นิยามคําว7า “การค�าท่ีดิน” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔ มาตรา ๑ นิยามคําว7า “ทบวงการเมือง” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) ได�มาซ่ึงกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมายก7อนวันท่ีประมวลกฎหมายนี้ใช�บังคับ หรือ
ได�มาซ่ึงโฉนดท่ีดินตามบทแห7งประมวลกฎหมายนี้ 

(๒) ได�มาซ่ึงกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายว7าด�วยการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ หรือ
กฎหมายอ่ืน 

 
มาตรา ๔  ภายใต�บังคับมาตรา ๖ บุคคลใดได�มาซ่ึงสิทธิครอบครองในท่ีดินก7อนวันท่ี

ประมวลกฎหมายนี้ใช�บังคับ ให�มีสิทธิครอบครองสืบไปและให�คุ�มครองตลอดถึงผู�รับโอนด�วย 
 
มาตรา ๔ ทวิ๕  นับต้ังแต7วันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช�บังคับ การโอน

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในท่ีดินซ่ึงมีโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนL ต�องทําเป1น
หนังสือและจดทะเบียนต7อพนักงานเจ�าหน�าท่ี 

 
มาตรา ๕  ผู�ใดมีความประสงคLเวนคืนสิทธิในท่ีดินให�แก7รัฐ ให�ยื่นคําขอเวนคืนต7อ

พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๗๑ 
 
มาตรา ๖๖  นับต้ังแต7วันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช�บังคับ บุคคลใดมีสิทธิใน

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนL หากบุคคลนั้นทอดท้ิงไม7ทําประโยชนLในท่ีดิน 
หรือปล7อยท่ีดินให�เป1นท่ีรกร�างว7างเปล7า เกินกําหนดเวลาดังต7อไปนี้ 

(๑) สําหรับท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดิน เกินสิบป2ติดต7อกัน 
(๒) สําหรับท่ีดินท่ีมีหนังสือรับรองการทําประโยชนL เกินห�าป2ติดต7อกัน 
ให�ถือว7าเจตนาสละสิทธิในท่ีดินเฉพาะส7วนท่ีทอดท้ิงไม7ทําประโยชนL หรือท่ีปล7อยให�

เป1นท่ีรกร�างว7างเปล7า เม่ืออธิบดีได�ยื่นคําร�องต7อศาล และศาลได�สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน
ดังกล7าว ให�ท่ีดินนั้นตกเป1นของรัฐเพ่ือดําเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ต7อไป 

 
มาตรา ๗๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๘๘  บรรดาท่ีดินท้ังหลายอันเป1นสาธารณสมบัติของแผ7นดิน หรือเป1นทรัพยLสิน

ของแผ7นดินนั้น ถ�าไม7มีกฎหมายกําหนดไว�เป1นอย7างอ่ืน ให�อธิบดีมีอํานาจหน�าท่ีดูแลรักษา และ
ดําเนินการคุ�มครองปSองกันได�ตามควรแก7กรณี อํานาจหน�าท่ีดังว7านี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให�ทบวง
การเมืองอ่ืนเป1นผู�ใช�ก็ได� 

                                                 
๕ มาตรา ๔ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิ วัติ  ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธL 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๖ มาตรา ๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธL 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๗ มาตรา ๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๒๖ 
๘ มาตรา ๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ท่ีดินอันเป1นสาธารณสมบัติของแผ7นดินสําหรับพลเมืองใช�ร7วมกันหรือใช�เพ่ือ
ประโยชนLของแผ7นดินโดยเฉพาะ หรือเป1นท่ีดินท่ีได�หวงห�ามหรือสงวนไว�ตามความต�องการของทบวง
การเมืองอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพ่ือใช�ประโยชนLอย7างอ่ืนหรือนําไปจัดเพ่ือประชาชนได� ในกรณี
ดังต7อไปนี้ 

(๑) ท่ีดินสําหรับพลเมืองใช�ร7วมกัน ถ�าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจัดหา
ท่ีดินมาให�พลเมืองใช�ร7วมกันแทนแล�ว การถอนสภาพหรือโอนให�กระทําโดยพระราชบัญญัติ แต7ถ�า
พลเมืองได�เลิกใช�ประโยชนLในท่ีดินนั้น หรือท่ีดินนั้นได�เปลี่ยนสภาพไปจากการเป1นท่ีดินสําหรับ
พลเมืองใช�ร7วมกัน และมิได�ตกไปเป1นกรรมสิทธิ์ของผู�ใดตามอํานาจกฎหมายอ่ืนแล�ว การถอนสภาพให�
กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

(๒) ท่ีดินท่ีใช�เพ่ือประโยชนLของแผ7นดินโดยเฉพาะ หรือท่ีดินท่ีได�หวงห�ามหรือสงวน
ไว�ตามความต�องการของทบวงการเมืองใด ถ�าทบวงการเมืองนั้นเลิกใช� หรือไม7ต�องการหวงห�ามหรือ
สงวนต7อไป เม่ือได�มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล�ว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให�ทบวงการเมืองซ่ึง
มีหน�าท่ีเป1นผู�ใช�หรือจัดหาประโยชนLก็ได� แต7ถ�าจะโอนต7อไปยังเอกชน ให�กระทําโดยพระราชบัญญัติ 
และถ�าจะนําไปจัดเพ่ือประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน ให�กระทําโดยพระราช
กฤษฎีกา 

การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองให�มีแผนท่ีแสดงเขต
ท่ีดินแนบท�ายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกานั้นด�วย 

 
มาตรา ๘ ทวิ๙  ท่ีดินของรัฐซ่ึงมิได�มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง หรือท่ีดินสําหรับ

พลเมืองใช�ร7วมกันซ่ึงได�ถอนสภาพตามมาตรา ๘ (๑) แล�ว รัฐมนตรีมีอํานาจท่ีจะจัดข้ึนทะเบียนเพ่ือให�
ทบวงการเมืองใช�ประโยชนLในราชการได�ตามหลักเกณฑLและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ก7อนท่ีจะจัดข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให�มีการรังวัดทําแผนท่ี และให�ผู�ว7าราชการ
จังหวัดท�องท่ีประกาศการจัดข้ึนทะเบียนให�ราษฎรทราบมีกําหนดสามสิบวัน ประกาศให�ปTดในท่ี
เปTดเผย ณ สํานักงานท่ีดิน ท่ีว7าการอําเภอหรือท่ีว7าการก่ิงอําเภอ ท่ีทําการกํานัน และในบริเวณท่ีดินนั้น 

การจัดข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให�รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให�มี
แผนท่ีแนบท�ายประกาศด�วย 

 
มาตรา ๘ ตรี๑๐  ท่ีดินอันเป1นสาธารณสมบัติของแผ7นดินสําหรับพลเมืองใช�ร7วมกัน 

หรือใช�เพ่ือประโยชนLของแผ7นดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดให�มีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงเพ่ือแสดง
เขตไว�เป1นหลักฐาน 

แบบ หลักเกณฑL และวิธีการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ให�เป1นไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

ท่ีดินตามวรรคหนึ่งแปลงใดยังไม7มีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง เขตของท่ีดิน
ดังกล7าวให�เป1นไปตามหลักฐานของทางราชการ 
                                                 

๙ มาตรา ๘ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิ วัติ  ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

๑๐ มาตรา ๘ ตรี เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิ วัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๙  ภายใต�บังคับกฎหมายว7าด�วยการเหมืองแร7และการปUาไม� ท่ีดินของรัฐนั้น

ถ�ามิได�มีสิทธิครอบครอง หรือมิได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีแล�ว ห�ามมิให�บุคคลใด 
(๑) เข�าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก7นสร�างหรือเผาปUา 
(๒) ทําด�วยประการใด ให�เป1นการทําลาย หรือทําให�เสื่อมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด 

หรือท่ีทราย ในบริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงห�ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ 
(๓) ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป1นอันตรายแก7ทรัพยากรในท่ีดิน 
 
มาตรา ๙/๑๑๑  ให�ผู�รับอนุญาตตามมาตรา ๙ เสียค7าตอบแทนเป1นรายป2ให�แก7

เทศบาล องคLการบริหารส7วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคLกรปกครองส7วนท�องถ่ินอ่ืน
ท่ีมีกฎหมายจัดต้ังท่ีท่ีดินท่ีได�รับอนุญาตต้ังอยู7 ยกเว�นองคLการบริหารส7วนจังหวัด  ท้ังนี้ ตามวิธีการ
และอัตราท่ีกําหนดในข�อบัญญัติท�องถ่ินนั้น แต7ต�องไม7เกินอัตราตามบัญชีท�ายประมวลกฎหมายนี้ 

ให�องคLกรปกครองส7วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดแบ7งค7าตอบแทนท่ีได�รับตามวรรคหนึ่ง 
ให�แก7องคLการบริหารส7วนจังหวัดในอัตราร�อยละสี่สิบของค7าตอบแทนท่ีได�รับภายในกําหนดสามสิบวัน
นับแต7วันท่ีได�รับ เพ่ือเป1นรายได�ขององคLการบริหารส7วนจังหวัด และให�ค7าตอบแทนส7วนท่ีเหลือตกเป1น
รายได�ขององคLกรปกครองส7วนท�องถ่ินท่ีท่ีดินท่ีได�รับอนุญาตต้ังอยู7 ในกรณีท่ีท่ีดินดังกล7าวไม7ได�ต้ังอยู7
ในเขตขององคLการบริหารส7วนจังหวัด ให�ค7าตอบแทนท่ีได�รับตามวรรคหนึ่ง ตกเป1นรายได�ขององคLกร
ปกครองส7วนท�องถ่ินนั้นท้ังหมด 

 
มาตรา ๑๐  ท่ีดินของรัฐซ่ึงมิได�มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและมิใช7สาธารณสมบัติ

ของแผ7นดินอันราษฎรใช�ประโยชนLร7วมกันนั้น ให�อธิบดีมีอํานาจจัดหาผลประโยชนL ในการจัดหา
ผลประโยชนL ให�รวมถึงจัดทําให�ท่ีดินใช�ประโยชนLได� ซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให�เช7า และให�เช7าซ้ือ 

หลักเกณฑLและวิธีการจัดหาผลประโยชนL ให�กําหนดโดยกฎกระทรวง แต7สําหรับการ
ขาย การแลกเปลี่ยน และการให�เช7าซ้ือท่ีดินต�องได�รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 

การดําเนินการจัดหาผลประโยชนLตามความในมาตรานี้ ให�คํานึงถึงการท่ีจะสงวน
ท่ีดินไว�ให�อนุชนรุ7นหลังด�วย 

 
มาตรา ๑๑  การจัดหาผลประโยชนLซ่ึงท่ีดินของรัฐตามนัยดังกล7าวมาในมาตราก7อนนี้ 

รัฐมนตรีจะมอบหมายให�ทบวงการเมืองอ่ืนเป1นผู�จัดหาผลประโยชนLสําหรับรัฐ หรือบํารุงท�องถ่ินก็ได�  
ท้ังนี้ ให�เป1นไปตามหลักเกณฑLและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๒  ท่ีดินของรัฐซ่ึงมิได�มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง รัฐมนตรีมีอํานาจให�

สัมปทาน ให� หรือให�ใช�ในระยะเวลาอันจํากัด  ท้ังนี้ ให�เป1นไปตามหลักเกณฑLและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

บทบัญญัติในมาตรานี้ไม7กระทบกระเทือนถึงกฎหมายว7าด�วยการเหมืองแร7และการปUาไม� 
 

                                                 
๑๑ มาตรา ๙/๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 

๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๓  เพ่ือดําเนินการให�เป1นไปตามบทแห7งประมวลกฎหมายนี้ ให�รัฐมนตรี
มีอํานาจจัดต้ังสํานักงานท่ีดินจังหวัดข้ึน 

จังหวัดใดมีความจําเป1นท่ีจะต�องต้ังท่ีทําการท่ีดินมากกว7าหนึ่งแห7งให�รัฐมนตรีมีอํานาจ
จัดต้ังสํานักงานท่ีดินสาขาข้ึนโดยให�สังกัดอยู7ในสํานักงานท่ีดินจังหวัด 

การจัดต้ังสํานักงานท่ีดินจังหวัดและสํานักงานท่ีดินสาขาให�ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
หมวด ๒ 

การจัดท่ีดินเพ่ือประชาชน 
   

 
มาตรา ๑๔๑๒  ให�มีกรรมการคณะหนึ่งเรียกว7า “คณะกรรมการจัดท่ีดินแห7งชาติ” 

ประกอบด�วยรัฐมนตรีว7าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม*เป1นประธาน รัฐมนตรีช7วย
ว7าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม อธิบดีกรมการปกครอง 
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ* อธิบดีกรมส7งเสริมสหกรณL อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรม
ชลประทาน อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมส7งเสริมการเกษตร อธิบดี
กรมปUาไม� อธิบดีกรมธนารักษL ผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ เลขาธิการสํานักงานเร7งรัดพัฒนา
ชนบทเป1นกรรมการ ผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม*
เป1นกรรมการและเลขาธิการโดยตําแหน7ง และคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม7เกินเจ็ดคน 
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต7งต้ัง 

 
มาตรา ๑๕๑๓  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ดํารงตําแหน7งมีกําหนดสี่ป2  กรรมการ

ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีพ�นจากตําแหน7ง คณะรัฐมนตรีจะแต7งต้ังให�เป1นกรรมการอีกก็ได� 
 
มาตรา ๑๖  นอกจากการออกจากตําแหน7งตามวาระตามความในมาตรา ๑๕ 

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน7งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ต�องจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต7ความผิดท่ีเป1นลหุโทษ หรือ

ความผิดท่ีมีโทษชั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได�กระทําโดยประมาท 
(๔) คณะรัฐมนตรีให�ออกจากตําแหน7ง 

                                                 
๑๒ มาตรา ๑๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๑๓ มาตรา ๑๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีมีการพ�นจากตําแหน7งตามมาตรานี้ ให�คณะรัฐมนตรีแต7งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิ
เป1นกรรมการแทน กรรมการที่ได�รับแต7งตั้งเข�าแทนนี้ย7อมอยู7ในตําแหน7งได�เพียงเท7ากําหนดเวลา
ของผู�ซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๑๗  การประชุมของคณะกรรมการ ต�องมีกรรมการมาประชุมเกินกว7าก่ึงหนึ่ง

จึงเป1นองคLประชุม 
 
มาตรา ๑๘  ในเมื่อประธานไม7อยู7ในที่ประชุม ให�กรรมการเลือกตั้งกันขึ้นเอง

เป1นประธาน 
 
มาตรา ๑๙  การลงมติวินิจฉัยข�อปรึกษานั้นให�ถือเอาเสียงข�างมากเป1นประมาณ 
กรรมการคนหนึ่งย7อมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ�ามีจํานวนเสียงลงคะแนน

เท7ากัน ให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนได�อีกเสียงหนึ่งเป1นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๒๐๑๔  ให�คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ี ดังต7อไปนี้ 
(๑) วางนโยบายการจัดท่ีดิน เพ่ือให�ประชาชนมีท่ีดินสําหรับอยู7อาศัยและหาเลี้ยงชีพ

ตามควรแก7อัตภาพ 
(๒) วางแผนการถือครองท่ีดิน 
(๓) สงวนและพัฒนาท่ีดินเพ่ือจัดให�แก7ประชาชน 
(๔) สงวนหรือหวงห�ามท่ีดินของรัฐซ่ึงมิได�มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองเพ่ือให�

ประชาชนใช�ประโยชนLร7วมกัน 
(๕) อนุมัติโครงการการจัดท่ีดินของทบวงการเมือง 
(๖) ควบคุมการจัดท่ีดินตามประมวลกฎหมายนี้และกฎหมายอ่ืน 
(๗) ปฏิบัติการเก่ียวกับท่ีดินตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๘) มอบหมายให�ทบวงการเมืองท่ีเก่ียวข�องดําเนินการเก่ียวกับอํานาจหน�าท่ีอย7างใด

อย7างหนึ่งในมาตรานี้แทนคณะกรรมการได�ตามท่ีเห็นสมควร 
(๙) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน 
(๑๐) วางระเบียบหรือข�อบังคับกําหนดหลักเกณฑLหรือเง่ือนไขเก่ียวกับการจัดท่ีดิน

หรือเพ่ือกิจการอ่ืนตามประมวลกฎหมายนี้ 
ระเบียบหรือข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับประชาชน ให�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๑  ให�รัฐมนตรีดําเนินการตามมติของคณะกรรมการ และมีอํานาจ

มอบหมายให�ทบวงการเมืองท่ีเก่ียวข�องดําเนินการใด ๆ อันเก่ียวกับการจัดท่ีดินได� และถ�าสามารถทําได� 
ให�ทบวงการเมืองท่ีเก่ียวข�องปฏิบัติการให�เป1นไปตามท่ีได�รับมอบอํานาจไปนั้นโดยไม7ชักช�า และเพ่ือ
ประโยชนLแห7งมาตรานี้ ให�เจ�าพนักงานของทบวงการเมืองเช7นว7านั้นมีอํานาจหน�าท่ีอย7างเดียวกับ
พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามท่ีกําหนดไว�ในประมวลกฎหมายนี้ 
                                                 

๑๔ มาตรา ๒๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในการมอบอํานาจให�ทบวงการเมืองดําเนินการตามความในวรรคก7อน รัฐมนตรีจะให�
ทบวงการเมืองเช7นว7านั้นเบิกเงินในงบประมาณของกรมท่ีดิน ไปใช�จ7ายตามรายการในงบประมาณ
แทนกรมท่ีดินก็ได� 

 
มาตรา ๒๒  ให�รัฐมนตรีและพนักงานเจ�าหน�าท่ีท่ีรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจ 

ดังต7อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาชี้แจงข�อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

การจัดท่ีดิน และให�ส7งเอกสารหลักฐานหรือสิ่งอ่ืนท่ีเก่ียวข�องมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
(๒) เข�าไปยังสถานท่ีหรือท่ีดินของทบวงการเมือง องคLการของรัฐหรือเอกชนเพ่ือ

ตรวจสอบเรื่องต7าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดท่ีดิน และให�มีอํานาจสอบถามข�อเท็จจริง เรียกเอกสาร
หลักฐาน หรือสิ่งอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง จากบุคคลท่ีอยู7ในสถานท่ีหรือท่ีดินเช7นว7านั้น มาตรวจพิจารณาได�ตาม
ความจําเป1น ในการนี้ บุคคลเช7นว7านั้นต�องให�ความสะดวกแก7คณะกรรมการและพนักงานเจ�าหน�าท่ี
ตามสมควร 

 
มาตรา ๒๓  ในการใช�อํานาจหน�าที่ตามประมวลกฎหมายนี้ พนักงานเจ�าหน�าท่ี

และเจ�าพนักงานของทบวงการเมืองซ่ึงมีอํานาจหน�าท่ีอย7างเดียวกับพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามความใน
มาตรา ๒๑ ต�องมีบัตรประจําตัว และแสดงแก7บุคคลท่ีเก่ียวข�อง 

 
มาตรา ๒๔  ให�ถือว7าพนักงานเจ�าหน�าที่และเจ�าพนักงานที่ปฏิบัติหน�าที่ตามความ

ในประมวลกฎหมายนี้ เป1นเจ�าพนักงานตามความหมายในกฎหมายลักษณะอาญา 
 
มาตรา ๒๕๑๕  เพ่ือประโยชนLในการจัดท่ีดินหรือการสํารวจความอุดมสมบูรณLของดิน 

คณะกรรมการจะจัดให�มีการสํารวจท่ีดินก็ได� 
เม่ือเป1นการสมควรจะสํารวจท่ีดินในท�องท่ีใด ให�คณะกรรมการประกาศท�องท่ีนั้น

เป1นเขตสํารวจท่ีดินในราชกิจจานุเบกษา และให�ปTดประกาศนั้น ณ ท่ีว7าการอําเภอและบ�านกํานันใน
ตําบลท่ีอยู7ในเขตสํารวจ ประกาศของคณะกรรมการดังกล7าวให�มีแผนท่ีประเมินเขตท่ีดินท่ีกําหนดให�
เป1นเขตสํารวจท่ีดินไว�ท�ายประกาศด�วย แผนท่ีดังกล7าวนี้ให�ถือว7าเป1นส7วนแห7งประกาศ 

 
มาตรา ๒๖  ภายในเขตสํารวจที่ดินตามความในมาตรา ๒๕ ให�ผู�มีสิทธิในที่ดิน

หรือผู�ครอบครองท่ีดินซ่ึงอยู7ในเขตสํารวจท่ีดิน มีหน�าท่ี 
(๑) แจ�งต7อพนักงานเจ�าหน�าท่ีในท�องท่ีซ่ึงท่ีดินต้ังอยู7ภายในระยะเวลาท่ีผู�ว7าราชการ

จังหวัดประกาศกําหนด ตามแบบและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีเช7นนี้จะจัดให�บุคคลอ่ืน
แจ�งแทนก็ได� 

(๒) นําหรือจัดให�บุคคลอ่ืนนําพนักงานเจ�าหน�าท่ีไปชี้เขตท่ีดินซ่ึงตนมีสิทธิหรือ
ครอบครองอยู7 ในเม่ือได�รับคําบอกกล7าวจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีล7วงหน�าเป1นเวลาอันสมควร 

                                                 
๑๕ มาตรา ๒๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) ลงชื่อรับรองการสํารวจท่ีดินของพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามท่ีเป1นจริง ในกรณีท่ีจัด
ให�บุคคลอ่ืนนําชี้เขตท่ีดินให�บุคคลซ่ึงนําชี้เขตท่ีดินเป1นผู�ลงชื่อรับรองการสํารวจท่ีดินแทน 

 
มาตรา ๒๗  นอกจากท่ีดินท่ีส7วนราชการหรือองคLการของรัฐนําไปจัดตามกฎหมาย

อ่ืนแล�ว อธิบดีมีอํานาจจัดท่ีดินของรัฐซ่ึงมิได�มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองให�ราษฎรเพ่ือเป1นท่ีอยู7อาศัย
และทํามาหาเลี้ยงชีพได�  ท้ังนี้  ต�องเป1นไปตามระเบียบ ข�อบังคับ ข�อกําหนด และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนดซ่ึงให�รวมถึงรายการดังต7อไปนี้ด�วย คือ 

(๑) จํานวนท่ีดินท่ีจะแบ7งให�ครอบครอง 
(๒) หลักเกณฑLสอบสวนคัดเลือกผู�เข�าครอบครอง 
(๓) วิธีท่ีผู�เข�าครอบครองพึงปฏิบัติ 
(๔) หลักเกณฑLการชดใช�ทุนท่ีได�ลงไปในท่ีดินนั้น และการเรียกค7าธรรมเนียม

บางอย7าง 
(๕) กิจการท่ีจําเป1นสําหรับการจัดแบ7งท่ีดิน 
ระเบียบ ข�อบังคับ ข�อกําหนด และเง่ือนไขของคณะกรรมการ ให�ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๗ ทวิ๑๖  ในกรณีท่ีผู�ครอบครองและทําประโยชนLในท่ีดินหรือผู� ซ่ึงได�

ครอบครองและทําประโยชนLในท่ีดินต7อเนื่องจากบุคคลดังกล7าว ได�ยื่นคําร�องขอผ7อนผันการแจ�งการ
ครอบครองตามพระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ก7อนวันท่ีประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับนี้ใช�บังคับและผู�ว7าราชการจังหวัดยังไม7ได�มีคําสั่ง ให�ผู�ว7าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการให�
เสร็จสิ้นโดยไม7ชักช�า แต7ท้ังนี้ไม7ตัดสิทธิผู�ครอบครองและทําประโยชนLในท่ีดินนั้นท่ีจะใช�สิทธิตาม
มาตรา ๒๗ ตรี แห7งประมวลกฎหมายนี้ 

 
มาตรา ๒๗ ตรี๑๗  เม่ือผู�ว7าราชการจังหวัดได�ประกาศกําหนดท�องท่ีและวันเริ่มต�น

ของการสํารวจตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง ผู�ครอบครองและทําประโยชนLในท่ีดินอยู7ก7อนวันท่ีประมวล
กฎหมายนี้ใช�บังคับโดยไม7มีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดิน และมิได�แจ�งการครอบครองตามมาตรา ๕ 
แห7งพระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือผู�ซ่ึงรอคําสั่งผ7อนผันจากผู�ว7า
ราชการจังหวัดตามมาตรา ๒๗ ทวิ แต7ได�ครอบครองและทําประโยชนLในท่ีดินนั้นติดต7อมาจนถึงวันทําการ
สํารวจรังวัดหรือพิสูจนLสอบสวน ถ�าประสงคLจะได�สิทธิในที่ดินนั้น ให�แจ�งการครอบครองที่ดินต7อ
เจ�าพนักงานท่ีดิน ณ ท่ีดินนั้นต้ังอยู7ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต7วันปTดประกาศ ถ�ามิได�แจ�ง
การครอบครองภายในกําหนดเวลาดังกล7าว แต7ได�มานําหรือส7งตัวแทนมานําพนักงานเจ�าหน�าท่ีทําการ
สํารวจรังวัดตามวันและเวลาท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีประกาศกําหนด ให�ถือว7ายังประสงคLจะได�สิทธิใน
ท่ีดินนั้น 

                                                 
๑๖ มาตรา ๒๗ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธL 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๑๗ มาตรา ๒๗ ตรี แก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เพื่อประโยชนLแห7งมาตรานี้ ผู�ครอบครองและทําประโยชนLในที่ดินตามวรรคหนึ่ง 
ให�หมายความรวมถึงผู�ซ่ึงได�ครอบครองและทําประโยชนLในท่ีดินต7อเนื่องมาจากบุคคลดังกล7าวด�วย 

 
มาตรา ๒๘  ให�คณะกรรมการมีอํานาจแต7งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือช7วยเหลือในการ

ดําเนินกิจการอย7างใดอย7างหนึ่งแล�วรายงานคณะกรรมการ 
ให�นําความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๙  ในการดําเนินการตามความในมาตรา ๒๗ ที่ดินที่ได�รับมาโดยบท

แห7งประมวลกฎหมายนี้ตั้งอยู7ในท�องที่ใด ให�จัดให�บุคคลที่มีภูมิลําเนาอยู7ในท�องท่ีนั้นได�รับ ได�ซื้อ 
ได�แลกเปลี่ยน หรือได�เช7าซ้ือก7อน ต7อเม่ือมีท่ีดินเหลืออยู7 จึงให�จัดให�บุคคลท่ีมีภูมิลําเนาอยู7ในท�องท่ีอ่ืน
ได�รับ ได�ซ้ือ ได�แลกเปลี่ยน หรือได�เช7าซ้ือต7อไป 

 
มาตรา ๓๐๑๘  เม่ือได�จัดให�บุคคลเข�าครอบครองในท่ีดินรายใดแล�ว ให�พนักงาน

เจ�าหน�าท่ีออกใบจองให�ไว�เป1นหลักฐานก7อน และเม่ือปรากฏแก7พนักงานเจ�าหน�าท่ีว7า บุคคลท่ีได�จัดให�
เข�าครอบครองท่ีดินได�ทําประโยชนLในท่ีดิน และท้ังได�ปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ ข�อกําหนด และ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยครบถ�วนแล�ว ก็ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ท่ีดินให�โดยเร็ว 

 
มาตรา ๓๑๑๙  โฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนLท่ีได�ออกสืบเนื่องมาจาก

ใบจองตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ ห�ามมิให�ผู�ได�มาซ่ึงสิทธิในท่ีดินดังกล7าวโอนท่ีดินนั้นให�แก7ผู�อ่ืน
ในกรณี ดังต7อไปนี้ 

(๑) ถ�าเป1นกรณีท่ีได�ออกใบจองในหรือหลังวันท่ี ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ห�ามโอน
ภายในกําหนดสิบป2นับแต7วันได�รับโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนL 

(๒) ถ�าเป1นกรณีท่ีได�ออกใบจองก7อนวันท่ี ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เฉพาะท่ีรัฐให�
การช7วยเหลือในด�านสาธารณูปโภคและอื่น ๆ เนื่องจากการจัดที่ดิน ห�ามโอนภายในกําหนดห�าป2 
นับแต7วันได�รับโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนL 

ความในวรรคหนึ่งมิให�ใช�บังคับแก7กรณีท่ีท่ีดินนั้นตกทอดทางมรดกหรือโอนให�แก7
ทบวงการเมือง องคLการของรัฐบาลตามกฎหมายว7าด�วยการจัดต้ังองคLการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจท่ี
จัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติ หรือโอนให�แก7สหกรณLเพ่ือชําระหนี้โดยได�รับอนุมัติจากนายทะเบียน
สหกรณL 

ภายในกําหนดเวลาห�ามโอนตามวรรคหนึ่ง ท่ีดินนั้นไม7อยู7ในข7ายแห7งการบังคับคดี 
 
มาตรา ๓๒  บุคคลใดเข�าครอบครองท่ีดินตามนัยแห7งบทบัญญัติมาตรา ๓๐ ไม7ปฏิบัติ

ตามระเบียบ ข�อบังคับ ข�อกําหนด หรือเง่ือนไขของคณะกรรมการ อธิบดีมีอํานาจสั่งให�บุคคลนั้น
                                                 

๑๘ มาตรา ๓๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

๑๙ มาตรา ๓๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ออกไปจากท่ีดินนั้นได� และนับต้ังแต7วันได�รับคําสั่ง ให�บุคคลนั้นขาดสิทธิอันจะพึงได�ตามระเบียบ
ข�อบังคับท้ังหลายทันที 

ถ�าบุคคลนั้นไม7พอใจคําสั่งดังกล7าวในวรรคก7อน ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณLต7อรัฐมนตรีได�
ภายในกําหนดสามสิบวัน นับแต7วันได�รับคําสั่ง แต7ถ�ารัฐมนตรีมิได�วินิจฉัยสั่งการภายในกําหนดหกสิบวัน 
นับแต7วันได�รับอุทธรณLให�ถือว7ารัฐมนตรีสั่งให�มีสิทธิครอบครองในท่ีดินนั้นต7อไป แต7จะต�องปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข�อบังคับ ข�อกําหนด และเง่ือนไขของคณะกรรมการตามเดิม 

คําสั่งของรัฐมนตรีให�ถือเป1นท่ีสุด 
 
มาตรา ๓๓  ในเขตท�องท่ีใดท่ีคณะกรรมการยังมิได�ประกาศเขตสํารวจท่ีดินตาม

ความในหมวดนี้ก็ดี หรือในกรณีท่ีสภาพของท่ีดินเป1นแปลงเล็กแปลงน�อยก็ดี ราษฎรจะขออนุญาต
จับจองที่ดินได�โดยปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ ข�อกําหนด และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
และเม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีอนุญาตแล�ว ก็ให�ออกใบจองให�ต7อไป  

 
หมวด ๓ 

การกําหนดสิทธิในท่ีดิน 
   

 
มาตรา ๓๔๒๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๕๒๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๖๒๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๗๒๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๘๒๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๙๒๕  (ยกเลิก) 

                                                 
๒๐ มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิ วัติ  ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๒๑ มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิ วัติ  ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๒๒ มาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิ วัติ  ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๒๓ มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิ วัติ  ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๒๔ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิ วัติ  ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๔๐๒๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๑๒๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๒๒๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๓๒๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๔๓๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๕๓๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๖๓๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๗๓๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๘๓๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๙๓๕  (ยกเลิก) 

                                                                                                                                            
๒๕ มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิ วัติ  ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๒๖ มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิ วัติ  ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๒๗ มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิ วัติ  ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๒๘ มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิ วัติ  ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๒๙ มาตรา ๔๓ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิ วัติ  ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๓๐ มาตรา ๔๔ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิ วัติ  ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๓๑ มาตรา ๔๕ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิ วัติ  ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๓๒ มาตรา ๔๖ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิ วัติ  ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๓๓ มาตรา ๔๗ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิ วัติ  ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๓๔ มาตรา ๔๘ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิ วัติ  ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๕๐  ในการท่ีอธิบดีใช�อํานาจจําหน7ายท่ีดินตามบทแห7งประมวลกฎหมายนี้ 

ให�อธิบดีมีอํานาจจําหน7ายโดยการขาย หรือให� เช7าซ้ือตามหลักเกณฑLและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง และให�อธิบดีมีอํานาจเรียกค7าธรรมเนียมได�ไม7เกินร�อยละห�าของราคาที่จําหน7ายนั้น 
ถ�าจําหน7ายไม7ได�ภายในสองป2 ให�อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจจัดการขายท่ีดินนั้นด�วยวิธีผ7อนส7ง
ภายในสิบป2 

อํานาจตามความท่ีกล7าวในวรรคแรกนั้น เม่ืออธิบดีเห็นเป1นการสมควรจะจัดแบ7ง
ท่ีดินออกเป1นแปลง ๆ เพ่ือจําหน7ายก็ได� 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีที่อธิบดีจะใช�อํานาจจําหน7ายที่ดินตามประมวลกฎหมายนี้ 

ให�ผู�มีสิทธิในท่ีดินอันจะพึงจําหน7ายตกลงกับพนักงานเจ�าหน�าท่ีว7าท่ีดินแปลงใด หรือส7วนของท่ีดิน
ตอนใดจะพึงจําหน7าย ถ�าไม7สามารถตกลงกันได� ให�เสนอเรื่องให�คณะกรรมการชี้ขาด 

 
มาตรา ๕๒  ในกรณีท่ีอธิบดีเห็นสมควรจะใช�อํานาจจําหน7ายท่ีดิน ให�พนักงาน

เจ�าหน�าที่แจ�งไปให�ผู�มีสิทธิในที่ดินทราบล7วงหน�าไม7น�อยกว7าสามสิบวัน เมื่อพ�นกําหนดดังกล7าว 
ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตกลงกับผู�มีสิทธิในท่ีดินเก่ียวกับราคาท่ีดิน ถ�าไม7สามารถตกลงราคาท่ีดินกันได� 
ให�นําบทบัญญัติว7าด�วยการกําหนดราคาอสังหาริมทรัพยLโดยอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายว7าด�วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยLมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ราคาท่ีดินท่ีจะพึงตกลงหรือท่ีจะพึงกําหนดโดยอนุญาโตตุลาการนั้นให�ถือราคาตลาด
ตามท่ีเป1นอยู7ในวันท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีแจ�งให�ผู�มีสิทธิในท่ีดินทราบว7าอธิบดีจะใช�อํานาจจําหน7าย 

 
มาตรา ๕๓  นับแต7วันที่พนักงานเจ�าหน�าที่แจ�งให�ทราบตามความในมาตรา ๕๒ 

ให�อธิบดีมีอํานาจครอบครองท่ีดินนั้นทันที และให�ผู�มีสิทธิในท่ีดิน บริวาร ผู�เช7า ผู�อาศัย และบุคคลอ่ืนใด
ท่ีอยู7ในท่ีดินนั้น ออกจากท่ีดินภายในกําหนดหนึ่งป2 

ในกรณีท่ีมีสัญญาเช7าท่ีดินแปลงนั้นอยู7 ก็ให�สัญญาเช7าเป1นอันระงับไปในวันท่ี
พนักงานเจ�าหน�าท่ีแจ�งให�ผู�มีสิทธิในท่ีดินทราบว7าอธิบดีจะใช�อํานาจจําหน7าย 

 
มาตรา ๕๔  เม่ือมีการจําหน7ายท่ีดินของผู�ใดตามนัยแห7งประมวลกฎหมายนี้ โดยวิธี

เช7าซ้ือหรือผ7อนชําระราคา ให�อธิบดีชําระราคาท่ีดินให�แก7ผู�มีสิทธิในท่ีดินเป1นงวด ๆ ให�เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาดังต7อไปนี้ 

(๑) กรณีการจําหน7ายตามมาตรา ๓๙ ให�ผ7อนชําระราคาท่ีดินภายในห�าป2 
(๒) กรณีการจําหน7ายตามมาตราอ่ืน ให�ผ7อนชําระราคาท่ีดินภายในสิบป2 
สําหรับการผ7อนชําระราคาที่ดินนั้น ให�คิดดอกเบี้ยร�อยละสามต7อป2ของราคาที่ดิน

ท่ีค�างชําระจากผู�ซ้ือหรือผู�เช7าซ้ือ ให�แก7ผู�มีสิทธิในท่ีดินเดิม 
 

                                                                                                                                            
๓๕ มาตรา ๔๙ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิ วัติ  ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๕  ในกรณีการขายหรือให�เช7าซ้ือท่ีดินตามความในมาตรา ๕๐ ถ�าผู�ซ้ือหรือ
ผู�เช7าซ้ือไม7ปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายหรือสัญญาเช7าซ้ือ แล�วแต7กรณี ให�อธิบดีมีอํานาจเรียก
ท่ีดินคืน ในการเรียกท่ีดินคืน ให�สิทธิในท่ีดินตกเป1นของกรมท่ีดินในวันท่ีผู�ซ้ือหรือผู�เช7าซ้ือได�ทราบ 
หรือควรจะได�ทราบถึงการเรียกท่ีดินคืน 

 
หมวด ๔ 

การออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน 
   

 
มาตรา ๕๖๓๖  ภายใต�บังคับมาตรา ๕๖/๑ แบบ หลักเกณฑL และวิธีการออกใบจอง 

หนังสือรับรองการทําประโยชนL ใบไต7สวนหรือโฉนดท่ีดิน รวมท้ังใบแทนของหนังสือดังกล7าว ให�เป1นไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๖/๑๓๗  การออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนL ถ�าเป1น

ท่ีดินท่ีมีอาณาเขตติดต7อคาบเก่ียวหรืออยู7ในเขตท่ีดินของรัฐท่ีมีระวางแผนท่ีรูปถ7ายทางอากาศหรือ
ระวางรูปถ7ายทางอากาศ พนักงานเจ�าหน�าท่ีจะออกให�ได�ต7อเม่ือตรวจสอบกับระวางแผนท่ีรูปถ7ายทาง
อากาศหรือระวางรูปถ7ายทางอากาศฉบับท่ีทําข้ึนก7อนสุดเท7าท่ีทางราชการมีอยู7แล�วว7าเป1นท่ีดินท่ี
สามารถออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนLได� หรือตรวจสอบด�วยวิธีอื่น  ทั้งนี้ 
ตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๕๗๓๘  โฉนดท่ีดินและหนังสือรับรองการทําประโยชนL ให�มีข�อความสําคัญ 

ดังต7อไปนี้ ชื่อตัว ชื่อสกุล ท่ีอยู7ของผู�มีสิทธิในท่ีดิน ตําแหน7งท่ีดิน จํานวนเนื้อท่ี รูปแผนท่ีของท่ีดิน
แปลงนั้นซึ่งแสดงเขตข�างเคียงทั้งสี่ทิศ ให�เจ�าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ�าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา 
หรือเจ�าพนักงานท่ีดินซึ่งอธิบดีมอบหมาย เป1นผู�ลงลายมือชื่อ และประทับตราประจําตําแหน7งของ
เจ�าพนักงานท่ีดินเป1นสําคัญ กับให�มีสารบัญสําหรับจดทะเบียนไว�ด�วย 

โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชนLให�ทําเป1นคู7ฉบับรวมสองฉบับมอบ
ให�ผู�มีสิทธิในท่ีดินฉบับหนึ่ง อีกฉบับหนึ่งเก็บไว� ณ สํานักงานท่ีดิน สําหรับฉบับท่ีเก็บไว� ณ สํานักงาน
ท่ีดินนั้น จะจําลองเป1นรูปถ7ายหรือจัดเก็บโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็ได� ในกรณี
เช7นนี้ให�ถือเสมือนเป1นต�นฉบับ๓๙ 

 

                                                 
๓๖ มาตรา ๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 

๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๗ มาตรา ๕๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๑๑) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๘ มาตรา ๕๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๓๙ มาตรา ๕๗ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน 

(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๘๔๐  เม่ือรัฐมนตรีเห็นสมควรจะให�มีการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชนLในจังหวัดใดในป2ใด ให�รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดจังหวัดท่ีจะทํา
การสํารวจรังวัดทําแผนท่ีหรือพิสูจนLสอบสวนการทําประโยชนLสําหรับป2นั้น เขตจังหวัดท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดไม7รวมท�องท่ีท่ีทางราชการได�จําแนกให�เป1นเขตปUาไม�ถาวร 

เม่ือได�มีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให�ผู�ว7าราชการจังหวัดกําหนดท�องท่ี
และวันเริ่มต�นของการเดินสํารวจรังวัดในท�องท่ีนั้นโดยปTดประกาศไว� ณ สํานักงานท่ีดิน ท่ีว7าการ
อําเภอ ท่ีว7าการกิ่งอําเภอ ท่ีทําการกํานัน และที่ทําการผู�ใหญ7บ�านแห7งท�องที่ก7อนวันเริ่มต�นสํารวจ
ไม7น�อยกว7าสามสิบวัน 

เม่ือได�มีประกาศของผู�ว7าราชการจังหวัดตามวรรคสอง ให�บุคคลตามมาตรา ๕๘ ทวิ 
วรรคสอง หรือตัวแทนของบุคคลดังกล7าว นําพนักงานเจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซ่ึงพนักงานเจ�าหน�าท่ีมอบหมาย
เพ่ือทําการสํารวจรังวัดทําแผนท่ีหรือพิสูจนLสอบสวนการทําประโยชนLในท่ีดินของตนตามวันและเวลา
ท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�นัดหมาย 

ในการเดินสํารวจพิสูจนLสอบสวนการทําประโยชนLเพ่ือออกหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนL เจ�าพนักงานท่ีดินมีอํานาจแต7งต้ังผู� ซ่ึงได�รับการอบรมในการพิสูจนLสอบสวนการทํา
ประโยชนL เป1นเจ�าหน�าท่ีออกไปพิสูจนLสอบสวนการทําประโยชนLแทนตนได� 

ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามวรรคสี่ ให�เจ�าหน�าท่ีเป1นเจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

 
มาตรา ๕๘ ทวิ๔๑  เม่ือได�สํารวจรังวัดทําแผนท่ีหรือพิสูจนLสอบสวนการทําประโยชนL

ในท่ีดินตามมาตรา ๕๘ แล�ว ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนL 
แล�วแต7กรณี ให�แก7บุคคลตามท่ีระบุไว�ในวรรคสอง เม่ือปรากฏว7าท่ีดินท่ีบุคคลนั้นครอบครองเป1นท่ีดิน
ท่ีอาจออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนLได�ตามประมวลกฎหมายนี้ 

บุคคลซ่ึงพนักงานเจ�าหน�าท่ีอาจออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนL
ตามวรรคหนึ่งให�ได� คือ 

(๑) ผู� ซ่ึงมีหลักฐานการแจ�งการครอบครองท่ีดิน มีใบจอง ใบเหยียบย่ํา หนังสือ
รับรองการทําประโยชนL โฉนดตราจอง ตราจองท่ีตราว7า “ได�ทําประโยชนLแล�ว” หรือเป1นผู�มีสิทธิตาม
กฎหมายว7าด�วยการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ 

(๒) ผู�ซ่ึงได�ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี 
(๓) ผู�ซ่ึงครอบครองท่ีดินและทําประโยชนLในท่ีดิน ภายหลังวันท่ีประมวลกฎหมายนี้

ใช�บังคับ และไม7มีใบจอง ใบเหยียบย่ํา หรือไม7มีหลักฐานว7าเป1นผู�มีสิทธิตามกฎหมายว7าด�วยการจัด
ท่ีดินเพ่ือการครองชีพ 

เพื่อประโยชนLแห7งมาตรานี้ ผู �ซึ ่งมีหลักฐานการแจ�งการครอบครองที่ดินตาม
วรรคสอง (๑) ให�หมายความรวมถึงผู�ซ่ึงได�ครอบครองและทําประโยชนLในท่ีดินต7อเนื่องมาจากบุคคล
ดังกล7าวด�วย 
                                                 

๔๐ มาตรา ๕๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๔๑ มาตรา ๕๘ ทวิ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับ
ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

สําหรับบุคคลตามวรรคสอง (๒) และ (๓) ให�ออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการ
ทําประโยชนL แล�วแต7กรณี ได�ไม7เกินห�าสิบไร7 ถ�าเกินห�าสิบไร7 จะต�องได�รับอนุมัติจากผู�ว7าราชการ
จังหวัดเป1นการเฉพาะราย  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ภายในสิบป2นับแต7วันที่ได�รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนLตาม
วรรคหนึ่ง ห�ามมิให�บุคคลตามวรรคสอง (๓) ผู�ได�มาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกล7าวโอนที่ดินนั้นให�แก7ผู�อื่น 
เว�นแต7เป1นการตกทอดทางมรดก หรือโอนให�แก7ทบวงการเมือง องคLการของรัฐบาลตามกฎหมาย
ว7าด�วยการจัดต้ังองคLการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติ หรือโอนให�แก7สหกรณL
เพ่ือชําระหนี้โดยได�รับอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณL 

ภายในกําหนดระยะเวลาห�ามโอนตามวรรคห�า ท่ีดินนั้นไม7อยู7ในข7ายแห7งการบังคับคดี 
 
มาตรา ๕๘ ตรี๔๒  เม่ือรัฐมนตรีเห็นสมควรจะให�มีการออกโฉนดท่ีดินสําหรับท่ีดินท่ีมี

หนังสือรับรองการทําประโยชนLซ่ึงใช�ระวางรูปถ7ายทางอากาศในท�องท่ีใด ให�รัฐมนตรีประกาศในราช
กิจจานุเบกษากําหนดท�องท่ีนั้นและวันท่ีเริ่มดําเนินการออกโฉนดท่ีดินให�ทราบล7วงหน�าไม7น�อยกว7า
สามสิบวัน 

การทําแผนท่ีเพ่ือออกโฉนดท่ีดินตามวรรคหนึ่ง ให�นําหลักฐานเก่ียวกับระวางรูปถ7าย
ทางอากาศท่ีใช�กับหนังสือรับรองการทําประโยชนLมาปรับแก�ตามหลักวิชาการแผนท่ีรูปถ7ายทางอากาศ
โดยไม7ต�องทําการสํารวจรังวัด เว�นแต7กรณีจําเป1นให�เจ�าพนักงานท่ีดินทําการสํารวจรังวัด 

เมื่อถึงกําหนดวันที่เริ่มดําเนินการออกโฉนดที่ดินตามประกาศของรัฐมนตรีตาม
วรรคหนึ่งแล�ว ให�ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใด ๆ ท่ีต�องมีการรังวัดสําหรับท่ีดินท่ีมี
หนังสือรับรองการทําประโยชนLโดยใช�ระวางรูปถ7ายทางอากาศในท�องท่ีดังกล7าว เว�นแต7ในกรณีจําเป1น
เจ�าพนักงานท่ีดินจะอนุญาตเฉพาะรายก็ได�  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

การออกโฉนดท่ีดินตามมาตรานี้ ให�ออกแก7ผู�มีชื่อซ่ึงเป1นผู�มีสิทธิในหนังสือรับรอง
การทําประโยชนL 

เม่ือได�จัดทําโฉนดท่ีดินแปลงใดพร�อมท่ีจะแจกแล�ว ให�เจ�าพนักงานท่ีดินประกาศ
กําหนดวันแจกโฉนดท่ีดินแปลงนั้นแก7ผู�มีสิทธิ และให�ถือว7าหนังสือรับรองการทําประโยชนLสําหรับ
ท่ีดินแปลงนั้นได�ยกเลิกต้ังแต7วันกําหนดแจกโฉนดท่ีดินตามประกาศดังกล7าว และให�ส7งหนังสือรับรอง
การทําประโยชนLท่ียกเลิกแล�วนั้นคืนแก7เจ�าพนักงานท่ีดิน เว�นแต7กรณีสูญหาย 

 
มาตรา ๕๙๔๓  ในกรณีท่ีผู�มีสิทธิครอบครองท่ีดินมาขอออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ

รับรองการทําประโยชนLเป1นการเฉพาะรายไม7ว7าจะได�มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๘ แล�ว
หรือไม7ก็ตาม เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีพิจารณาเห็นสมควร ให�ดําเนินการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนL แล�วแต7กรณี ได�ตามหลักเกณฑLและวิธีการท่ีประมวลกฎหมายนี้กําหนด 

                                                 
๔๒ มาตรา ๕๘ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๒๘ 
๔๓ มาตรา ๕๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธL 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เพ่ือประโยชนLแห7งมาตรานี้ ผู�มีสิทธิครอบครองท่ีดินตามวรรคหนึ่งให�หมายความ
รวมถึงผู� ซ่ึงได�ครอบครองและทําประโยชนLในท่ีดินต7อเนื่องมาจากผู� ซ่ึงมีหลักฐานการแจ�งการ
ครอบครองด�วย 

 
มาตรา ๕๙ ทวิ๔๔  ผู�ซ่ึงครอบครองและทําประโยชนLในท่ีดินอยู7ก7อนวันท่ีประมวล

กฎหมายนี้ใช�บังคับโดยไม7มีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดิน และมิได�แจ�งการครอบครองตามมาตรา ๕ 
แห7งพระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แต7ไม7รวมถึงผู�ซ่ึงมิได�ปฏิบัติตามมาตรา 
๒๗ ตรี ถ�ามีความจําเป1นจะขอออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนLเป1นการเฉพาะราย 
เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีพิจารณาเห็นสมควรให�ดําเนินการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนL แล�วแต7กรณี ได�ตามหลักเกณฑLและวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กําหนด แต7ต�องไม7เกิน
ห�าสิบไร7 ถ�าเกินห�าสิบไร7จะต�องได�รับอนุมัติจากผู�ว7าราชการจังหวัด  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

เพื่อประโยชนLแห7งมาตรานี้ ผู�ครอบครองและทําประโยชนLในที่ดินตามวรรคหนึ่ง
ให�หมายความรวมถึงผู�ซ่ึงได�ครอบครองและทําประโยชนLในท่ีดินต7อเนื่องมาจากบุคคลดังกล7าวด�วย 

 
มาตรา ๕๙ ตรี๔๕  ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนL 

ถ�าปรากฏว7าเนื้อท่ีท่ีทําการรังวัดใหม7แตกต7างไปจากเนื้อท่ีตามใบแจ�งการครอบครองตามมาตรา ๕ 
แห7งพระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีพิจารณาออก
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินให�ได�เท7าจํานวนเนื้อท่ีท่ีได�ทําประโยชนL  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

 
มาตรา ๕๙ จัตวา๔๖  การออกโฉนดท่ีดินตามมาตรา ๕๘ ทวิ มาตรา ๕๘ ตรี และ

มาตรา ๕๙ ถ�าหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินเดิมมีรายการภาระผูกพัน หรือมีรายการเปลี่ยนแปลงผู�มีสิทธิ
ในท่ีดินในระหว7างดําเนินการออกโฉนดท่ีดิน ให�ยกรายการดังกล7าวมาจดแจ�งไว�ในโฉนดท่ีดินด�วย 

 
มาตรา ๕๙ เบญจ๔๗  การออกโฉนดท่ีดินตามมาตรา ๕๘ ทวิ และมาตรา ๕๙ ให�ถือว7า

หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินเดิมเป1นอันยกเลิก และให�ส7งหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินท่ียกเลิกแล�วนั้นคืนแก7
เจ�าพนักงานท่ีดิน เว�นแต7กรณีสูญหาย 

 

                                                 
๔๔ มาตรา ๕๙ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธL 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๔๕ มาตรา ๕๙ ตรี เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธL 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๔๖ มาตรา ๕๙ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๔๗ มาตรา ๕๙ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๖๐๔๘  ในการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนL ถ�ามีผู�โต�แย�ง
สิทธิกัน ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีหรือเจ�าพนักงานท่ีดิน แล�วแต7กรณี มีอํานาจทําการสอบสวน
เปรียบเทียบ ถ�าตกลงกันได�ก็ให�ดําเนินการไปตามท่ีตกลง หากตกลงกันไม7ได�ให�เจ�าพนักงานท่ีดิน
จังหวัดหรือเจ�าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขามีอํานาจพิจารณาสั่งการไปตามท่ีเห็นสมควร 

เม่ือเจ�าพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจ�าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่งประการใดแล�ว
ให�แจ�งเป1นหนังสือต7อคู7กรณีเพ่ือทราบ และให�ฝUายท่ีไม7พอใจไปดําเนินการฟSองต7อศาลภายในกําหนด
หกสิบวันนับแต7วันทราบคําสั่ง 

ในกรณีท่ีได�ฟSองต7อศาลแล�ว ให�รอเรื่องไว� เม่ือศาลได�พิพากษาหรือมีคําสั่งถึงท่ีสุด
ประการใด จึงให�ดําเนินการไปตามกรณี ถ�าไม7ฟSองภายในกําหนด ก็ให�ดําเนินการไปตามท่ีเจ�าพนักงาน
ท่ีดินจังหวัดหรือเจ�าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาสั่ง แล�วแต7กรณี 

 
มาตรา ๖๑๔๙  เม่ือความปรากฏว7าได�ออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทํา

ประโยชนL หรือได�จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยL หรือจดแจ�งเอกสารรายการ
จดทะเบียนอสังหาริมทรัพยLให�แก7ผู�ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม7ชอบด�วยกฎหมาย ให�อธิบดีหรือผู�ซ่ึง
อธิบดีมอบหมายซ่ึงดํารงตําแหน7งรองอธิบดีหรือผู�ตรวจราชการกรมท่ีดินมีอํานาจหน�าท่ีสั่งเพิกถอน
หรือแก�ไขได� 

ก7อนท่ีจะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให�อธิบดีหรือผู�ซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่ง 
ต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้ึนคณะหนึ่ง โดยมีอํานาจเรียกโฉนดท่ีดิน หนังสือรับรองการทําประโยชนL 
เอกสารท่ีได�จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารท่ีได�จดแจ�งรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพยL หรือ
เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข�องมาพิจารณา พร�อมท้ังแจ�งให�ผู�มีส7วนได�เสียทราบเพ่ือให�โอกาสคัดค�าน ถ�าไม7
คัดค�านภายในกําหนดสามสิบวันนับแต7วันท่ีได�รับแจ�ง ให�ถือว7าไม7มีการคัดค�าน 

คณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนL
ที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม7ชอบด�วยกฎหมาย อย7างน�อยต�องมีเจ�าพนักงานฝUายปกครองและ
ตัวแทนคณะผู�บริหารท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ินท่ีท่ีดินนั้นต้ังอยู7เป1นกรรมการ 

การสอบสวนตามวรรคสองต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จและส7งให�อธิบดีหรือผู�ซ่ึง
อธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งภายในกําหนดหกสิบวันนับแต7วันที่ได�มีคําสั่งให�ทําการสอบสวน 
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม7สามารถดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล7าว 
ให�คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุท่ีทําให�การสอบสวนไม7แล�วเสร็จต7ออธิบดีหรือผู�ซ่ึงอธิบดี
มอบหมายตามวรรคหนึ่งเพ่ือขอขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยให�อธิบดีหรือผู�ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย
ตามวรรคหนึ่งสั่งขยายระยะเวลาดําเนินการได�ตามความจําเป1นแต7ไม7เกินหกสิบวัน 

ให�อธิบดีหรือผู�ซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งพิจารณาให�แล�วเสร็จภายในสิบห�าวัน
นับแต7ได�รับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ เม่ืออธิบดีหรือผู�ซ่ึงอธิบดี
มอบหมายตามวรรคหนึ่งพิจารณาประการใดแล�ว ก็ให�ดําเนินการไปตามนั้น 

                                                 
๔๘ มาตรา ๖๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๔๙ มาตรา ๖๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 

๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การดําเนินการเพิกถอนหรือแก�ไขตามความในมาตรานี้ ถ�าไม7ได�โฉนดท่ีดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนLมา ให�ถือว7าโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนLนั้นสูญหาย 
และให�เจ�าพนักงานท่ีดินออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินเพ่ือดําเนินการต7อไป 

ถ�ามีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากเขียนหรือพิมพLข�อความผิดพลาดโดยมีหลักฐานชัดแจ�ง
และผู�มีส7วนได�เสียยินยอมเป1นลายลักษณLอักษรแล�ว ให�เจ�าพนักงานท่ีดินมีอํานาจหน�าท่ีแก�ไขให�
ถูกต�องได� 

ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดให�เพิกถอนหรือแก�ไขอย7างใดแล�ว 
ให�เจ�าพนักงานท่ีดินดําเนินการตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นตามวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด 

การต้ังคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ�งผู�มีส7วนได�เสียเพ่ือให�โอกาส
คัดค�านและการพิจารณาเพิกถอนหรือแก�ไข ให�เป1นไปตามหลักเกณฑLและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๒  บรรดาคดีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวด�วยเรื่องกรรมสิทธิ์ท่ีดินท่ีได�ออกโฉนดท่ีดินแล�ว 

เม่ือศาลพิจารณาพิพากษาคดีถึงท่ีสุดแล�ว ให�ศาลแจ�งผลของคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดหรือคําสั่งนั้นต7อ
เจ�าพนักงานท่ีดินแห7งท�องท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นต้ังอยู7ด�วย 

 
มาตรา ๖๓  โฉนดท่ีดินของผู�ใดเป1นอันตราย ชํารุด สูญหายด�วยประการใด ให�เจ�าของ

มาขอรับใบแทนโฉนดท่ีดินนั้นได� 
เม่ือได�ออกใบแทนไปแล�ว โฉนดท่ีดินเดิมเป1นอันยกเลิก เว�นแต7ศาลจะสั่งเป1นอย7างอ่ืน 
สําหรับการขอใบแทนใบจอง หนังสือรับรองการทําประโยชนLหรือใบไต7สวน ให�นํา

ความดังกล7าวข�างต�นมาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๖๔๕๐  ถ�าโฉนดท่ีดิน ใบไต7ส7วน หนังสือรับรองการทําประโยชนL หรือใบจอง 

ฉบับสํานักงานท่ีดินเป1นอันตราย ชํารุด สูญหาย ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๗๑ มีอํานาจเรียก
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินดังกล7าวจากผู�มีสิทธิในท่ีดินมาพิจารณาแล�วจัดทําข้ึนใหม7 โดยอาศัยหลักฐาน
เดิมได� 

 
หมวด ๕ 

การรังวัดท่ีดิน 
   

 
มาตรา ๖๕  การรังวัดเพ่ือออกโฉนดท่ีดิน ให�เป1นไปตามหลักเกณฑLและวิธีการท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 
 

                                                 
๕๐ มาตรา ๖๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๖๖  เพ่ือประโยชนLแก7การรังวัด ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีและคนงานมีอํานาจ 
เข�าไปในท่ีดินของผู�มีสิทธิในท่ีดิน หรือผู�ครอบครองในเวลากลางวันได� แต7จะต�องแจ�งให�ผู�มีสิทธิใน
ท่ีดินทราบเสียก7อน และให�ผู�มีสิทธิในท่ีดินหรือผู�ครอบครองท่ีดินนั้นอํานวยความสะดวกตามควรแก7กรณี 

ในกรณีต�องสร�างหมุดหลักฐานการแผนท่ีในท่ีดินของผู�ใด ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมี
อํานาจสร�างหมุดหลักฐานลงได�ตามความจําเป1น 

ในการรังวัด เม่ือมีความจําเป1นและโดยสมควร พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจท่ีจะขุดดิน 
ตัด รานก่ิงไม�หรือกระทําการอย7างอ่ืนแก7สิ่งท่ีกีดขวางแก7การรังวัดได�เท7าท่ีจําเป1น  ท้ังนี้ ให�ระลึกถึง
การท่ีจะให�เจ�าของได�รับความเสียหายน�อยท่ีสุด 

 
มาตรา ๖๗  เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�จัดทําหลักหมายเขตท่ีดิน หรือได�สร�างหมุด

หลักฐานเพ่ือการแผนท่ีลงไว�ในท่ีใด ห�ามมิให�ผู�หนึ่งผู�ใดนอกจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี ทําลาย ดัดแปลง 
เคลื่อนย�าย ถอดถอนหลักหมายเขตหรือหมุดหลักฐานเพ่ือการแผนท่ีนั้นไปจากท่ีเดิม เว�นแต7จะได�รับ
อนุญาตจากเจ�าพนักงานท่ีดิน 

 
มาตรา ๖๘  เม่ือบุคคลใดมีความจําเป1นท่ีจะต�องกระทําการตามความในมาตรา ๖๗ 

ให�ยื่นคําร�องต7อเจ�าพนักงานท่ีดินเพ่ือขออนุญาต 
ในกรณีท่ีเจ�าพนักงานท่ีดินไม7อนุญาต ให�เจ�าของท่ีดินมีสิทธิอุทธรณLต7อรัฐมนตรีได� 

ภายในสิบห�าวันนับจากวันทราบคําสั่งไม7อนุญาต ให�รัฐมนตรีสั่งภายในหกสิบวันนับจากวันได�รับ
อุทธรณL คําสั่งรัฐมนตรีให�เป1นท่ีสุด 

ถ�ารัฐมนตรีไม7สั่งภายในกําหนดหกสิบวันดังกล7าวในวรรคก7อน ให�ถือว7าอนุญาต 
 
มาตรา ๖๙  เม่ือเป1นการสมควรจะทําการสอบเขตท่ีดินตามแผนท่ีระวางในท�องท่ีใด 

ให�ผู�ว7าราชการจังหวัดประกาศให�ผู�มีสิทธิในท่ีดินทราบล7วงหน�าไม7น�อยกว7าสิบห�าวัน การประกาศให�ทํา
หนังสือปTดไว�ในบริเวณท่ีดินเพ่ือให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบด�วย และให�แจ�งกําหนด วัน เวลา ไปให�ผู�มีสิทธิ
ในท่ีดินทราบอีกชั้นหนึ่ง และให�ผู�มีสิทธิในท่ีดินนําพนักงานเจ�าหน�าท่ีทําการรังวัดสอบเขตท่ีดิน 

ผู�มีสิทธิในท่ีดินตามความในวรรคก7อน จะต้ังตัวแทนนําพนักงานเจ�าหน�าท่ีทําการ
รังวัดสอบเขตท่ีดินของตนก็ได� 

ที่ดินที่ได�ทําการสอบเขตแล�ว ให�เจ�าพนักงานที่ดินมีอํานาจทําโฉนดที่ดินให�ใหม7 
แทนฉบับเดิม ส7วนฉบับเดิมเป1นอันยกเลิกและให�ส7งคืน 

 
มาตรา ๖๙ ทวิ๕๑  ผู�มีสิทธิในท่ีดินประสงคLจะขอสอบเขตโฉนดท่ีดินเฉพาะรายของตน 

ให�ยื่นคําขอพร�อมด�วยโฉนดท่ีดินนั้นต7อเจ�าพนักงานท่ีดินและให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีไปทําการรังวัดให� 
ในการรังวัด ถ�าปรากฏว7าการครอบครองไม7ตรงกับแผนท่ีหรือเนื้อท่ีในโฉนดท่ีดิน 

เม่ือผู�มีสิทธิในท่ีดินข�างเคียงได�รับรองแนวเขตแล�ว ให�เจ�าพนักงานท่ีดินมีอํานาจแก�ไขแผนท่ีหรือเนื้อท่ี
ให�ตรงกับความเป1นจริงได� เว�นแต7จะเป1นการสมยอมเพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมาย 

                                                 
๕๑ มาตรา ๖๙ ทวิ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับ

ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีที่ไม7อาจติดต7อผู�มีสิทธิในที่ดินข�างเคียงให�มาระวังแนวเขตได� หรือในกรณีท่ี
ผู�มีสิทธิในท่ีดินข�างเคียงได�รับการติดต7อจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีให�มาระวังแนวเขตแล�วแต7ไม7มา หรือ
มาแต7ไม7ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม7ได�คัดค�านการรังวัด ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีแจ�งเป1นหนังสือให�
ผู�นั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค�านภายในสามสิบวันนับแต7วันท่ีได�ส7งหนังสือ ถ�าผู�มีสิทธิในท่ีดิน
ข�างเคียงไม7ดําเนินการอย7างหนึ่งอย7างใดภายในกําหนดดังกล7าว และผู�ขอได�ให�คํารับรองว7ามิได�นําทํา
การรังวัดรุกล้ําท่ีดินข�างเคียงและยินยอมให�แก�ไขแผนท่ีหรือเนื้อท่ีให�ตรงกับความเป1นจริง ให�เจ�าพนักงาน
ท่ีดินดําเนินการตามวรรคสองไปได�โดยไม7ต�องมีการรับรองแนวเขต 

การติดต7อหรือการแจ�งผู� มีสิทธิในท่ีดินข�างเคียงตามวรรคสาม ให�เป1นไปตาม
หลักเกณฑLและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

หากปรากฏว7ามีผู�คัดค�าน ให�เจ�าพนักงานท่ีดินมีอํานาจสอบสวนไกล7เกลี่ยโดยถือ
หลักฐานแผนท่ีเป1นหลักในการพิจารณา ถ�าตกลงกันได�ก็ให�ดําเนินการไปตามท่ีตกลง แต7ต�องไม7เป1น
การสมยอมกันเพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมาย หากตกลงกันไม7ได�ให�แจ�งคู7กรณีไปฟSองต7อศาลภายในเก�าสิบวัน
นับแต7วันท่ีได�รับแจ�ง ถ�าไม7มีการฟSองภายในกําหนดดังกล7าว ให�ถือว7าผู�ขอไม7ประสงคLจะสอบเขตโฉนด
ท่ีดินนั้นต7อไป 

ในกรณีผู�มีสิทธิในท่ีดินประสงคLจะขอให�ตรวจสอบเนื้อท่ีตามหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนLเฉพาะรายของตน ให�ยื่นคําขอพร�อมด�วยหนังสือรับรองการทําประโยชนLสําหรับท่ีดินนั้นต7อ
เจ�าพนักงานท่ีดิน และให�นําความในวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห�า มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๐  เพ่ือประโยชนLแก7การรังวัด ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจ 
(๑) เรียกผู�มีสิทธิในท่ีดินข�างเคียงมาระวังแนวเขต และลงชื่อรับทราบแนวเขตท่ีดิน

ของตน 
(๒) เรียกให�บุคคลท่ีเก่ียวข�องมาให�ถ�อยคํา หรือสั่งให�ส7งเอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนใด

ท่ีเก่ียวข�องในการสอบสวน  
 
มาตรา ๗๐ ทวิ๕๒  ให�นําความในมาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๐ มาใช�บังคับแก7การ

พิสูจนLสอบสวนท่ีดินเพ่ือออกหนังสือรับรองการทําประโยชนL และการตรวจสอบเนื้อท่ีตามหนังสือ
รับรองการทําประโยชนLโดยอนุโลม 

 
หมวด ๖ 

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
   

 
มาตรา ๗๑๕๓  ให�เจ�าพนักงานที่ดิน เป1นพนักงานเจ�าหน�าที่จดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยLตามประมวลกฎหมายแพ7งและพาณิชยL สําหรับอสังหาริมทรัพยLท่ีอยู7
ในเขตท�องท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดินสาขานั้น 

                                                 
๕๒ มาตรา ๗๐ ทวิ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดินสาขาได�นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช�ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแล�ว ให�เจ�าพนักงานที่ดิน 
เป1นพนักงานเจ�าหน�าท่ีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยLตามประมวลกฎหมาย
แพ7งและพาณิชยLโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับอสังหาริมทรัพยLท่ีอยู7ในเขต
ท�องท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดินสาขาอ่ืนได�ด�วย เว�นแต7การจดทะเบียนท่ีต�องมีการ
ประกาศหรือต�องมีการรังวัด  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑLและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา๕๔ 

 
มาตรา ๗๒๕๕  ผู�ใดประสงคLจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยL

ตามประมวลกฎหมายแพ7งและพาณิชยL ให�คู7กรณีนําหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินมาขอจดทะเบียนต7อ
พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๗๑ 

การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน 
ใบไต7สวนหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนL คู7กรณีอาจยื่นคําขอต7อพนักงานเจ�าหน�าท่ี ณ กรมท่ีดิน 
หรือสํานักงานท่ีดินแห7งใดแห7งหนึ่ง เพ่ือให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๗๑ ดําเนินการจดทะเบียนให� 
เว�นแต7การจดทะเบียนท่ีต�องมีการประกาศหรือต�องมีการรังวัด 

 
มาตรา ๗๓  เม่ือปรากฏต7อพนักงานเจ�าหน�าท่ีว7านิติกรรมท่ีคู7กรณีนํามาขอจด

ทะเบียนนั้นเป1นโมฆะกรรม พนักงานเจ�าหน�าท่ีไม7ต�องจดทะเบียนให� 
หากนิติกรรมท่ีคู7กรณีนํามาขอจดทะเบียนนั้นปรากฏว7าเป1นโมฆียะกรรม ให�พนักงาน

เจ�าหน�าท่ีรับจดทะเบียนในเม่ือคู7กรณีฝUายท่ีอาจเสียหายยืนยันให�จด 
 
มาตรา ๗๔  ในการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของพนักงานเจ�าหน�าท่ี 

ตามมาตรา ๗๑ ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจสอบสวนคู7กรณี และเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข�องมาให�
ถ�อยคํา หรือส7งเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข�องได�ตามความจําเป1น แล�วให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีดําเนินการ
ไปตามควรแก7กรณี 

ถ�ามีกรณีเป1นท่ีควรเชื่อได�ว7า การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น จะเป1นการ
หลีกเลี่ยงกฎหมาย หรือเป1นท่ีควรเชื่อได�ว7าบุคคลใดจะซ้ือท่ีดินเพ่ือประโยชนLแก7คนต7างด�าว ให�ขอ
คําสั่งต7อรัฐมนตรี คําสั่งรัฐมนตรีเป1นท่ีสุด 

 
มาตรา ๗๕๕๖  การดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับท่ีดินท่ีมีโฉนด

ท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนL ให�เจ�าพนักงานท่ีดินบันทึกข�อตกลงหรือทําสัญญาเก่ียวกับ

                                                                                                                                            
๕๓ มาตรา ๗๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๕๔ มาตรา ๗๑ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 

๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๕ มาตรา ๗๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การนั้น แล�วแต7กรณี แล�วให�จดบันทึกสารสําคัญลงในโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนL
ฉบับสํานักงานท่ีดินและฉบับเจ�าของท่ีดินให�ตรงกันด�วย 

 
มาตรา ๗๖  ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับท่ีดินซ่ึงพนักงาน

เจ�าหน�าท่ีได�ทําการสอบสวนและรังวัดหมายเขตไว�แล�ว แต7ยังไม7ได�ออกโฉนดท่ีดิน ให�ไปขอจดทะเบียน
ต7อพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามความในมาตรา ๗๑ 

การจดทะเบียนดังกล7าวในวรรคก7อน ให�จดแจ�งในใบไต7สวน อนุโลมตามวิธีการว7าด�วย
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดิน 

 
มาตรา ๗๗  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยL

อย7างอ่ืน ถ�าประมวลกฎหมายนี้มิได�บัญญัติไว�เป1นอย7างอ่ืน ให�ปฏิบัติตามหลักเกณฑL และวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๘  การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในท่ีดินซ่ึงได�มาตามประมวล

กฎหมายแพ7งและพาณิชยL มาตรา ๑๓๘๒ หรือโดยประการอ่ืนนอกจากนิติกรรมสําหรับท่ีดินท่ีมีโฉนด
ท่ีดินแล�ว ให�ปฏิบัติตามหลักเกณฑLและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๙๕๗  ผู�มีสิทธิในที่ดินประสงคLจะแบ7งแยกที่ดินออกเป1นหลายแปลงหรือ

รวมที่ดินหลายแปลงเข�าเป1นแปลงเดียวกัน ให�ยื่นคําขอพร�อมด�วยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น
ต7อพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๗๑ 

เพ่ือประโยชนLแห7งมาตรานี้ ให�นํามาตรา ๖๙ ทวิ มาใช�บังคับโดยอนุโลมด�วย และถ�า
จะต�องจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ก็ให�จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเสียก7อน แล�วจึงออกหนังสือ
แสดงสิทธิในท่ีดินฉบับใหม7ให� 

 
มาตรา ๘๐๕๘  ในกรณีไถ7ถอนจากจํานอง หรือไถ7ถอนจากการขายฝากซ่ึงท่ีดินท่ีมี

หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยLอ่ืน เม่ือผู�รับจํานองหรือผู�รับซ้ือฝากได�ทําหลักฐานเป1น
หนังสือว7าได�มีการไถ7ถอนแล�ว ให�ผู�มีสิทธิไถ7ถอนหรือผู�มีสิทธิในอสังหาริมทรัพยLนําหลักฐานท่ีแสดงว7า
ได�มีการไถ7ถอนแล�วมาขอจดทะเบียนไถ7ถอนต7อพนักงานเจ�าหน�าท่ีได� 

เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีตรวจเป1นการถูกต�อง ให�จดทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิใน
ท่ีดินหรือในทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยLให�ปรากฏการไถ7ถอนนั้น 

 

                                                                                                                                            
๕๖ มาตรา ๗๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๕๗ มาตรา ๗๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๕๘ มาตรา ๘๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 

๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๘๑๕๙  การขอจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยLซ่ึงได�มาโดยทาง
มรดก ให�ผู�ได�รับมรดกนําหลักฐานสําหรับท่ีดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินหรือหลักฐานเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยLอ่ืนพร�อมด�วยหลักฐานในการได�รับมรดกมายื่นคําขอต7อพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๗๑ 
ถ�าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอยู7กับบุคคลอ่ืน ให�พนักงานเจ�าหน�าที่มีอํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิ
ในท่ีดินดังกล7าวนั้นได�๖๐ 

เม่ือพนักงานเจ�าหน�าที่สอบสวนพยานหลักฐานและเชื่อได�ว7าผู�ขอเป1นทายาทแล�ว 
ให�ประกาศโดยทําเป1นหนังสือปTดไว�ในท่ีเปTดเผยมีกําหนดสามสิบวัน ณ สํานักงานท่ีดิน สํานักงานเขต
หรือท่ีว7าการอําเภอหรือก่ิงอําเภอ สํานักงานเทศบาล ท่ีทําการองคLการบริหารส7วนตําบล ท่ีทําการ
แขวงหรือท่ีทําการกํานัน ท่ีทําการผู�ใหญ7บ�านแห7งท�องท่ี ซ่ึงอสังหาริมทรัพยL ต้ังอยู7  และบริเวณ
อสังหาริมทรัพยLนั้นแห7งละหนึ่งฉบับ และให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีหนังสือส7งประกาศดังกล7าวให�บุคคลท่ี
ผู�ขอแจ�งว7าเป1นทายาทและมิได�มาด�วยในวันยื่นคําขอทราบเท7าท่ีจะทําได� หากไม7มีทายาทซ่ึงมีสิทธิ
ได�รับมรดกโต�แย�งภายในกําหนดเวลาท่ีประกาศ และมีหลักฐานเป1นท่ีเชื่อได�ว7าผู�ขอมีสิทธิได�รับมรดกแล�ว 
ให�พนักงานเจ�าหน�าที่ดําเนินการจดทะเบียนให�ตามที่ผู�ขอแสดงหลักฐานการมีสิทธิตามกฎหมาย 
ตามหลักเกณฑLและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง๖๑ 

ในกรณีท่ีมีทายาทซ่ึงมีสิทธิได�รับมรดกโต�แย�ง ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจ
สอบสวนคู7กรณีและเรียกบุคคลใด ๆ มาให�ถ�อยคํา หรือสั่งให�ส7งเอกสารท่ีเก่ียวข�องได�ตามความจําเป1น 
และให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีเปรียบเทียบ ถ�าเปรียบเทียบไม7ตกลง ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีสั่งการไปตามท่ี
เห็นสมควร 

เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีสั่งประการใดแล�ว ให�แจ�งให�คู7กรณีทราบ และให�ฝUายท่ีไม7พอใจ
ไปดําเนินการฟSองต7อศาลภายในกําหนดหกสิบวันนับแต7วันท่ีได�รับแจ�ง หากผู�นั้นมิได�ฟSองต7อศาลและ
นําหลักฐานการยื่นฟSองพร�อมสําเนาคําฟSองเก่ียวกับสิทธิในการได�รับมรดกมาแสดงต7อพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีภายในกําหนดเวลาดังกล7าว ก็ให�ดําเนินการไปตามท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีสั่ง 

ในกรณีท่ีทายาทได�ยื่นฟSองต7อศาลภายในกําหนดเวลาตามความในวรรคสี่ หรือ
ทายาทอ่ืนซ่ึงมีสิทธิได�รับมรดกได�ฟSองคดีเก่ียวกับสิทธิในการได�รับมรดกต7อศาลก7อนท่ีพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีได�จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการได�มาโดยทางมรดก เม่ือผู�นั้นนําหลักฐานการยื่นฟSอง
พร�อมสําเนาคําฟSองแสดงต7อพนักงานเจ�าหน�าท่ี ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีระงับการจดทะเบียนไว� เม่ือศาล
ได�มีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดประการใดก็ให�ดําเนินการไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น 

 
มาตรา ๘๒๖๒  ผู�ใดประสงคLจะขอจดทะเบียนลงชื่อผู�จัดการมรดกในหนังสือแสดง

สิทธิในท่ีดิน หรือประสงคLจะขอจดทะเบียนให�ปรากฏชื่อผู�จัดการมรดกในทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

                                                 
๕๙ มาตรา ๘๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๙) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖๐ มาตรา ๘๑ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน 

(ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๖๑ มาตรา ๘๑ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน 

(ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๖๒ มาตรา ๘๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 

๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยL ให�ยื่นคําขอพร�อมด�วยนําหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินหรือหลักฐานเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยLอ่ืนนั้น และหลักฐานการเป1นผู�จัดการมรดกมาแสดงต7อพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๗๑ 
ถ�าเป1นผู�จัดการมรดกโดยคําสั่งศาล ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีดําเนินการจดทะเบียนให�ตามคําขอ แต7ถ�า
เป1นผู�จัดการมรดกในกรณีอ่ืน ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีสอบสวนและตรวจสอบหลักฐาน และให�นําความ
ในมาตรา ๘๑ วรรคสอง มาใช�บังคับโดยอนุโลม เม่ือไม7มีผู�ใดโต�แย�งให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีจดทะเบียน
ลงชื่อผู�จัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินนั้น หรือในทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยLได� แต7ถ�ามีผู�โต�แย�งก็ให�รอเรื่องไว�และแจ�งให�คู7กรณีไปฟSองต7อศาล เม่ือศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งถึงท่ีสุดประการใดแล�ว ให�ดําเนินการไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลนั้น 

ในกรณีท่ีผู�จัดการมรดกซ่ึงได�มีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินแล�ว ขอจดทะเบียน
สิทธิในท่ีดินหรือจดทะเบียนสิทธิในท่ีดินพร�อมกับอสังหาริมทรัพยLอ่ืนรวมกับท่ีดินดังกล7าวให�แก7
ทายาท หรือผู�จัดการมรดกซ่ึงปรากฏชื่อในทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยLแล�ว 
ขอจดทะเบียนสิทธิในอสังหาริมทรัพยLอ่ืนให�แก7ทายาท ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีดําเนินการจดทะเบียนให�
ตามคําขอโดยไม7ต�องประกาศตามมาตรา ๘๑ 

ในกรณีท่ีทรัสตีของทรัสตLซ่ึงได�ก7อต้ังข้ึนโดยชอบด�วยกฎหมายไว�แล�วขอจดทะเบียน
ในฐานะเป1นทรัสตี เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีสอบสวนพยานหลักฐานแล�ว ให�ดําเนินการจดทะเบียนได� 

 
มาตรา ๘๓๖๓  ผู�ใดมีส7วนได�เสียในท่ีดินใดอันอาจจะฟSองบังคับให�มีการจดทะเบียน 

หรือให�มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได� มีความประสงคLจะขออายัดท่ีดิน ให�ยื่นคําขอต7อพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๗๑ 

เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีสอบสวนเอกสารหลักฐานท่ีผู�ขอได�นํามาแสดงแล�ว ถ�าเห็นสมควร
เชื่อถือก็ให�รับอายัดไว�มีกําหนดสามสิบวันนับแต7วันท่ีสั่งรับอายัด เม่ือพ�นกําหนดระยะเวลาดังกล7าว 
ให�ถือว7าการอายัดสิ้นสุดลงและผู�นั้นจะขออายัดซํ้าในกรณีเดียวกันอีกไม7ได� 

ถ�าผู�มีส7วนได�เสียคัดค�านว7าการอายัดนั้นไม7ชอบด�วยกฎหมาย ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมี
อํานาจสอบสวนพยานหลักฐานเท7าท่ีจําเป1น เม่ือเป1นท่ีเชื่อได�ว7าได�รับอายัดไว�โดยไม7ชอบด�วยกฎหมาย 
ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจสั่งยกเลิกการอายัดนั้น และแจ�งให�ผู�ขออายัดทราบ 

 
หมวด ๗ 

การกําหนดสิทธิในท่ีดินเพ่ือการศาสนา 
   

 
มาตรา ๘๔  การได�มาซ่ึงท่ีดินของวัดวาอาราม วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค มูลนิธิ

เก่ียวกับคริสตLจักร หรือมัสยิดอิสลาม ต�องได�รับอนุญาตจากรัฐมนตรี และให�ได�มาไม7เกิน ๕๐ ไร7 
ในกรณีท่ีเป1นการสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตให�ได�มาซ่ึงท่ีดินเกินจํานวนท่ีบัญญัติไว�

ในวรรคแรกก็ได� 

                                                 
๖๓ มาตรา ๘๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๙) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

บทบัญญัติในมาตรานี้ไม7กระทบกระเทือนการได�มาซ่ึงท่ีดินท่ีมีอยู7แล�วก7อนวันท่ี
ประมวลกฎหมายนี้ใช�บังคับ และการได�มาซ่ึงท่ีดินของมัสยิดอิสลามโดยทางบทบัญญัติแห7งศาสนา
อิสลามในจังหวัดท่ีมีตําแหน7งดะโตZะยุติธรรม 

 
มาตรา ๘๕  ในกรณีท่ีนิติบุคคลได�มาซ่ึงท่ีดินเกินกําหนดตามความในมาตรา ๘๔ 

เม่ือประมวลกฎหมายนี้ได�ใช�บังคับแล�ว ให�นิติบุคคลดังกล7าวจัดการจําหน7ายภายในห�าป2 ถ�าไม7
จําหน7ายท่ีดินภายในเวลาท่ีกําหนด ให�อธิบดีมีอํานาจจําหน7ายท่ีดินนั้น และให�นําบทบัญญัติเรื่องการ
บังคับจําหน7ายท่ีดินตามความในหมวด ๓ มาใช�บังคับโดยอนุโลม  

 
หมวด ๘ 

การกําหนดสิทธิในท่ีดินของคนต7างด�าว 
   

 
มาตรา ๘๖  คนต7างด�าวจะได�มาซ่ึงท่ีดินก็โดยอาศัยบทสนธิสัญญาซ่ึงบัญญัติให�มี

กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยLได� และอยู7ในบังคับบทบัญญัติแห7งประมวลกฎหมายนี้ด�วย 
ภายใต�บังคับมาตรา ๘๔ คนต7างด�าวดังกล7าวจะได�มาซ่ึงท่ีดินเพ่ือใช�เป1นท่ีอยู7อาศัย 

ประกอบกิจการในทางพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสุสาน การกุศลสาธารณะ หรือ
การศาสนา ต�องเป1นไปตามเง่ือนไขและวิธีการซ่ึงกําหนดโดยกฎกระทรวง และต�องได�รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรี 

 
มาตรา ๘๗  จํานวนท่ีดินท่ีจะพึงอนุญาตให�ตามความในมาตราก7อน มีกําหนดดังนี้ 
(๑) ท่ีอยู7อาศัย ครอบครัวละไม7เกิน   ๑ ไร7 
(๒) ท่ีใช�เพ่ือพาณิชยกรรม ไม7เกิน   ๑ ไร7 
(๓) ท่ีใช�เพ่ืออุตสาหกรรม ไม7เกิน ๑๐ ไร7 
(๔) ท่ีใช�เพ่ือเกษตรกรรม ครอบครัวละไม7เกิน ๑๐ ไร7 
(๕) ท่ีใช�เพ่ือการศาสนา ไม7เกิน   ๑ ไร7 
(๖) ท่ีใช�เพ่ือการกุศลสาธารณะ ไม7เกิน   ๕ ไร7 

(๗) ท่ีใช�เพ่ือการสุสาน ตระกูลละไม7เกิน 
๒

๑  ไร7 

คนต7างด�าวผู�ใดต�องการมีสิทธิในท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรมเกินกว7าท่ีบัญญัติไว�ใน (๓) 
ถ�าเห็นเป1นการสมควร คณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให�ได�มาซ่ึงท่ีดินเกินกว7าจํานวนท่ีกําหนดไว� โดยกําหนด
เง่ือนไขก็ได� และให�นําบทบัญญัติมาตรา ๔๘ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๘  บทบัญญัติในมาตรา ๘๗ มิให�กระทบกระเทือนแก7ท่ีดินของคนต7างด�าว

ท่ีมีอยู7แล�ว เกินกําหนดตามความในมาตรา ๘๗ ก7อนวันท่ีประมวลกฎหมายนี้ใช�บังคับ ส7วนผู�ท่ีมีท่ีดิน
อยู7แล�วน�อยกว7ากําหนด หรือผู�ท่ีได�จําหน7ายท่ีดินเดิมของตนไป อาจได�มาซ่ึงท่ีดินได�อีก แต7รวมแล�ว
ต�องไม7เกินกําหนดตามมาตรา ๘๗ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๘๙  เม่ือคนต7างด�าวได�รับอนุญาตให�ได�มาซ่ึงท่ีดินเพ่ือกิจการใด ผู�รับอนุญาต
ต�องใช�ท่ีดินเพ่ือกิจการนั้น จะใช�เพ่ือกิจการอ่ืนไม7ได� เว�นแต7จะได�รับอนุญาตให�ใช�เพ่ือกิจการอ่ืนใหม7
ตามจํานวนท่ีไม7เกินกําหนดในมาตรา ๘๗ ถ�าจะไม7ใช�ท่ีดินตามท่ีได�รับอนุญาตนั้นต�องแจ�งให�ทราบตาม
แบบและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต7วันไม7ใช�ท่ีดินนั้น 

คนต7างด�าวผู�ใดประสงคLจะใช�ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืนใหม7 ให�ขออนุญาตใหม7ต7อรัฐมนตรี
ตามแบบและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ถ�ารัฐมนตรีเห็นสมควรก็ให�มีอํานาจอนุญาต 

 
มาตรา ๙๐  คนต7างด�าวท่ีได�รับอนุญาตให�มีและใช�ท่ีดินเพ่ือกิจการใด ถ�าไม7ใช�ท่ีดินนั้น

ต7อไป หรือได�ใช�ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืนโดยไม7ได�รับอนุญาตใหม7 ให�จัดการจําหน7ายท่ีดินนั้นภายในเวลาท่ี
อธิบดีกําหนด ซึ่งไม7น�อยกว7าหนึ่งร�อยแปดสิบวัน แต7ไม7ให�เกินหนึ่งป2 ถ�าพ�นกําหนดเวลาดังกล7าว 
ให�อธิบดีมีอํานาจจําหน7ายท่ีดินนั้น 

 
มาตรา ๙๑  คนต7างด�าวท่ีได�รับอนุญาตให�ใช�ท่ีดินเพ่ือกิจการใด ถ�าได�รับอนุญาตใหม7 

ให�ใช�ท่ีดินนั้นเพ่ือกิจการอ่ืนซ่ึงจํานวนท่ีดินท่ีได�รับอนุญาตนี้ลดลง ให�จําหน7ายท่ีดินส7วนท่ีเกินนั้น
ภายในเวลาท่ีอธิบดีกําหนด ซ่ึงไม7น�อยกว7าหนึ่งร�อยแปดสิบวัน แต7ไม7ให�เกินหนึ่งป2 ถ�าพ�นกําหนดเวลา
ดังกล7าว ให�อธิบดีมีอํานาจจําหน7ายท่ีดินนั้น 

 
มาตรา ๙๒  คนต7างด�าวผู�ใดได�รับอนุญาตให�ได�มาซ่ึงท่ีดินตามความในมาตรา ๘๗ 

วรรคสอง ถ�าไม7ได�ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ให�จําหน7ายท่ีดินส7วนท่ีได�รับอนุญาตให�
ได�มาเกินกว7าจํานวนท่ีกําหนดไว�นั้น ภายในเวลาท่ีอธิบดีกําหนด ซ่ึงไม7น�อยกว7าหนึ่งร�อยแปดสิบวัน 
แต7ไม7ให�เกินหนึ่งป2 ถ�าพ�นกําหนดเวลาดังกล7าว ให�อธิบดีมีอํานาจจําหน7ายท่ีดินนั้น 

 
มาตรา ๙๓  คนต7างด�าวได�มาซ่ึงท่ีดินโดยได�รับมรดกในฐานะท่ีเป1นทายาทโดยธรรม 

รัฐมนตรีจะอนุญาตให�ได�มาซ่ึงท่ีดินนั้น แต7เม่ือรวมกับท่ีมีอยู7แล�วไม7เกินจํานวนท่ีจะพึงมีได� ตามความ
ในมาตรา ๘๗ ก็ได� 

 
มาตรา ๙๔  บรรดาท่ีดินท่ีคนต7างด�าวได�มาโดยไม7ชอบด�วยกฎหมาย หรือไม7ได�รับ

อนุญาต ให�คนต7างด�าวนั้นจัดการจําหน7ายภายในเวลาท่ีอธิบดีกําหนดให� ซ่ึงไม7น�อยกว7าหนึ่งร�อยแปด
สิบวัน แต7ไม7เกินหนึ่งป2 ถ�าไม7จําหน7ายท่ีดินภายในเวลาท่ีกําหนด ให�อธิบดีมีอํานาจจําหน7ายท่ีดินนั้น 
และให�นําบทบัญญัติเรื่องการบังคับจําหน7ายท่ีดินตามความในหมวด ๓ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๕  ผู�ใดได�มาซ่ึงท่ีดินในขณะท่ีมีสัญชาติไทย ถ�าภายหลังผู�นั้นเปลี่ยน

สัญชาติเป1นคนต7างด�าว ให�คงมีสิทธิถือท่ีดินได�เท7าท่ีคนต7างด�าวนั้นจะพึงมี นอกจากนั้นให�ทําการ
จําหน7าย และให�นําบทบัญญัติมาตรา ๙๔  มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๖  เม่ือปรากฏว7าผู�ใดได�มาซ่ึงท่ีดินแห7งใดในฐานะเป1นเจ�าของแทนคนต7างด�าว 

หรือนิติบุคคลตามความในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ ให�อธิบดีมีอํานาจทําการจําหน7ายที่ดินนั้น 
และให�นําบทบัญญัติมาตรา ๙๔ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๙๖ ทวิ๖๔  บทบัญญัติว7าด�วยคนต7างด�าวจะได�มาซ่ึงท่ีดินโดยอาศัยบท

สนธิสัญญาตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง มิให�ใช�บังคับกับคนต7างด�าวซ่ึงได�นําเงินมาลงทุนตามจํานวนท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงต�องไม7ตํ่ากว7าสี่สิบล�านบาท โดยให�ได�มาซ่ึงท่ีดินเพ่ือใช�เป1นท่ีอยู7อาศัยได�ไม7
เกินหนึ่งไร7 และต�องได�รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

การได�มาซ่ึงท่ีดินของคนต7างด�าวตามวรรคหนึ่ง ให�เป1นไปตามหลักเกณฑL วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงอย7างน�อยต�องมีสาระสําคัญ ดังต7อไปนี้ 

(๑) ประเภทของธุรกิจท่ีคนต7างด�าวลงทุนซ่ึงต�องเป1นประโยชนLต7อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ หรือเป1นกิจการท่ีคณะกรรมการส7งเสริมการลงทุนได�ประกาศให�เป1นกิจการท่ี
สามารถขอรับการส7งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว7าด�วยการส7งเสริมการลงทุนได� 

(๒) ระยะเวลาการดํารงการลงทุนต�องไม7น�อยกว7าสามป2 
(๓) บริเวณท่ีดินท่ีอนุญาตให�คนต7างด�าวได�มาต�องอยู7ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรืออยู7ภายในบริเวณท่ีกําหนดเป1นเขตท่ีอยู7อาศัยตามกฎหมายว7าด�วย
การผังเมือง 

 
มาตรา ๙๖ ตรี๖๕  คนต7างด�าวซ่ึงได�รับอนุญาตให�ได�มาซ่ึงท่ีดินตามมาตรา ๙๖ ทวิ 

ถ�ากระทําการผิดหลักเกณฑLหรือเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๙๖ ทวิ วรรคสอง 
ให�จัดการจําหน7ายท่ีดินในส7วนท่ีตนมีสิทธิภายในเวลาท่ีอธิบดีกําหนด ซ่ึงไม7น�อยกว7าหนึ่งร�อยแปดสิบวัน
แต7ไม7เกินหนึ่งป2 ถ�าพ�นกําหนดเวลาดังกล7าวให�อธิบดีมีอํานาจจําหน7ายท่ีดินนั้น 

คนต7างด�าวซ่ึงได�รับอนุญาตให�ได�มาซ่ึงท่ีดินตามมาตรา ๙๖ ทวิ ถ�าไม7ได�ใช�ท่ีดินนั้น
เพ่ือเป1นท่ีอยู7อาศัยภายในกําหนดเวลาสองป2นับแต7วันจดทะเบียนการได�มา ให�อธิบดีมีอํานาจจําหน7าย
ท่ีดินนั้น 

 
หมวด ๙ 

การกําหนดสิทธิในท่ีดินของนิติบุคคลบางประเภท 
   

 
มาตรา ๙๗  นิติบุคคลดังต7อไปนี้ให�มีสิทธิในท่ีดินได�เสมือนกับคนต7างด�าว 
(๑)๖๖ บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีมีหุ�นอันเป1นทุนจดทะเบียน ถือโดยคน

ต7างด�าวเกินกว7าร�อยละสี่สิบเก�าของทุนจดทะเบียน หรือผู�ถือหุ�นเป1นคนต7างด�าวเกินกว7าก่ึงจํานวนผู�ถือหุ�น 
แล�วแต7กรณี 

                                                 
๖๔ มาตรา ๙๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๖๕ มาตรา ๙๖ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๖๖ มาตรา ๙๗ (๑) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับ

ท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เพ่ือประโยชนLแห7งหมวดนี้บริษัทจํากัดใดออกใบหุ�นชนิดออกให�แก7ผู�ถือ ให�ถือว7า 
ใบหุ�นนั้นคนต7างด�าวเป1นผู�ถือ 

(๒)๖๗ ห�างหุ�นส7วนจํากัด หรือห�างหุ�นส7วนสามัญที่จดทะเบียนแล�ว ท่ีมีคนต7างด�าว
ลงหุ�นมีมูลค7าเกินกว7าร�อยละสี่สิบเก�าของทุนท้ังหมด หรือผู�เป1นหุ�นส7วนเป1นคนต7างด�าวเกินกว7าก่ึงจํานวน
ของผู�เป1นหุ�นส7วน แล�วแต7กรณี 

(๓) สมาคมรวมท้ังสหกรณLท่ีมีสมาชิกเป1นคนต7างด�าวเกินกว7าก่ึงจํานวน หรือดําเนิน
กิจการเพ่ือประโยชนLคนต7างด�าวโดยเฉพาะ หรือเป1นส7วนใหญ7 

(๔) มูลนิธิท่ีมีวัตถุประสงคLเพ่ือประโยชนLคนต7างด�าวโดยเฉพาะ หรือเป1นส7วนใหญ7 
(๕)๖๘ (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๙๘๖๙  ในกรณีท่ีนิติบุคคลท่ีระบุไว�ในมาตรา ๙๗ เข�าถือหุ�นหรือลงหุ�น 

แล�วแต7กรณี ในนิติบุคคลอ่ืนตามนัยท่ีกล7าวในมาตรา ๙๗ ให�ถือว7านิติบุคคลอ่ืนนั้นเป1นคนต7างด�าว 
 
มาตรา ๙๙๗๐  ในกรณีท่ีนิติบุคคลตามมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ จะได�มาหรือต�อง

จําหน7ายไปซ่ึงสิทธิในท่ีดิน ให�นําบทบัญญัติในหมวด ๘ มาใช�บังคับโดยอนุโลม และให�นิติบุคคล
ดังกล7าวมีหน�าท่ีและความรับผิดเช7นเดียวกับท่ีกําหนดไว�สําหรับคนต7างด�าวและบุคคลท่ัวไป 

 
มาตรา ๑๐๐  นิติบุคคลใดได�มาซ่ึงท่ีดินในขณะท่ีไม7ต�องด�วยบทบัญญัติของมาตรา ๙๗ 

และมาตรา ๙๘ ถ�าภายหลังมีสภาพต�องด�วยบทบัญญัติในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ ให�นํา
บทบัญญัติมาตรา ๙๕ มาใช�บังคับโดยอนุโลม  

 
หมวด ๑๐ 

การค�าท่ีดิน๗๑ 
   

 
มาตรา ๑๐๑๗๒  (ยกเลิก) 
 

                                                 
๖๗ มาตรา ๙๗ (๒) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับ

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

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๖๙ มาตรา ๙๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๖) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๐ มาตรา ๙๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 

๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๑ หมวด ๑๐ การค�าท่ีดิน มาตรา ๑๐๑ ถึง มาตรา ๑๐๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๒ มาตรา ๑๐๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๑๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๐๒๗๓  (ยกเลิก) 
 

หมวด ๑๑ 
ค7าธรรมเนียม 

   
 

มาตรา ๑๐๓๗๔  ในการดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน การรังวัด การจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการทําธุระอ่ืน ๆ เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยL ให�เรียกเก็บค7าธรรมเนียม
และค7าใช�จ7ายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แต7ต�องไม7เกินอัตราตามบัญชีท�ายประมวลกฎหมายนี้ 

ในกรณีออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนLตามมาตรา ๕๘ ให�เรียก
เก็บเฉพาะค7าธรรมเนียมเป1นค7าออกโฉนดท่ีดิน ค7าออกหนังสือรับรองการทําประโยชนL ค7าหลักเขต
ท่ีดิน และค7ามอบอํานาจในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ แล�วแต7กรณี โดยผู�มีสิทธิในท่ีดินจะขอรับโฉนด
ท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนLไปก7อนแต7ยังไม7ชําระเงินค7าธรรมเนียมก็ได� และให�พนักงาน
เจ�าหน�าท่ีจดแจ�งการค�างชําระเงินค7าธรรมเนียมให�ปรากฏในโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนLนั้น ถ�าได�ยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมครั้งแรก ให�ผู�ยื่นคําขอเป1นผู�ชําระค7าธรรมเนียม
ท่ีค�างชําระ๗๕ 

ในกรณีออกโฉนดท่ีดินตามมาตรา ๕๘ ตรี ให�ได�รับยกเว�นค7าธรรมเนียมและ
ค7าใช�จ7าย๗๖ 

 
มาตรา ๑๐๓ ทวิ๗๗  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยLท่ี

บริจาคให�แก7ทางราชการ ให�ได�รับยกเว�นค7าธรรมเนียม 
 
มาตรา ๑๐๔๗๘  ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือ

สิทธิครอบครองในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยL ให�ผู�ขอจดทะเบียนเสียค7าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมโดยคํานวณตามราคาประเมินทุนทรัพยLตามมาตรา ๑๐๕ เบญจ 

                                                 
๗๓ มาตรา ๑๐๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๑๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๔ มาตรา ๑๐๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๗๕ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

ท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๗๖ มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 

๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๗๗ มาตรา ๑๐๓ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๖ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน 

พุทธศักราช ๒๕๒๐ 
๗๘ มาตรา ๑๐๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 

๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยLในกรณีอ่ืนนอกจากท่ี
กําหนดไว�ในวรรคหนึ่ง ให�ผู�ขอจดทะเบียนเสียค7าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยคํานวณ
ตามจํานวนทุนทรัพยLท่ีผู�ขอจดทะเบียนแสดงตามความเป1นจริง 

 
มาตรา ๑๐๕๗๙  ให�มีคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยL ประกอบด�วย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป1นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครองหรือผู�แทน อธิบดี
กรมสรรพากรหรือผู�แทน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือผู�แทน* อธิบดีกรมธนารักษLหรือ
ผู�แทน* ผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือผู�แทน และผู�ทรงคุณวุฒิอีกไม7เกินสี่คนซึ่ง
รัฐมนตรีแต7งต้ัง เป1นกรรมการ และให�ผู�อํานวยการสํานักงานกลางประเมินราคาทรัพยLสิน เป1นกรรมการ
และเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๐๕ ทวิ๘๐  กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต7งต้ัง มีวาระอยู7ในตําแหน7งคราวละสามป2 
กรรมการซ่ึงพ�นจากตําแหน7งตามวาระอาจได�รับแต7งต้ังเป1นกรรมการอีกได� 
 
มาตรา ๑๐๕ ตรี๘๑  นอกจากการพ�นจากตําแหน7งตามวาระตามมาตรา ๑๐๕ ทวิ 

กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต7งต้ังพ�นจากตําแหน7ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให�ออก 
(๔) เป1นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ หรือเป1นบุคคลล�มละลาย 
(๕) ได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุกหรือคําสั่งท่ีชอบด�วยกฎหมาย

ให�จําคุก เว�นแต7เป1นโทษสําหรับความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีท่ีกรรมการพ�นจากตําแหน7งก7อนวาระ ให�รัฐมนตรีแต7งต้ังผู�อ่ืนเป1นกรรมการแทน 
กรรมการซ่ึงได�รับแต7งต้ังตามวรรคสอง ให�อยู7ในตําแหน7งได�เท7ากับวาระท่ีเหลืออยู7

ของกรรมการซ่ึงได�แต7งต้ังไว�แล�วนั้น 
 
มาตรา ๑๐๕ จัตวา๘๒  การประชุมของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยL 

ต�องมีกรรมการมาประชุมไม7น�อยกว7าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป1นองคLประชุม 
ถ�าประธานกรรมการไม7อยู7ในท่ีประชุม ให�กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง

เป1นประธานในท่ีประชุม 

                                                 
๗๙ มาตรา ๑๐๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๘๐ มาตรา ๑๐๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน(ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๘๑ มาตรา ๑๐๕ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๘๒ มาตรา ๑๐๕ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให�มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท7ากันให�ประธาน

ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป1นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๐๕ เบญจ๘๓  ให�คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยLมีอํานาจ

หน�าท่ี ดังต7อไปนี้ 
(๑) กําหนดหลักเกณฑLและวิธีการในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยLของ

อสังหาริมทรัพยLเพ่ือเรียกเก็บค7าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายนี้ 
(๒) ให�ความเห็นชอบต7อการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยLท่ีคณะอนุกรรมการ

ประจําจังหวัดเสนอเพ่ือใช�ในการเรียกเก็บค7าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับ
อสังหาริมทรัพยLท่ีตั้งอยู7ในเขตจังหวัดนั้น หรือในท�องท่ีหนึ่งท�องท่ีใดในเขตจังหวัดนั้น 

(๓) วินิจฉัยป3ญหาเก่ียวกับการเรียกเก็บค7าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามท่ีกรมท่ีดินขอความเห็น 

(๔) แต7งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย7างหนึ่งอย7างใดตามท่ี
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยLมอบหมายก็ได� แล�วรายงานต7อคณะกรรมการกําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพยL 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน 
ราคาประเมินทุนทรัพยLท่ีคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยLได�ให�ความ

เห็นชอบตาม (๒) แล�วให�ปTดประกาศไว� ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัด สํานักงานท่ีดินสาขา และสํานักงานเขต 
หรือท่ีว7าการอําเภอหรือท่ีว7าการก่ิงอําเภอท�องท่ี 

 
มาตรา ๑๐๕ ฉ๘๔  ให�มีคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดแต7ละจังหวัด ประกอบด�วย

ผู�ว7าราชการจังหวัด เป1นประธานอนุกรรมการ ปลัดจังหวัด สรรพากรจังหวัด และผู�ทรงคุณวุฒิอีก
ไม7เกินสามคนซ่ึงคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยLแต7งต้ัง เป1นอนุกรรมการ และให�ธนารักษL
จังหวัด* เป1นอนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดสําหรับกรุงเทพมหานคร ประกอบด�วยปลัด
กรุงเทพมหานคร เป1นประธานอนุกรรมการ ผู�แทนกรมการปกครอง ผู�แทนกรมสรรพากร เจ�าพนักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร และผู�ทรงคุณวุฒิอีกไม7เกินสามคนซึ่งคณะกรรมการกําหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพยLแต7งต้ัง เป1นอนุกรรมการ และให�ผู�อํานวยการสํานักงานกลางประเมินราคาทรัพยLสิน เป1น
อนุกรรมการและเลขานุการ 

ให�นํามาตรา ๑๐๕ ทวิ มาตรา ๑๐๕ ตรี และมาตรา ๑๐๕ จัตวา มาใช�บังคับแก7
คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดโดยอนุโลม 

 

                                                 
๘๓ มาตรา ๑๐๕ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๘๔ มาตรา ๑๐๕ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญตัิแก�ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๐๕ สัตต๘๕  ให�คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดมีหน�าท่ีพิจารณากําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพยLเพ่ือใช�ในการเรียกเก็บค7าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับ
อสังหาริมทรัพยLท่ีต้ังอยู7ในเขตจังหวัดนั้น หรือในท�องท่ีหนึ่งท�องท่ีใดในเขตจังหวัดนั้น เพ่ือเสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยL 

 
มาตรา ๑๐๕ อัฏฐ๘๖  เม่ือได�มีการประกาศกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยLสําหรับ

เขตจังหวัดใดไว�แล�ว ถ�าต7อมาปรากฏว7าราคาท่ีซ้ือขายกันตามปกติในท�องตลาดของอสังหาริมทรัพยLใน
ท�องท่ีหนึ่งท�องท่ีใดในเขตจังหวัดนั้นแตกต7างจากราคาประเมินทุนทรัพยLท่ีได�ประกาศกําหนดไว�มาก
พอสมควร ให�คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดนั้นพิจารณาปรับปรุงราคาประเมินทุนทรัพยLสําหรับ
ท�องท่ีนั้น เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยLโดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๐๖๘๗  (ยกเลิก) 
 

หมวด ๑๒ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๑๐๗๘๘  ผู�ใดไม7นําพนักงานเจ�าหน�าท่ีทําการสํารวจรังวัดทําแผนท่ีหรือพิสูจนL
สอบสวนการทําประโยชนLในท่ีดินของตน หรือไม7ต้ังตัวแทนเพ่ือการดังกล7าว ตามมาตรา ๕๘ หรือ
มาตรา ๖๙ หรือผู�ใดฝUาฝ[นหรือไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๗๐ ต�องระวางโทษปรับไม7เกิน
ห�าร�อยบาท 

 
มาตรา ๑๐๘๘๙  ผู�ใดฝUาฝ[นมาตรา ๙ อยู7ก7อนวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช�

บังคับ พนักงานเจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซ่ึงได�รับมอบหมายจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจแจ�งเป1นหนังสือให�
ผู�ฝUาฝ[นปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด ถ�าผู�ฝUาฝ[นเพิกเฉยหรือไม7ปฏิบัติให�ถูกต�องตาม
ระเบียบ ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีคําสั่งเป1นหนังสือให�ผู�ฝUาฝ[นออกจากท่ีดินและหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร�าง
ในท่ีดินนั้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถ�าไม7ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ�าหน�าท่ี ต�องระวางโทษ
จําคุกไม7เกินหนึ่งป2 หรือปรับไม7เกินห�าพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

                                                 
๘๕ มาตรา ๑๐๕ สัตต เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๘๖ มาตรา ๑๐๕ อัฏฐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๘๗ มาตรา ๑๐๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๘๘ มาตรา ๑๐๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธL 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๘๙ มาตรา ๑๐๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธL 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในการกําหนดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดให�ผู�ฝUาฝ[นต�องเสีย
ค7าตอบแทนในการใช�ท่ีดินนั้นให�แก7รัฐหรือราชการบริหารส7วนท�องถ่ินด�วยก็ได� 

 
มาตรา ๑๐๘ ทวิ๙๐  นับต้ังแต7วันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช�บังคับ ผู�ใดฝUาฝ[น

มาตรา ๙ ต�องระวางโทษจําคุกไม7เกินหนึ่งป2 หรือปรับไม7เกินห�าพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ถ�าความผิดตามวรรคหนึ่งได�กระทําแก7ท่ีดินซ่ึงเป1นสาธารณสมบัติของแผ7นดินท่ี

ประชาชนใช�ร7วมกัน หรือท่ีใช�เพ่ือประโยชนLของแผ7นดินโดยเฉพาะ ต�องระวางโทษจําคุกไม7เกินสามป2 
หรือปรับไม7เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ�าความผิดตามวรรคสองได�กระทําเป1นเนื้อท่ีเกินกว7าห�าสิบไร7 ต�องระวางโทษจําคุก
ไม7เกินห�าป2 หรือปรับไม7เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ในกรณีที่มีคําพิพากษาว7าผู�ใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ ศาลมีอํานาจสั่งใน
คําพิพากษาให�ผู�กระทําความผิด คนงาน ผู�รับจ�าง ผู�แทน และบริวารของผู�กระทําความผิดออกไปจาก
ท่ีดินนั้นด�วย 

บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช� สัตวLพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซ่ึงบุคคล
ได�ใช�ในการกระทําความผิด หรือได�ใช�เป1นอุปกรณLให�ได�รับผลในการกระทําความผิดดังกล7าว ให�ริบเสีย
ท้ังสิ้น ไม7ว7าจะมีผู�ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม7 

 
มาตรา ๑๐๘ ตรี๙๑  ผู�ใดขัดขวางหรือไม7ให�ความสะดวกต7อพนักงานเจ�าหน�าท่ีซ่ึง

ปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรา ๖๖ ต�องระวางโทษปรับไม7เกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๑๐๙  ผู�ใดฝUาฝ[น หรือไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๗๔ 

มีความผิดต�องระวางโทษปรับไม7เกินสองพันบาท หรือจําคุกไม7เกินสามเดือน หรือท้ังปรับท้ังจํา 
 
มาตรา ๑๑๐  ผู�ใดฝUาฝ[น หรือไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙  มีความผิดต�องระวางโทษ

ปรับไม7เกินสามพันบาท หรือจําคุกไม7เกินหกเดือน หรือท้ังปรับท้ังจํา 
 
มาตรา ๑๑๑๙๒  ผู�ใดฝUาฝ[น หรือไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๘๖ มีความผิดต�องระวางโทษ

ปรับไม7เกินสองหม่ืนบาท หรือจําคุกไม7เกินสองป2 หรือท้ังปรับท้ังจํา 
 
มาตรา ๑๑๒  นิติบุคคลใด 
(๑) ได�มาซ่ึงท่ีดินเป1นการฝUาฝ[นบทแห7งประมวลกฎหมายนี้ 
(๒) ใช�ท่ีดินนั้นเพ่ือกิจการอ่ืนนอกจากท่ีได�รับอนุญาต 

                                                 
๙๐ มาตรา ๑๐๘ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธL 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๙๑ มาตรา ๑๐๘ ตรี เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธL 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๙๒ มาตรา ๑๑๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 

๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) ใช�ท่ีดินผิดเง่ือนไขท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดตามความในมาตรา ๙๙ ประกอบด�วย
มาตรา ๘๗ วรรคสอง 

(๔) ไม7แจ�งการไม7ใช�ท่ีดินตามความในมาตรา ๙๙ ประกอบด�วยมาตรา ๘๙ หรือ 
(๕)๙๓ (ยกเลิก) 
มีความผิดต�องระวางโทษปรับไม7เกินห�าหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๑๓  ผู�ใดได�มาซ่ึงท่ีดินในฐานะเป1นตัวแทนของคนต7างด�าว หรือนิติบุคคล

ตามความในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ มีความผิดต�องระวางโทษปรับไม7เกินสองหม่ืนบาท หรือจําคุก
ไม7เกินสองป2 หรือท้ังปรับท้ังจํา 

                                                 
๙๓ มาตรา ๑๑๒ (๕) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 

๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

บัญชีอัตราค7าธรรมเนียมและค7าใช�จ7ายท�ายประมวลกฎหมายท่ีดิน๙๔ 
   

 
๑. ค7าธรรมเนียมในการขอสัมปทาน รายละ ๕๐๐ บาท 
๒. ค7าสัมปทานป2หนึ่ง ไร7ละ ๒๐ บาท 

เศษของไร7ให�คิดเป1นหนึ่งไร7 
๓. ค7าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทําประโยชนL 

(๑) ท่ีดินเนื้อท่ีไม7เกิน ๒๐ ไร7 แปลงละ ๓๐ บาท 
(๒) ท่ีดินเนื้อท่ีเกิน ๒๐ ไร7 ส7วนท่ีเกิน ไร7ละ ๒ บาท 

เศษของไร7ให�คิดเป1นหนึ่งไร7 
๔. ค7าธรรมเนียมการพิสูจนLสอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อท่ีเก่ียวกับหนังสือรับรองการทําประโยชนL 

(๑) ถ�าเรียกเป1นรายแปลง แปลงละ ๓๐ บาท 
(๒) ถ�าเรียกเป1นรายวัน วันละ ๓๐ บาท 
(๓) ค7าคัดหรือจําลองแผนท่ี แปลงละ ๓๐ บาท 
(๔) ค7าคํานวณเนื้อท่ีหรือสอบแส แปลงละ ๓๐ บาท 
(๕) ค7าจับระยะ แปลงละ ๑๐ บาท 

๕. ค7าธรรมเนียมออกโฉนดท่ีดิน 
(๑) ท่ีดินเนื้อท่ีไม7เกิน ๒๐ ไร7 แปลงละ ๕๐ บาท 
(๒) ท่ีดินเนื้อท่ีเกิน ๒๐ ไร7 ส7วนท่ีเกินไร7ละ ๒ บาท 

เศษของไร7ให�คิดเป1นหนึ่งไร7 
๖. ค7าธรรมเนียมรังวัดเก่ียวกับโฉนดท่ีดิน 

(๑) ถ�าเรียกเป1นรายแปลง แปลงละ ๔๐ บาท 
(๒) ถ�าเรียกเป1นรายวัน วันละ ๔๐ บาท 
(๓) ค7าคัดหรือจําลองแผนท่ี แปลงละ ๓๐ บาท 
(๔) ค7าคํานวณเนื้อท่ีหรือสอบแส แปลงละ ๓๐ บาท 
(๕) ค7าจับระยะ แปลงละ ๑๐ บาท 

                                                 
๙๔ บัญชีอัตราค7าธรรมเนียมและค7าใช�จ7ายท�ายประมวลกฎหมายท่ีดิน แก�ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

๗.๙๕ ค7าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
(๑) มีทุนทรัพยLให�เรียกเก็บร�อยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพยLสําหรับการขอจดทะเบียนสิทธิ 

และนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยL ส7วนกรณีอื่น
ให�เรียกเก็บร�อยละ ๒ ของจํานวนทุนทรัพยLท่ีผู�ขอจดทะเบียนแสดงตามความเป1นจริง 
เศษของร�อยให�คิดเป1นหนึ่งร�อย 

(๒) ไม7มีทุนทรัพยL แปลงละ ๑,๐๐๐ บาท 
๘. ค7าธรรมเนียมการขอให�ได�มาซ่ึงท่ีดินของคนต7างด�าว รายละ ๕๐๐ บาท 

ค7าอนุญาต ไร7ละ ๑๐๐ บาท 
เศษของไร7ให�คิดเป1นหนึ่งไร7 

๙.๙๖ (ยกเลิก) 
๑๐. ค7าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 

(๑) ค7าคําขอ แปลงละ ๕ บาท 
(๒) ค7าคัดสําเนาเอกสารต7าง ๆ รวมท้ังค7าคัดสําเนา 

เอกสารเป1นพยานในคดีแพ7งโดยเจ�าหน�าท่ีเป1นผู�คัด  
ร�อยคําแรกหรือไม7ถึงร�อยคํา ๑๐ บาท 
ร�อยคําต7อไป ร�อยละ ๕ บาท 
เศษของร�อยให�คิดเป1นหนึ่งร�อย 

(๓) ค7ารับรองเอกสารท่ีคัด ฉบับละ ๑๐ บาท 
(๔) ค7าตรวจหลักฐานทะเบียนท่ีดิน แปลงละ ๑๐ บาท 
(๕) ค7ารับอายัดท่ีดิน แปลงละ ๑๐ บาท 
(๖) ค7ามอบอํานาจ เรื่องละ ๒๐ บาท 
(๗) ค7าออกใบแทนโฉนดท่ีดินหรือหนังสือแสดงสิทธิ 
    ในท่ีดินอย7างอ่ืน ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๘) ค7าประกาศ แปลงละ ๑๐ บาท 
(๙) ค7าหลักเขตท่ีดิน หลักละ ๑๕ บาท 

ถ�าเป1นการเดินสํารวจหรือสอบเขตท้ังตําบลสําหรับกรณีออกโฉนด 
คิดเป1นรายแปลง แปลงละ ๖๐ บาท 

(๑๐)๙๗ ค7าตรวจสอบข�อมูลด�านงานรังวัด ด�านทะเบียนท่ีดิน 
ด�านประเมินราคาหรือข�อมูลอ่ืนครั้งละ ๑๐๐ บาท 

(๑๑)๙๘ ค7าสําเนาจากสื่อบันทึกข�อมูลทางคอมพิวเตอรL 

                                                 
๙๕ บัญชีอัตราค7าธรรมเนียมและค7าใช�จ7ายท�ายประมวลกฎหมายท่ีดิน ๗. แก�ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๖ บัญ ชีอัตราค7าธรรมเนียมและค7าใช�จ7ายท�ายประมวลกฎหมายท่ีดิน ๙ . ยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๗ บัญชีอัตราค7าธรรมเนียมและค7าใช�จ7ายท�ายประมวลกฎหมายท่ีดิน ๑๐. (๑๐) เพ่ิมโดย

พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๘ บัญชีอัตราค7าธรรมเนียมและค7าใช�จ7ายท�ายประมวลกฎหมายท่ีดิน ๑๐. (๑๑) เพ่ิมโดย

พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสLอ่ืนหรือสําเนาข�อมูลอ่ืนแผ7นละ ๕๐ บาท 
๑๑.๙๙ ค7าใช�จ7าย 

(๑) ค7าพาหนะเดินทางให�แก7เจ�าพนักงาน ให�จ7ายในลักษณะเหมาจ7าย 
พนักงานเจ�าหน�าท่ี และคนงานท่ีจ�าง ตามระเบียบกระทรวง 
ไปทําการรังวัดเก่ียวกับโฉนดท่ีดิน หรือ มหาดไทยด�วยความเห็นชอบ 
พิสูจนLสอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อท่ี ของกระทรวงการคลัง 
เก่ียวกับหนังสือรับรองการทําประโยชนL 
ตามคําขอ 

(๒) ค7าเบ้ียเลี้ยงให�แก7เจ�าพนักงาน ให�จ7ายในลักษณะเหมาจ7าย 
พนักงานเจ�าหน�าท่ี และค7าจ�างคนงาน ตามระเบียบกระทรวง 
ท่ีจ�างไปทําการรังวัดเก่ียวกับโฉนดท่ีดิน มหาดไทยด�วยความเห็นชอบ 
หรือพิสูจนLสอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อท่ี ของกระทรวงการคลัง 
เก่ียวกับหนังสือรับรองการทําประโยชนL 
ตามคําขอ 

(๓) ค7าปUวยการให�แก7เจ�าพนักงานผู�ปกครอง 
ท�องท่ีหรือผู�แทนท่ีไปในการรังวัดเก่ียวกับ 
โฉนดท่ีดิน หรือพิสูจนLสอบสวน หรือ 
ตรวจสอบเนื้อท่ีเก่ียวกับหนังสือรับรอง 
การทําประโยชนL คนหนึ่ง วันละ ๑๐๐ บาท 

(๔) ค7าใช�จ7ายอ่ืน ๆ ในการรังวัดเก่ียวกับ ให�จ7ายในลักษณะเหมาจ7าย 
โฉนดท่ีดิน หรือพิสูจนLสอบสวน หรือ ตามระเบียบกระทรวง 
ตรวจสอบเนื้อท่ีเก่ียวกับหนังสือรับรอง มหาดไทยด�วยความเห็นชอบ 
การทําประโยชนL ของกระทรวงการคลัง 

(๕) ค7าปTดประกาศให�แก7ผู�ปTดประกาศ แปลงละ ๒๐ บาท 
(๖) ค7าพยานให�แก7พยาน คนละ ๒๐ บาท 

                                                 
๙๙ บัญชีอัตราค7าธรรมเนียมและค7าใช�จ7ายท�ายประมวลกฎหมายท่ีดิน ๑๑. แก�ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

บัญชีค7าตอบแทนท�ายประมวลกฎหมายท่ีดิน๑๐๐ 
   

 
ค7าตอบแทนในการอนุญาต 
(๑) ตามมาตรา ๙ (๑) ไร7ละ  ๑,๐๐๐ บาทต7อป2 
(๒) ตามมาตรา ๙ (๒) หรือมาตรา ๙ (๓) 

(ก) การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศกL เมตรละ      ๒๘ บาท 
(ข) การขุดดินหรือลูกรังหรืออ่ืน ๆ ไร7ละ  ๑๐,๐๐๐ บาทต7อป2 

หรือลูกบาศกLเมตรละ  ๑๐ บาท 

                                                 
๑๐๐ บัญชีค7าตอบแทนท�ายประมวลกฎหมายท่ีดิน แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการใช�พระราชบัญญัติและประมวลกฎหมายท่ีดินฉบับนี้ คือ ในขณะนี้ได�มี
กฎหมายว7าด�วยท่ีดินอยู7หลายฉบับ สมควรนํามาประมวลไว�ในท่ีเดียวกัน และปรับปรุงเสียใหม7ให�รัฐได�
ดําเนินการจัดท่ีดินโดยกว�างขวาง เพ่ือประโยชนLแห7งรัฐและประชาชน 
       
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒๑๐๑ 

 
โดยท่ีเห็นว7าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายท่ีดินซ่ึงบัญญัติจํากัดสิทธิของบุคคลใน

การถือกรรมสิทธิ์ท่ีดินเพ่ือการอยู7อาศัย เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม โดยให�ถือได�
เพียงจํานวนเนื้อท่ีดินท่ีกําหนดไว� ผู�ใดจะถือกรรมสิทธิ์เกินไปกว7ามิได�นั้น เป1นการจํากัดโดยไม7สมควร 
และเป1นเหตุบ7อนความเจริญก�าวหน�าในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และส7งผลให�
เสียหายแก7การเศรษฐกิจของประเทศ จึงสมควรท่ีจะยกเลิกข�อจํากัดนี้เสีย อนึ่ง บทบัญญัติแห7ง
ประมวลกฎหมายท่ีกล7าวแล�ว ซ่ึงบัญญัติว7านิติบุคคลท่ีเป1นบริษัทจํากัด ห�างหุ�นส7วนจํากัด สมาคม 
สหกรณLและมูลนิธิ บรรดาซ่ึงเพียงแต7มีผู�จัดการหรือกรรมการเป1นคนต7างด�าว ก็ให�ถือว7าเป1นคนต7างด�าว
ถูกบ่ันทอนสิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ท่ีดินไปด�วยนั้น ก็ไม7เหมาะสมและชอบด�วยความยุติธรรม และส7งผล
เสียหายเช7นเดียวกัน 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธL พุทธศักราช ๒๕๑๕๑๐๒ 
 

ข�อ ๑๓  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป1นต�นไป 

 
โดยท่ีคณะปฏิวัติได�พิจารณาเห็นว7า ประชาชนซ่ึงครอบครองท่ีดินและได�ทํา

ประโยชนLในท่ีดินนั้น และได�ปฏิบัติตามกฎหมายโดยแจ�งการครอบครองไว�แล�วตามมาตรา ๕ แห7ง
พระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาเป1นเวลากว7าสิบห�าป2 ยังไม7ได�รับหนังสือ
รับรองการทําประโยชนLไว�เป1นหลักฐานสําหรับแสดงสิทธิในท่ีดินของตน ทําให�เกิดกรณีพิพาทเก่ียวกับ
สิทธิในท่ีดินและเขตท่ีดินข�างเคียง ท้ังไม7ได�รับความสะดวกในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เก่ียวกับท่ีดินนั้นด�วย คณะปฏิวัติจึงเห็นสมควรแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดินเพ่ือให�ทางราชการ
สามารถออกหนังสือรับรองการทําประโยชนLได�รวดเร็วยิ่งข้ึน โดยจัดให�มีการเดินสํารวจออกหนังสือ
รับรองการทําประโยชนLด�วยการใช�ระวางรูปถ7ายทางอากาศในเขตท�องท่ีซ่ึงจะได�ประกาศเป1นแห7ง ๆ 
ไปเช7นเดียวกับการเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินท่ัวราชอาณาจักร และในขณะเดียวกันจะได�ทําการเดิน
สํารวจเพ่ือออกหนังสือรับรองการทําประโยชนLสําหรับท่ีดินท่ีมีผู�ครอบครองและทําประโยชนLอยู7แล�ว 
แต7ไม7ได�แจ�งการครอบครองท่ีดินตามมาตรา ๕ แห7งพระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 
๒๔๙๗ รวมท้ังกําหนดมาตรการปSองกันมิให�มีการบุกรุกท่ีดินของรัฐด�วย 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๑๐๓ 
                                                 

๑๐๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๗๖/ตอนท่ี ๘/หน�า ๑๒/๑๓ มกราคม ๒๕๐๒ 
๑๐๒ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๘๙/ตอนท่ี ๓๓/ฉบับพิเศษ หน�า ๘/๓ มีนาคม ๒๕๑๕ 
๑๐๓ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๘๙/ตอนท่ี ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หน�า ๑๗๑/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๑๓  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป1นต�นไป 

 
โดยท่ีคณะปฏิวัติพิจารณาเห็นสมควรแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน เพ่ือให�

การจัดท่ีดินให�ประชาชนดําเนินไปโดยรวดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเป1นประโยชนLในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และส7งเสริมให�ประชาชนมีท่ีดินทํามาหากิน และเห็นสมควรปรับปรุงประมวลกฎหมายท่ีดินในเรื่อง
การควบคุมท่ีดินสาธารณสมบัติ การสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว�เพ่ืออนุชนรุ7นหลัง รวมท้ังการ
รังวัด และการจดทะเบียนท่ีดิน ให�ประชาชนได�รับความสะดวกและรวดเร็วด�วย 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๒๐๑๐๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป1นต�นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีบทบัญญัติเก่ียวกับการทําการ
รังวัดสอบเขตโฉนดท่ีดินและการรังวัดแบ7งแยกท่ีดินยังไม7เหมาะสม เนื่องจากในการรังวัด ถ�าผู�มีสิทธิ
ในท่ีดินข�างเคียงไม7ได�รับรองแนวเขตครบถ�วนแล�วก็ไม7อาจทําการรังวัดสอบเขตโฉนดท่ีดิน หรือรังวัด
แบ7งแยกท่ีดินได� เพ่ือขจัดข�อขัดข�องดังกล7าวเห็นสมควรแก�ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑLเก่ียวกับการทําการ
รังวัดสอบเขตโฉนดท่ีดิน และการรังวัดแบ7งแยกท่ีดินเสียใหม7  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๖ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐๑๐๕ 
 

โดยท่ีปรากฏว7าได�มีประชาชนผู�มีจิตศรัทธาได�บริจาคท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยLอ่ืน
ให�แก7ทางราชการ เพ่ือนําไปใช�ประโยชนLในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือประโยชนLของทาง
ราชการอ่ืนอยู7เนือง ๆ เพ่ือเป1นการสนองตอบศรัทธาของผู�บริจาคทรัพยLสินดังกล7าว จึงเป1นการสมควร
ให�การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยLท่ีบริจาคให�แก7ทางราชการได�รับยกเว�น
ค7าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑๑๐๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป1นต�นไป  
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากข�อจํากัดการห�ามโอนสิทธิ
ในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินยังไม7รัดกุมและมีบทบัญญัติบางมาตราในประมวลกฎหมายท่ีดิน
                                                 

๑๐๔ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๙๔/ตอนท่ี ๘๖/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๑๙ กันยายน ๒๕๒๐ 
๑๐๕ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๙๔/ตอนท่ี ๑๐๙/ฉบับพิเศษ หน�า ๒/๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ 
๑๐๖ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๙๕/ตอนท่ี ๑๓๘/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ไม7เหมาะสม ทําให�เป1นอุปสรรคแก7การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีในการอํานวยความสะดวกแก7
ประชาชน สมควรแก�ไขปรับปรุงเสียใหม7 กับท้ังจําเป1นต�องปรับปรุงอัตราค7าธรรมเนียมและค7าใช�จ7าย
ท�ายประมวลกฎหมายท่ีดินให�เหมาะสมกับสภาพการณLป3จจุบัน  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖๑๐๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป1นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป1นการสมควรโอนอํานาจ
หน�าที่ในการพัฒนาที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ในส7วนที่เกี่ยวกับการสํารวจ จําแนก และทํา
สํามะโนท่ีดินเพ่ือให�ทราบถึงความสมบูรณLตามธรรมชาติและความเหมาะสมแก7การใช�ประโยชนLท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม และการวางแผนการใช�ท่ีดิน การพัฒนาท่ีดิน การกําหนดบริเวณการใช�ท่ีดินและการ
กําหนดมาตรการเพ่ือการอนุรักษLดินและน้ํา ไปเป1นอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการพัฒนาท่ีดินและ
กรมพัฒนาท่ีดินตามกฎหมายว7าด�วยการพัฒนาท่ีดิน  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘๑๐๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป1นต�นไป 
 

มาตรา ๑๙  การปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายท่ีดินซ่ึงเป1นอํานาจหน�าท่ีของ
หัวหน�าเขต นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู�เป1นหัวหน�าประจําก่ิงอําเภอ อยู7ก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใช�บังคับ ให�ผู�ดํารงตําแหน7งดังกล7าวปฏิบัติต7อไปพลางก7อนจนกว7ารัฐมนตรีจะได�ประกาศยกเลิกในราช
กิจจานุเบกษาเป1นท�องท่ีไป 

 
มาตรา ๒๐  ให�รัฐมนตรีว7าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป1นการสมควรปรับปรุงการ
ออกเอกสารแสดงสิทธิในท่ีดิน และการรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยLให�
เหมาะสมยิ่งข้ึน โดยการรวมอํานาจหน�าท่ีในการออกเอกสารแสดงสิทธิในท่ีดินและการรับจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยLและการทํากิจการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับท่ีดินซ่ึงแต7เดิมให�
ผู�ว7าราชการจังหวัด หัวหน�าเขต นายอําเภอ ปลัดอําเภอผู�เป1นหัวหน�าประจําก่ิงอําเภอ มีอํานาจ
กระทําการดังกล7าวด�วย มาให�เป1นอํานาจของเจ�าพนักงานท่ีดินแต7เพียงฝUายเดียวเพ่ือให�การ
บริหารงานเก่ียวกับท่ีดินมีเอกภาพและสะดวกแก7ประชาชนมากข้ึน โดยแก�ไขบทบัญญัติในเรื่อง
ดังกล7าว และในขณะเดียวกันสมควรแก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห7งประมวลกฎหมายท่ีดินในส7วนท่ียัง
                                                 

๑๐๗ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๐๐/ตอนท่ี ๑๖๐/ฉบับพิเศษ หน�า ๘/๖ ตุลาคม ๒๕๒๖ 
๑๐๘ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๐๒/ตอนท่ี ๒๐๑/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เป1นอุปสรรคต7อการปฏิบัติงานของกรมท่ีดินให�เหมาะสมรัดกุม เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป1นไปอย7าง
คล7องตัวยิ่งข้ึน นอกจากนี้ได�เพ่ิมเติมกรณีของการออกโฉนดท่ีดินสําหรับท่ีดินท่ีมีหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนL ซ่ึงใช�ระวางรูปถ7ายทางอากาศข้ึนเป1นพิเศษเพราะรัฐมีนโยบายท่ีจะเร7งรัดให�มีการออกโฉนด
ท่ีดินในกรณีนี้ให�รวดเร็วยิ่งข้ึนเพ่ือประโยชนLแก7ประชาชนโดยท่ัวไปอีกด�วย  จึงจําเป1นต�องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔๑๐๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป1นต�นไป 
 

มาตรา ๗  ให�คณะกรรมการประเมินทุนทรัพยLในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
และคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดซ่ึงดํารงตําแหน7งอยู7ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับยังคงปฏิบัติ
หน�าท่ีต7อไปจนกว7าจะมีการแต7งต้ังคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยLและคณะอนุกรรมการ
ประจําจังหวัดข้ึนใหม7ตามมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๕ ฉ แห7งประมวลกฎหมายท่ีดินซ่ึงแก�ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘  ในระหว7างท่ียังมิได�มีการประกาศใช�ราคาประเมินทุนทรัพยLตามมาตรา 

๑๐๕ เบญจ สําหรับเขตจังหวัดหรือเขตท�องที่ใด ให�พนักงานเจ�าหน�าที่เรียกเก็บค7าธรรมเนียม
จดทะเบ ียนสิทธิและนิ ติกรรมตามจํานวนทุนทรัพยLในการจดทะเบียนสิทธิและนิ ติกรรมท่ี
คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดได�กําหนดไว�แล�วสําหรับเขตจังหวัดหรือเขตท�องท่ีนั้นก7อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ โดยให�ถือว7าจํานวนทุนทรัพยLดังกล7าวเป1นราคาประเมินทุนทรัพยLตาม
มาตรา ๑๐๕ เบญจ 

 
มาตรา ๙  คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีได�ยื่นไว�ก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้

ใช�บังคับและยังอยู7ในระหว7างการพิจารณาของพนักงานเจ�าหน�าท่ี คณะอนุกรรมการประจําจังหวัด 
หรือคณะกรรมการประเมินทุนทรัพยLในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให�เรียกเก็บค7าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามราคาประเมินทุนทรัพยLตามมาตรา ๑๐๕ เบญจ แห7งประมวล
กฎหมายท่ีดิน หรือตามมาตรา ๘ แห7งพระราชบัญญัตินี้ แล�วแต7กรณี 

 
มาตรา ๑๐  ในระหว7างท่ีคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยLยังมิได�

กําหนดหลักเกณฑLและวิธีการในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยL ให�นําระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว7าด�วยการกําหนดจํานวนทุนทรัพยLในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๓๐ 
มาใช�บังคับกับการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยLโดยอนุโลมเพียงเท7าท่ีไม7ขัดหรือแย�งกับบทบัญญัติ
แห7งประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                 
๑๐๙ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๑๖๔/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๑๘ กันยายน ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๑  ให�รัฐมนตรีว7าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป1นการสมควรปรับปรุง
บทบัญญัติว7าด�วยการเรียกเก็บค7าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
เพ่ือให�เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก7ประชาชนผู�ขอจดทะเบียนมากยิ่งข้ึน โดยการเปลี่ยนวิธีการคิด
ค7าธรรมเนียมจากเดิมท่ีคิดจากจํานวนทุนทรัพยLของอสังหาริมทรัพยLท่ีขอจดทะเบียนตามการประเมิน
ของพนักงานเจ�าหน�าท่ีเป1นการคิดจากราคาประเมินทุนทรัพยLท่ีทางราชการได�ประกาศกําหนดไว�แล�ว 
และเป1นการสมควรปรับปรุงองคLประกอบและอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพยLและของอนุกรรมการประจําจังหวัดให�เหมาะสมและชัดเจนยิ่งข้ึน  จึงจําเป1นต�องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕๑๑๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป1นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติเก่ียวกับนิติ
บุคคลซ่ึงมีสิทธิในท่ีดินได�เสมือนคนต7างด�าวในประมวลกฎหมายท่ีดินสําหรับกรณีของบริษัทจํากัดและ
ห�างหุ�นส7วนนิติบุคคลจํากัดได�ก7อให�เกิดป3ญหาว7า ทุนของคนต7างด�าวท่ีมีในบริษัทจํากัดหรือห�าง
หุ�นส7วนนิติบุคคลจํากัดจะต�องพิจารณารวมไปถึงทุนของคนต7างด�าวในนิติบุคคลอ่ืนท่ีเข�าถือหุ�นหรือ
ลงหุ�นในบริษัทจํากัดหรือห�างหุ�นส7วนนิติบุคคลจํากัดด�วยหรือไม7 เพ่ือมิให�เกิดป3ญหาในการพิจารณา
ความหมายของบทบัญญัติดังกล7าว สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับนิติบุคคลดังกล7าวให�
ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งข้ึน นอกจากนี้ สมควรเพ่ิมเติมให�เง่ือนไขดังกล7าวใช�บังคับกับบริษัทมหาชน
จํากัดตามกฎหมายว7าด�วยบริษัทมหาชนจํากัดและแก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙๘ ให�สอดคล�องกับการแก�ไข
ข�างต�นด�วย  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑๑๑๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป1นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีบัญชีอัตราค7าธรรมเนียมและ
ค7าใช�จ7ายท�ายประมวลกฎหมายท่ีดิน และบัญชีค7าตอบแทนท�ายประมวลกฎหมายท่ีดินได�ใช�บังคับมา
เป1นเวลานาน ทําให�อัตราค7าธรรมเนียมและค7าใช�จ7าย รวมท้ังค7าตอบแทนต7าง ๆ ไม7เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจในป3จจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมบัญชีอัตราค7าธรรมเนียมและ

                                                 
๑๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๑๔/หน�า ๓/๒๗ กุมภาพันธL ๒๕๓๕ 
๑๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๑๕/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน�า ๑/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ค7าใช�จ7ายท�ายประมวลกฎหมายท่ีดินในส7วนท่ีเก่ียวกับค7าใช�จ7าย และบัญชีค7าตอบแทนท�ายประมวล
กฎหมายท่ีดิน ให�เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๑๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป1นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป1นการสมควรให�คนต7างด�าว
ซ่ึงได�เข�ามาลงทุนในกิจการท่ีสําคัญและเป1นประโยชนLในด�านการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ อาจได�มาซ่ึงท่ีดินเพ่ือใช�เป1นท่ีอยู7อาศัยตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือเป1นการอํานวย
ความสะดวกแก7คนต7างด�าวท่ีเข�ามาประกอบกิจการในราชอาณาจักร รวมท้ังเป1นป3จจัยเสริมในการ
ตัดสินใจท่ีจะเข�ามาลงทุนของคนต7างด�าว ตลอดจนเป1นการเพ่ิมกําลังซ้ือให�กับธุรกิจอสังหาริมทรัพยL
ของประเทศท่ีกําลังประสบป3ญหาสภาวะซบเซา ซ่ึงเป1นมาตรการหนึ่งในการฟ[^นฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๑๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป1นต�นไป  
 

มาตรา ๙  ให�การสอบสวนเก่ียวกับการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนL หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยL หรือการจดแจ�งเอกสาร 
รายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยL ตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง แห7งประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงแก�ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ท่ีได�
ดําเนินการมาก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ เป1นการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แห7งประมวล
กฎหมายท่ีดินซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

การสอบสวนตามความในวรรคหนึ่งท่ีอยู7ในข้ันตอนการพิจารณาของผู�ว7าราชการ
จังหวัด ให�ผู�ว7าราชการจังหวัดส7งสํานวนการสอบสวนให�อธิบดีภายในสามสิบวันนับแต7วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 
 

มาตรา ๑๐  ให�รัฐมนตรีว7าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป1นการสมควรแก�ไขเพ่ิมเติม
ผู�มีอํานาจหน�าท่ีในการสั่งเพิกถอนหรือแก�ไขโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนLโดยให�
อธิบดีกรมท่ีดินหรือรองอธิบดีซ่ึงอธิบดีมอบหมายเป1นผู�มีอํานาจหน�าท่ีในการสั่งเพิกถอนหรือแก�ไข
                                                 

๑๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๓๙ ก/หน�า ๒๕/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 
๑๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๒๙ ก/หน�า ๑/๑ เมษายน ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

โฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนLแต7เพียงฝUายเดียวเพ่ือให�การดําเนินการสั่งเพิกถอนหรือ
แก�ไข ในกรณีดังกล7าวเป1นไปด�วยความรวดเร็ว นอกจากนี้ เห็นสมควรแก�ไขบทบัญญัติเก่ียวกับการ
จดทะเบียนเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยLซ่ึงได�มาโดยทางมรดก การอายัดท่ีดิน การเรียกเก็บค7าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตลอดจนบัญชีอัตราค7าธรรมเนียมและค7าใช�จ7ายท�ายประมวลกฎหมาย
ท่ีดินให�เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก�ไขบทบัญญัติให�สอดคล�องกับการโอนอํานาจหน�าท่ีของส7วนราชการให�เป1นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๑๔ 

 
มาตรา ๔  ในประมวลกฎหมายท่ีดิน 
(๑) ในมาตรา ๑๔ ให�แก�ไขคําว7า “รัฐมนตรีว7าการกระทรวงมหาดไทย” เป1น 

“รัฐมนตรีว7าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม” คําว7า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะหL” 
เป1น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” และคําว7า “อธิบดีกรมท่ีดิน” เป1น “ผู�อํานวยการ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม” 

(๒) ในมาตรา ๑๐๕ ให�แก�ไขคําว7า “อธิบดีกรมท่ีดินหรือผู�แทน” เป1น “อธิบดี
กรมธนารักษLหรือผู�แทน” และคําว7า “อธิบดีกรมโยธาธิการหรือผู�แทน” เป1น “อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมืองหรือผู�แทน” 

(๓) ในมาตรา ๑๐๕ ฉ  ให�แก�ไขคําว7า “เจ�าพนักงานท่ีดินจังหวัด” เป1น “ธนารักษL
จังหวัด” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได�บัญญัติให�จัดต้ังส7วนราชการข้ึนใหม7โดยมีภารกิจใหม7 ซ่ึงได�มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน�าท่ีของส7วนราชการให�เป1นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล�ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล7าว
ได�บัญญัติให�โอนอํานาจหน�าท่ีของส7วนราชการ รัฐมนตรีผู�ดํารงตําแหน7งหรือผู�ซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีในส7วน
ราชการเดิมมาเป1นของส7วนราชการใหม7 โดยให�มีการแก�ไขบทบัญญัติต7าง ๆ ให�สอดคล�องกับอํานาจ
หน�าท่ีท่ีโอนไปด�วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให�เป1นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล7าว จึงสมควรแก�ไขบทบัญญัติของกฎหมายให�สอดคล�องกับการโอนส7วนราชการ เพ่ือให�
ผู�เก่ียวข�องมีความชัดเจนในการใช�กฎหมายโดยไม7ต�องไปค�นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน�าท่ีว7าตาม
กฎหมายใดได�มีการโอนภารกิจของส7วนราชการหรือผู�รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป1นของ
หน7วยงานใดหรือผู�ใดแล�ว โดยแก�ไขบทบัญญัติของกฎหมายให�มีการเปลี่ยนชื่อส7วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู�ดํารงตําแหน7งหรือผู�ซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีของส7วนราชการให�ตรงกับการโอนอํานาจหน�าท่ี และเพ่ิมผู�แทน
ส7วนราชการในคณะกรรมการให�ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส7วนราชการเดิมมาเป1นของส7วน
ราชการใหม7 รวมท้ังตัดส7วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล�ว ซ่ึงเป1นการแก�ไขให�ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล7าว  จึงจําเป1นต�องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

                                                 
๑๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน�า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๑๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป1นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีได�มีการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช�ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เพ่ือเป1นการรองรับวิธีการดังกล7าว สมควรแก�ไข
เพ่ิมเติมวิธีการในการจัดเก็บในโฉนดท่ีดิน และหนังสือรับรองการทําประโยชนL ให�สามารถจัดเก็บโดย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได�ด�วย รวมท้ังกําหนดให�เจ�าพนักงานท่ีดินมีอํานาจจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยLท่ีอยู7ในเขตท�องท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดินสาขาอ่ืนท่ี
ได�นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เพ่ืออํานวยความสะดวก
และความรวดเร็วในการให�บริการแก7ประชาชน  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๑๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป1นต�นไป เว�นแต7มาตรา ๓ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดเก�าสิบวัน
นับแต7วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๗  ให�ผู�รับอนุญาตตามมาตรา ๙ แห7งประมวลกฎหมายท่ีดิน ก7อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ เสียค7าตอบแทนตามมาตรา ๙ ทวิ แห7งประมวลกฎหมายท่ีดินซ่ึงแก�ไข
เพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ จนกว7าการ
อนุญาตจะสิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๘  ให�ผู� ซ่ึงได�ครอบครองและทําประโยชนLในท่ีดินอยู7ก7อนวันท่ีประมวล

กฎหมายท่ีดินใช�บังคับ โดยมีหลักฐานการแจ�งการครอบครองท่ีดิน และยังมิได�ยื่นคําขอออกโฉนด
ท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนL นําหลักฐานการแจ�งการครอบครองท่ีดินนั้นมายื่นคําขอเพ่ือ
ออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนLต7อพนักงานเจ�าหน�าท่ีภายในสองป2นับแต7วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 

เมื่อได�รับคําขอและหลักฐานการแจ�งการครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งแล�ว 
ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีดําเนินการเพ่ือออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนLตามประมวล
กฎหมายท่ีดินต7อไป 

เม่ือพ�นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีผู�นําหลักฐานการแจ�งการครอบครองท่ีดิน
มาขอออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนL พนักงานเจ�าหน�าท่ีจะออกโฉนดท่ีดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนLให�ได�ต7อเม่ือศาลยุติธรรมได�มีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดว7าผู�นั้นเป1น

                                                 
๑๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๖๑ ก/หน�า ๓๐/๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ 
๑๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๒๙ ก/หน�า ๕๐/๖ กุมภาพันธL ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู�ซ่ึงได�ครอบครองและทําประโยชนLในท่ีดินโดยชอบด�วยกฎหมายอยู7ก7อนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดิน
ใช�บังคับ 

ในการพิจารณาของศาลตามวรรคสาม ให�ศาลแจ�งให�กรมท่ีดินทราบ และให�กรมท่ีดิน
ตรวจสอบกับระวางแผนท่ีรูปถ7ายทางอากาศหรือระวางรูปถ7ายทางอากาศฉบับท่ีทําข้ึนก7อนสุดเท7าท่ี
ทางราชการมีอยู7 พร�อมทั้งทําความเห็นเสนอต7อศาลว7า ผู�นั ้นได�ครอบครองหรือทําประโยชนLใน
ที่ดินนั ้นโดยชอบด�วยกฎหมายก7อนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใช�บังคับหรือไม7 เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของศาล ความเห็นดังกล7าวให�เสนอต7อศาลภายในหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต7วันได�รับแจ�งจากศาล 
เว�นแต7ศาลจะขยายระยะเวลาเป1นอย7างอ่ืน 

เพ่ือประโยชนLแห7งมาตรานี้ ผู�ครอบครองท่ีดินตามวรรคหนึ่งให�หมายความรวมถึง
ผู�ซ่ึงได�ครอบครองและทําประโยชนLในท่ีดินต7อเนื่องมาจากบุคคลดังกล7าวด�วย 

 
มาตรา ๙  ให�อธิบดีกรมท่ีดินทําการสํารวจ ตรวจสอบหลักฐานการแจ�งการ

ครอบครองท่ีดินและตําแหน7งท่ีดินตามหลักฐานการแจ�งการครอบครองท่ีดินท่ีมีอยู7จริงกับทะเบียน
การครอบครองท่ีดิน ระวางแผนท่ีหรือระวางแผนท่ีรูปถ7ายทางอากาศหรือระวางรูปถ7ายทางอากาศ 
ว7าที่ดินที่มีหลักฐานการแจ�งการครอบครองท่ีดินนั้น ได�มีการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนLไปแล�วหรือไม7 ให�แล�วเสร็จภายในสองป2นับแต7วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ หากพบว7า
ท่ีดินแปลงใดได�ออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนLไปแล�ว ให�จําหน7ายหลักฐานการ
แจ�งการครอบครองท่ีดินนั้นเสีย 

 
มาตรา ๑๐  ให�รัฐมนตรีว7าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป1นการสมควรแก�ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติท่ีให�องคLการบริหารส7วนจังหวัดกําหนดและจัดเก็บค7าตอบแทนตามมาตรา ๙ ทวิ 
บทบัญญัติท่ีกําหนดหลักเกณฑLและวิธีการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนLตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน และบทบัญญัติเก่ียวกับผู�มีอํานาจหน�าท่ีในการสั่งเพิกถอนหรือแก�ไขเก่ียวกับ
การออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนLหรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยL หรือการจดแจ�งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยLโดยคลาดเคลื่อน
หรือไม7ชอบด�วยกฎหมาย ซ่ึงไม7เหมาะสมกับสภาพการณLในป3จจุบันกับสมควรแก�ไขเพ่ิมเติมให�
เทศบาล องคLการบริหารส7วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคLกรปกครองส7วนท�องถ่ินอ่ืน
ท่ีมีกฎหมายจัดต้ังท่ีท่ีดินท่ีได�รับอนุญาตตามมาตรา ๙ ต้ังอยู7 มีอํานาจกําหนดและจัดเก็บค7าตอบแทน
ดังกล7าว เพ่ือเป1นการกระจายรายได�ไปสู7องคLกรปกครองส7วนท�องถ่ินท่ีเป1นแหล7งรายได�นั้น รวมท้ัง
ปรับปรุงหลักเกณฑLและวิธีการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนLให�เหมาะสมยิ่งข้ึน 
โดยให�มีมาตรการเร7งรัดผู�มีหลักฐานการแจ�งการครอบครองท่ีดินมาดําเนินการเพ่ือขอออกโฉนดท่ีดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนL ตลอดจนแก�ไขเพ่ิมเติมให�อธิบดีกรมท่ีดินหรือผู�ซ่ึงอธิบดีกรมท่ีดิน
มอบหมายซ่ึงดํารงตําแหน7งรองอธิบดีหรือผู�ตรวจราชการกรมท่ีดินเป1นผู�มีอํานาจหน�าท่ีในการสั่งเพิกถอน
หรือแก�ไขตามมาตรา ๖๑ เพ่ือให�การดําเนินการในกรณีดังกล7าวเป1นไปด�วยความรวดเร็ว และ
สอดคล�องกับหลักการปฏิรูประบบราชการท่ีมุ7งเน�นให�มีการกระจายภารกิจและกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๑๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป1นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติเก่ียวกับการค�า
ท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินเป1นบทบัญญัติท่ีมีเจตนารมณLเพ่ือยกเว�นการจํากัดจํานวนการถือ
ครองท่ีดินและปSองกันการหลีกเลี่ยงการกําหนดสิทธิในท่ีดิน และโดยท่ีบทบัญญัติในเรื่องการจํากัด
จํานวนการถือครองท่ีดินนั้นได�ถูกยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ แต7บทบัญญัติเก่ียวกับการค�าท่ีดินซ่ึงเป1นกรณีท่ีเก่ียวเนื่องกันยังไม7ได�มีการแก�ไข
เพ่ิมเติมให�สอดคล�องกัน ประกอบกับการค�าท่ีดินได�มีกฎหมายว7าด�วยการจัดสรรท่ีดินควบคุมอยู7แล�ว 
สมควรยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับการค�าท่ีดิน  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖๑๑๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดเก�าสิบวันนับแต7วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป1นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีในป3จจุบันได�มีการจัดต้ัง
หน7วยงานของรัฐซ่ึงมิใช7ราชการส7วนกลาง ราชการส7วนภูมิภาค หรือราชการส7วนท�องถ่ิน เพ่ือรองรับ
การจัดทําบริการสาธารณะ แต7เนื่องจากบทนิยามคําว7า ทบวงการเมือง ตามประมวลกฎหมายท่ีดินท่ี
กําหนดไว�นั ้นยังมิได�ครอบคลุมถึงหน7วยงานของรัฐดังกล7าวด�วย มีผลทําให�หน7วยงานของรัฐ
ดังกล7าวไม7สามารถขอใช�ประโยชนLตามบทบัญญัติแห7งประมวลกฎหมายท่ีดินได� ประกอบกับ
หลักเกณฑLในการจดทะเบียนไถ7ถอนจากจํานอง ไถ7ถอนจากการขายฝาก การจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยLซ่ึงได�มาโดยทางมรดก และการจดทะเบียนลงชื่อผู�จัดการมรดก ในหนังสือแสดงสิทธิ
ในท่ีดิน มิได�รวมถึงอสังหาริมทรัพยLอ่ืนนอกจากท่ีดินด�วย สมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกล7าวเพ่ือให�
สอดคล�องกับสภาวการณLป3จจุบันและเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๓ ก/หน�า ๗๔/๑๓ กุมภาพันธL ๒๕๕๑ 
๑๑๘ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๓๐/ตอนท่ี ๑๒๐ ก/หน�า ๑/๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กองกฎหมายไทย/ปรับปรุง 
มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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