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พระราชบัญญัต ิ
ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
----------- 

            ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
    ใหไว ณ วันที ่๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๗ 
      เปนปที ่๙ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
       โดยที่เปนการสมควรที่จะประกาศใชประมวลกฎหมายที่ดิน 
       จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา 
และยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี ้
 
       มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย 
ท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗" 
 
       มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๔๙๗/๗๘/๑พ/๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๗] 
 
       มาตรา ๓  ประมวลกฎหมายที่ดินตามที่ตราไวตอทายพระราชบัญญัตินี ้
ใหใชบังคับเปนกฎหมายต้ังแตวันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๗ เปนตนไป 
 
       มาตรา ๔  ต้ังแตวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ ใหยกเลิก 
       (๑) พระราชบัญญัติออกตราจองชั่วคราว ซึ่งประกาศเปล่ียนนามพระราช 
บัญญัติเมื่อรัตนโกสินทรศก ๑๒๔ เปนพระราชบัญญัติออกโฉนดตราจอง 
       (๒) พระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน รัตนโกสินทรศก ๑๒๗ 
       (๓) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ ๒ 
       (๔) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ ๓ 
       (๕) พระราชบัญญัติแกไขความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการ 
ออกโฉนดท่ีดิน ร.ศ. ๑๒๗ 
       (๖) พระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามที่ดินรกรางวางเปลาอันเปน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สาธารณสมบัติของแผนดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
       (๗) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
       (๘) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
       (๙) พระราชบัญญัติควบคุมการไดมาซึ่งที่ดินโดยหางหุนสวนและบริษัท 
จํากัด เพื่อคากําไร พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
      (๑๐) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
      (๑๑) พระราชบัญญัติวาดวยพนักงานเจาหนาท่ีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
      (๑๒) พระราชบัญญัติวาดวยพนักงานเจาหนาท่ีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๒ 
      (๑๓) พระราชบัญญัติที่ดินในสวนที่เกี่ยวกับคนตางดาว พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
      (๑๔) พระราชบัญญัติที่ดินในสวนที่เกี่ยวกับคนตางดาว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  
๒๔๙๓ และ 
      (๑๕) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลว 
ในประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือซ่ึงแยงหรือขัดตอบทแหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 
       มาตรา ๕  ใหผูที่ไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวล 
กฎหมายท่ีดินใชบังคับ โดยไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน แจงการครอบครองที่ดิน 
ตอนายอําเภอทองที่ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ตาม 
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
               *วรรคสอง 
       การแจงการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไมกอใหเกิดสิทธิข้ึนใหม 
แกผูแจงแตประการใด 
  *[มาตรา ๕ วรรคสอง  ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๙๖  
ลงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๑๕] 
 
       มาตรา ๖  บุคคลที่ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูโดยชอบดวย 
กฎหมายกอนวันที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
ใชบังคับ และผูรับโอนที่ดินดังกลาว ใหมีสิทธิขอรับโฉนดท่ีดินตามบทแหงประมวล 
กฎหมายท่ีดิน สําหรับบุคคลที่ครอบครองที่ดินตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติออกโฉนด 
ท่ีดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ ใชบังคับเปนตนมา และกอนวันที่ประมวล 
กฎหมายท่ีดินใชบังคับ ถาไมดําเนินการใหชอบดวยกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น 
การออกโฉนดที่ดินใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
และใหพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ คงใชบังคับ 
ตอไป 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
       มาตรา ๗  ที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหจับจองไวแลวตามพระราชบัญญัติออก 
โฉนดท่ีดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ และยังมิไดรับคํารับรองวา ไดทําประโยชนแลว 
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาผูไดรับอนุญาตยังมีสิทธิที่จะมาขอคํารับรอง 
จากนายอําเภอไดจนกวาจะครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับจากวันส้ินสุดเวลาแหง 
การจับจองตามพระราชบัญญัติดังกลาว 
       ในกรณีระยะเวลาแหงการจับจองดังกลาวในวรรคแรกสิ้นสุดลง กอนวันที่ 
ประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ หากปรากฏวาการทําประโยชนจากที่ดินที่ไดรับอนุญาตให 
จับจองอยูในสภาพที่จะพึงขอคํารับรองวา ไดทําประโยชนดังกลาวแลวได ใหย่ืนคําขอตอ 
นายอําเภอเพื่อขอคํารับรองเสียภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีประมวลกฎหมาย 
ท่ีดินใชบังคับ เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาที่ดินนั้นปลอดจากการจับจองเวนแต 
นายอําเภอไดมีคําสั่งผอนผันใหเปนการเฉพาะราย 
 
       มาตรา ๘  การพิจารณาวาที่ดินไดทําประโยชนแลวหรือไม ใหเปนไป 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 
       ที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหจับจอง แตยังไมไดรับคํารับรองจากนายอําเภอ 
วาไดทําประโยชนแลว ผูไดรับอนุญาตจะโอนไปไมไดเวนแตจะตกทอดโดยทางมรดก 
 
       มาตรา ๙  ที่ดินที่ไดรับคํารับรองจากนายอําเภอวา ไดทําประโยชนแลว 
ใหโอนกันได 
 
       มาตรา ๑๐  ที่ดินซึ่งไดหวงหามไวเพื่อประโยชนตามพระราชบัญญัต ิ
วาดวยการหวงหามที่ดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘  
หรือตามกฎหมายอ่ืนอยูกอนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ ใหคงเปนท่ีหวงหามตอไป 
 
       มาตรา ๑๑  ในเขตทองที่ซึ่งไดออกโฉนดตราจองและตราจองที่ตราวา  
"ไดทําประโยชนแลว" กอนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ ใหคงใชบทกฎหมาย 
วาดวยการนั้นเฉพาะในสวนที่บัญญัติถึงวิธีการรังวัดและการออกหนังสือสําคัญดังกลาว 
ขางตนตอไปจนกวาจะไดออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแลว 
 
       มาตรา ๑๒  บุคคลใดจะไดมาซ่ึงท่ีดินโดยมีสัญญาจะซ้ือจะขาย หรอื 
สัญญาเชาซื้อซึ่งไดกระทําไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาไดจดแจงสัญญานั้น 
ตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๗๑ แหงประมวลกฎหมายท่ีดินตามหลักเกณฑและ 
วิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เมื่อไดมีการซื้อขายไปตามสัญญาเชนวานั้น ใหถือเสมือนวาผูซ้ือหรือผูเชาซ้ือมีสิทธิในท่ีดิน 
อยูกอนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ 
 
       มาตรา ๑๓  บุคคลใดไดขายฝากที่ดินไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี ้
ใชบังคับ ถาไดทําการไถถอนท่ีดินนั้น เม่ือประมวลกฎหมายท่ีดินไดใชบังคับแลว 
ใหถือเสมือนวาผูน้ันเปนผูมีสิทธิในท่ีดินอยูกอนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ 
 
       มาตรา ๑๔  บุคคลใดไดดําเนินการขอจับจองที่ดินไวตอพนักงาน 
เจาหนาที่กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตยังไมไดรับอนุญาต ใหนายอําเภอ 
มีอํานาจดําเนินการตามนัยแหงพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖)  
พุทธศักราช ๒๔๗๙ ตอไปจนถึงท่ีสุดได 
 
       มาตรา ๑๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม 
พระราชบัญญัตินี ้และตามประมวลกฎหมายท่ีดิน และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานท่ีดิน 
และพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
และประมวลกฎหมายท่ีดิน 
       กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
   จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
          นายกรัฐมนตร ี
 
                             ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
                                      --------------- 
                                หมวด ๑ 
                                บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 
                                ----------  
 
       มาตรา ๑  ในประมวลกฎหมายนี้ 
       "ท่ีดิน" หมายความวา  พ้ืนท่ีดินท่ัวไป และใหหมายความรวมถึง ภูเขา 
หวย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลดวย 
       "สิทธิในท่ีดิน" หมายความวา  กรรมสิทธิ์ และใหหมายความรวมถึง 
สิทธิครอบครองดวย 
       "ใบจอง" หมายความวา  หนังสือแสดงการยอมใหเขาครอบครอง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ที่ดินชั่วคราว 
       "หนังสือรับรองการทําประโยชน" หมายความวา  หนังสือคํารับรอง 
จากพนักงานเจาหนาที่วาไดทําประโยชนในที่ดินแลว 
       "ใบไตสวน" หมายความวา  หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนด 
ท่ีดิน และใหหมายความรวมถึงใบนําดวย 
       "โฉนดท่ีดิน" หมายความวา  หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และ 
ใหหมายความรวมถึงโฉนดแผนท่ี โฉนดตราจอง และตราจองท่ีตราวา "ไดทําประโยชนแลว" 
       "การรังวัด" หมายความวา  การรังวัดปกเขต และทําเขต จด หรอื 
คํานวณการรังวัด เพ่ือใหทราบท่ีต้ังแนวเขตท่ีดิน หรือทราบท่ีต้ังและเน้ือท่ีของท่ีดิน 
       "การคาที่ดิน" หมายความวา  การไดมาและจําหนายไปซึ่งที่ดินเพื่อ 
ประโยชนในกิจการคาหากําไร โดยวิธีขาย แลกเปล่ียน หรือใหเชาซ้ือท่ีดิน 
         *"ทบวงการเมือง"  หมายความวา หนวยราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล 
ของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น 
       "คณะกรรมการ" หมายความวา  คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ 
       "พนักงานเจาหนาท่ี" หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งเปนผูปฏิบัติการ 
ตามประมวลกฎหมายนี้ และพนักงานอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามประมวล 
กฎหมายนี ้
       "อธิบดี" หมายความวา  อธิบดีกรมที่ดิน 
       "รัฐมนตร"ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ 
ใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน และตามประมวลกฎหมายนี้ 
  *[มาตรา ๑  บทนิยามคําวา “ทบวงการเมือง”  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑] 
 
       มาตรา ๒  ท่ีดินซ่ึงมิไดตกเปนกรรมสิทธ์ิของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
ใหถือวาเปนของรัฐ 
 
       มาตรา ๓  บุคคลยอมมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ในกรณีตอไปนี้ 
       (๑) ไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิตามบทกฎหมายกอนวันท่ีประมวลกฎหมายน้ี 
ใชบังคับ หรือไดมาซ่ึงโฉนดท่ีดินตามบทแหงประมวลกฎหมายน้ี 
       (๒) ไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายวาดวยการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ 
หรอืกฎหมายอ่ืน 
 
       มาตรา ๔  ภายใตบังคับมาตรา ๖ บุคคลใดไดมาซ่ึงสิทธิครอบครอง 
ในท่ีดินกอนวันท่ีประมวลกฎหมายน้ีใชบังคับ ใหมีสิทธิครอบครองสืบไปและใหคุมครอง 
ตลอดถึงผูรับโอนดวย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
   มาตรา ๔ ทวิ*  นับตั้งแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ การโอน 
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินซึ่งมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ตองทํา 
เปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที ่
  *[มาตรา ๔ ทวิ  เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันท่ี ๓  
มีนาคม ๒๕๑๕] 
 
       มาตรา ๕  ผูใดมีความประสงคเวนคืนสิทธิในท่ีดินใหแกรัฐ ใหย่ืนคําขอ 
เวนคืนตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๗๑ 
 
       มาตรา ๖*  นับตั้งแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ บุคคลใด 
มีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หากบุคคลน้ันทอดท้ิงไมทํา 
ประโยชนในที่ดิน หรือปลอยที่ดินใหเปนที่รกรางวางเปลา เกินกําหนดเวลาดังตอไปนี ้
  (๑) สําหรับท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดิน เกินสิบปติดตอกัน 
  (๒) สําหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน เกินหาปติดตอกัน 
  ใหถือวาเจตนาสละสิทธิในท่ีดินเฉพาะสวนท่ีทอดท้ิงไมทําประโยชน หรอื 
ท่ีปลอยใหเปนท่ีรกรางวางเปลา เมื่ออธิบดีไดยื่นคํารองตอศาล และศาลไดส่ังเพิกถอนหนังสือ 
แสดงสิทธิในท่ีดินดังกลาว ใหที่ดินนั้นตกเปนของรัฐเพื่อดําเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ตอไป 
  *[มาตรา ๖  แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันท่ี ๓ มีนาคม  
๒๕๑๕] 
 
       มาตรา ๗*   
  *[มาตรา ๗  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖] 
 
       มาตรา ๘*  บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน หรือเปน 
ทรัพยสินของแผนดินนั้น ถาไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหอธิบดีมีอํานาจหนาท่ีดูแล 
รักษา และดําเนินการคุมครองปองกันไดตามควรแกกรณี อํานาจหนาท่ีดังวานี้ รัฐมนตรีจะมอบ 
หมายใหทบวงการเมืองอ่ืนเปนผูใชก็ได 
  ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือใชเพื่อ 
ประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือเปนท่ีดินท่ีไดหวงหามหรือสงวนไวตามความตองการของ 
ทบวงการเมืองอาจ ถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใชประโยชนอยางอื่นหรือนําไปจัดเพื่อประชาชน 
ได ในกรณีดังตอไปนี ้
  (๑) ท่ีดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ถาทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

จัดหาท่ีดินมาใหพลเมืองใชรวมกันแทนแลว การถอนสภาพหรือโอนใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ  
แตถาพลเมืองไดเลิกใชประโยชนในที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นไดเปลี่ยนสภาพไปจากการเปนที่ดิน 
สําหรับพลเมืองใชรวมกัน และมิไดตกไปเปนกรรมสิทธ์ิของผูใดตามอํานาจกฎหมายอื่นแลว  
การถอนสภาพใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 
  (๒) ที่ดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือท่ีดินท่ีไดหวงหาม 
หรือสงวนไวตามความตองการของทบวงการเมืองใด ถาทบวงการเมืองนั้นเลิกใช หรือไมตองการ 
หวงหามหรือสงวนตอไป เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแลว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให 
ทบวงการเมืองซึ่งมีหนาที่เปนผูใชหรือจัดหาประโยชนก็ได แตถาจะโอนตอไปยังเอกชน ใหกระทํา 
โดยพระราชบัญญัติ และถาจะนําไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ให 
กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 
  การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใหมีแผนที่แสดง 
เขตที่ดินแนบทายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกานั้นดวย 
  *[มาตรา ๘  แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓  
ธันวาคม ๒๕๑๕] 
 
   มาตรา ๘ ทวิ*  ท่ีดินของรัฐซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง หรือที่ดินสําหรับ 
พลเมืองใชรวมกันซ่ึงไดถอนสภาพตามมาตรา ๘ (๑) แลว รัฐมนตรีมีอํานาจท่ีจะจัดขึ้นทะเบียน 
เพื่อใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน 
กฎกระทรวง 
  กอนที่จะจัดขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหมีการรังวัดทําแผนที ่และใหผูวา 
ราชการจังหวัดทองที่ประกาศการจัดขึ้นทะเบียนใหราษฎรทราบมีกําหนดสามสิบวัน ประกาศให 
ปดในที่เปดเผย ณ สํานักงานท่ีดิน ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ ที่ทําการกํานัน และใน 
บริเวณที่ดินนั้น 
  การจัดขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ 
ใหมีแผนที่แนบทายประกาศดวย 
  *[มาตรา ๘ ทวิ  เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓  
ธันวาคม ๒๕๑๕] 
 
  มาตรา ๘ ตร*ี  ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวม
กัน 
หรือใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดใหมีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงเพ่ือ 
แสดงเขตไวเปนหลักฐาน 
  แบบ หลักเกณฑ และวิธีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ใหเปนไปตามท่ี 
กําหนดในกฎกระทรวง 
  ท่ีดินตามวรรคหน่ึงแปลงใดยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง เขตของท่ีดิน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ดังกลาวใหเปนไปตามหลักฐานของทางราชการ 
  *[มาตรา ๘ ตร ี เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓  
ธันวาคม ๒๕๑๕] 
 
       มาตรา ๙  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไม 
ที่ดินของรัฐนั้นถามิไดมีสิทธิครอบครอง หรือมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี 
แลว หามมิใหบุคคลใด 
       (๑) เขาไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการกนสรางหรือเผาปา 
       (๒) ทําดวยประการใด ใหเปนการทําลาย หรือทําใหเส่ือมสภาพท่ีดิน 
ท่ีหิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษา 
หรอื 
       (๓) ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน 
 
   มาตรา ๙ ทวิ*  ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๙ ตองเสียคาตอบแทนเปนรายปใหแก 
องคการบริหารสวนจังหวัด ตามวิธีการและอัตราที่กําหนดไวในขอบัญญัติจังหวัด แตตองไมเกิน 
อัตราตามบัญชีทายประมวลกฎหมายนี้ 
  *[มาตรา ๙ ทวิ  เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓  
ธันวาคม ๒๕๑๕] 
 
       มาตรา ๑๐  ท่ีดินของรัฐซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและมิใช 
สาธารณสมบัติของแผนดินอันราษฎรใชประโยชนรวมกันนั้น ใหอธิบดีมีอํานาจจัดหา 
ผลประโยชน ในการจัดหาผลประโยชน ใหรวมถึงจัดทําใหท่ีดินใชประโยชนได ซื้อขาย  
แลกเปล่ียน ใหเชา และใหเชาซ้ือ 
       หลักเกณฑและวิธีการจัดหาผลประโยชน ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 
แตสําหรับการขาย การแลกเปลี่ยน และการใหเชาซื้อที่ดินตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตร ี
       การดําเนินการจัดหาผลประโยชนตามความในมาตรานี้ ใหคํานึงถึง 
การที่จะสงวนที่ดินไวใหอนุชนรุนหลังดวย 
 
       มาตรา ๑๑  การจัดหาผลประโยชนซ่ึงท่ีดินของรัฐตามนัยดังกลาวมาใน 
มาตรากอนนี ้รัฐมนตรีจะมอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นเปนผูจัดหาผลประโยชน สําหรับ 
รัฐ หรือบํารุงทองถิ่นก็ได ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
       มาตรา ๑๒  ท่ีดินของรัฐซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง รัฐมนตร ี
มีอํานาจใหสัมปทาน ให หรือใหใชในระยะเวลาอันจํากัด ท้ังน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑและ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
       บทบัญญัติในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนถึงกฎหมายวาดวยการเหมืองแร 
และการปาไม 
 
       มาตรา ๑๓  เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามบทแหงประมวลกฎหมายนี ้
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจจัดตั้งสํานักงานที่ดินจังหวัดขึ้น 
       จังหวัดใดมีความจําเปนท่ีจะตองต้ังท่ีทําการท่ีดินมากกวาหน่ึงแหงให 
รัฐมนตรีมีอํานาจจัดตั้งสํานักงานที่ดินสาขาขึ้นโดยใหสังกัดอยูในสํานักงานที่ดินจังหวัด 
       การจัดตั้งสํานักงานที่ดินจังหวัดและสํานักงานที่ดินสาขาใหประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
 
                              หมวด ๒ 
                                การจัดที่ดินเพื่อประชาชน 
                             ---------  
 
       มาตรา ๑๔*  ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ"  
ประกอบดวยรัฐมนตรีเปนประธาน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง 
มหาดไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมประชาสงเคราะห อธิบดี 
กรมสงเสริมสหกรณ อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดี 
กรมทรัพยากรธรณ ีอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมธนารักษ ผูอํานวย 
การสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทเปนกรรมการ อธิบดี 
เปนกรรมการและเลขาธิการโดยตําแหนง และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกิน 
เจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 
  *[มาตรา ๑๔  แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓  
ธันวาคม ๒๕๑๕] 
 
  มาตรา ๑๕*  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงมีกําหนดสี่ป กรรมการผูทรง 
คุณวุฒิที่พนจากตําแหนง คณะรัฐมนตรีจะแตงตั้งใหเปนกรรมการอีกก็ได 
  *[มาตรา ๑๕  แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓  
ธันวาคม ๒๕๑๕] 
 
       มาตรา ๑๖  นอกจากการออกจากตําแหนงตามวาระตามความใน 
มาตรา ๑๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

       (๑) ตาย 
       (๒) ลาออก 
       (๓) ตองจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปน 
 ลหุโทษ หรือความผิดท่ีมีโทษช้ันลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
       (๔) คณะรัฐมนตรีใหออกจากตําแหนง 
       ในกรณีท่ีมีการพนจากตําแหนงตามมาตรานี้ ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 
ผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการแทน กรรมการที่ไดรับแตงตั้งเขาแทนนี้ยอมอยูในตําแหนง 
ไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซ่ึงตนแทน 
 
       มาตรา ๑๗  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุม 
เกินกวากึ่งหนึ่งจึงเปนองคประชุม 
 
       มาตรา ๑๘  ในเมื่อประธานไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการเลือกตั้ง 
กันขึ้นเองเปนประธาน 
 
       มาตรา ๑๙  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษานั้นใหถือเอาเสียงขางมาก 
เปนประมาณ 
       กรรมการคนหน่ึงยอมมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถามีจํานวนเสียง 
ลงคะแนนเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนไดอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
 
       มาตรา ๒๐*  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
  (๑) วางนโยบายการจัดที่ดิน เพื่อใหประชาชนมีที่ดินสําหรับอยู 
อาศัยและหาเลี้ยงชีพตามควรแกอัตภาพ 
  (๒) วางแผนการถือครองที่ดิน 
  (๓) สงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหแกประชาชน 
  (๔) สงวนหรือหวงหามท่ีดินของรัฐซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิ 
ครอบครองเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน 
  (๕) อนุมัติโครงการการจัดที่ดินของทบวงการเมือง 
  (๖) ควบคุมการจัดท่ีดินตามประมวลกฎหมายน้ีและกฎหมายอ่ืน 
         (๗) ปฏิบัติการเกี่ยวกับที่ดินตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  (๘) มอบหมายใหทบวงการเมืองท่ีเก่ียวของดําเนินการเก่ียวกับ 
อํานาจหนาที่อยางใดอยางหนึ่งในมาตรานี้แทนคณะกรรมการไดตามที่เห็นสมควร 
  (๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้หรือ 
กฎหมายอ่ืน 
  (๑๐) วางระเบียบหรือขอบังคับกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไข 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เกี่ยวกับการจัดที่ดินหรือเพื่อกิจการอื่นตามประมวลกฎหมายนี ้
  ระเบียบหรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับประชาชน ใหประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
  *[มาตรา ๒๐  แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖] 
 
       มาตรา ๒๑  ใหรัฐมนตรีดําเนินการตามมติของคณะกรรมการ และม ี
อํานาจมอบหมายใหทบวงการเมืองที่เกี่ยวของดําเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับการจัดที่ดินได  
และถาสามารถทําได ใหทบวงการเมืองท่ีเก่ียวของปฏิบัติการใหเปนไปตามท่ีไดรับ 
มอบอํานาจไปนั้นโดยไมชักชา และเพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ใหเจาพนักงานของทบวงการเมือง 
เชนวานั้นมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายนี ้
       ในการมอบอํานาจใหทบวงการเมืองดําเนินการตามความในวรรคกอนรัฐมนตร ี
จะใหทบวงการเมืองเชนวานั้นเบิกเงินในงบประมาณของกรมที่ดิน ไปใชจายตามรายการ 
ในงบประมาณแทนกรมที่ดินก็ได 
 
       มาตรา ๒๒  ใหรัฐมนตรีและพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจ  
ดังตอไปนี ้
       (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาช้ีแจงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการจัดที่ดิน และใหสงเอกสารหลักฐานหรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณา 
ของคณะกรรมการ 
       (๒) เขาไปยังสถานท่ีหรือท่ีดินของทบวงการเมือง องคการของรัฐหรือเอกชน 
เพื่อตรวจสอบเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดที่ดิน และใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง เรียก 
เอกสารหลักฐาน หรือส่ิงอ่ืนท่ีเก่ียวของ จากบุคคลที่อยูในสถานที่หรือที่ดินเชนวานั้น มาตรวจ 
พิจารณาไดตามความจําเปน ในการนี้บุคคลเชนวานั้น ตองใหความสะดวกแกคณะกรรมการ 
และพนักงานเจาหนาท่ีตามสมควร 
 
       มาตรา ๒๓  ในการใชอํานาจหนาท่ีตามประมวลกฎหมายนี ้พนักงานเจาหนาท่ี 
และเจาพนักงานของทบวงการเมืองซึ่งมีอํานาจหนาท่ีอยางเดียวกับพนักงานเจาหนาท่ีตาม 
ความในมาตรา ๒๑ ตองมีบัตรประจําตัว และแสดงแกบุคคลท่ีเก่ียวของ 
 
       มาตรา ๒๔  ใหถือวาพนักงานเจาหนาที่และเจาพนักงานที่ปฏิบัติหนาที ่
ตามความในประมวลกฎหมายนี ้เปนเจาพนักงานตามความหมายในกฎหมายลักษณะอาญา 
 
       มาตรา ๒๕*  เพื่อประโยชนในการจัดที่ดินหรือการสํารวจความอุดมสมบูรณ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ของดิน คณะกรรมการจะจัดใหมีการสํารวจที่ดินก็ได 
  เมื่อเปนการสมควรจะสํารวจที่ดินในทองที่ใด ใหคณะกรรมการประกาศทองท่ี 
นั้นเปนเขตสํารวจที่ดินในราชกิจจานุเบกษา และใหปดประกาศนั้น ณ ที่วาการอําเภอและบาน 
กํานันในตําบลท่ีอยูในเขตสํารวจ ประกาศของคณะกรรมการดังกลาวใหมีแผนที่ประเมินเขตที่ดิน 
ที่กําหนดใหเปนเขตสํารวจที่ดินไวทายประกาศดวย แผนที่ดังกลาวนี้ใหถือวาเปนสวนแหง 
ประกาศ 
  *[มาตรา ๒๕  แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓  
ธันวาคม ๒๕๑๕] 
 
       มาตรา ๒๖  ภายในเขตสํารวจท่ีดินตามความในมาตรา ๒๕ ใหผูมีสิทธิในท่ีดิน 
หรือผูครอบครองที่ดินซึ่งอยูในเขตสํารวจที่ดิน มีหนาท่ี 
       (๑) แจงตอพนักงานเจาหนาท่ีในทองท่ีซ่ึงท่ีดินต้ังอยูภายในระยะเวลาท่ี 
ผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนด ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีเชนนี ้
จะจัดใหบุคคลอื่นแจงแทนก็ได 
       (๒) นําหรือจัดใหบุคคลอื่นนําพนักงานเจาหนาที่ไปชี้เขตที่ดินซึ่งตนมีสิทธ ิ
หรือครอบครองอยู ในเมื่อไดรับคําบอกกลาวจากพนักงานเจาหนาที่ลวงหนาเปนเวลาอันสมควร 
       (๓) ลงชื่อรับรองการสํารวจที่ดินของพนักงานเจาหนาที่ตามที่เปนจริง ในกรณ ี
ที่จัดใหบุคคลอื่นนําชี้เขตที่ดินใหบุคคลซึ่งนําชี้เขตที่ดินเปนผูลงชื่อรับรองการสํารวจที่ดินแทน 
 
       มาตรา ๒๗  นอกจากที่ดินที่สวนราชการหรือองคการของรัฐนําไปจัดตาม 
กฎหมายอ่ืนแลว อธิบดีมีอํานาจจัดท่ีดินของรัฐซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองใหราษฎร 
เพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยและทํามาหาเล้ียงชีพได ทั้งนี้ตองเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด  
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งใหรวมถึงรายการดังตอไปนี้ดวย คือ 
       (๑) จํานวนที่ดินที่จะแบงใหครอบครอง 
       (๒) หลักเกณฑสอบสวนคัดเลือกผูเขาครอบครอง 
       (๓) วิธีที่ผูเขาครอบครองพึงปฏิบัติ 
       (๔) หลักเกณฑการชดใชทุนที่ไดลงไปในที่ดินนั้น และการเรียกคาธรรมเนียม 
บางอยาง 
       (๕) กิจการที่จําเปนสําหรับการจัดแบงที่ดิน 
       ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และเงื่อนไขของคณะกรรมการ ใหประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
 
   มาตรา ๒๗ ทวิ*  ในกรณีที่ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินหรือผูซึ่งได 
ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเนื่องจากบุคคลดังกลาว ไดยื่นคํารองขอผอนผันการแจง 
การครอบครองตามพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ กอนวันที่ประกาศ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับและผูวาราชการจังหวัดยังไมไดมีคําสั่ง ใหผูวาราชการจังหวัด 
พิจารณาสั่งการใหเสร็จสิ้นโดยไมชักชา แตท้ังน้ีไมตัดสิทธิผูครอบครองและทําประโยชนใน 
ที่ดินนั้นที่จะใชสิทธิตามมาตรา ๒๗ ตร ีแหงประมวลกฎหมายนี้ 
  *[มาตรา ๒๗ ทวิ  เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันท่ี ๓  
มีนาคม ๒๕๑๕] 
 
  มาตรา ๒๗ ตร*ี  เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดประกาศกําหนดทองที่และวันเริ่มตน 
ของการสํารวจตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที ่
ประมวลกฎหมายน้ีใชบังคับโดยไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และมิไดแจงการครอบ 
ครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือผูซึ่งรอ 
คําสั่งผอนผันจากผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๒๗ ทวิ แตไดครอบครองและทําประโยชนใน 
ที่ดินนั้นติดตอมาจนถึงวันทําการสํารวจรังวัดหรือพิสูจนสอบสวน ถาประสงคจะไดสิทธิในที่ดินนั้น  
ใหแจงการครอบครองที่ดินตอเจาพนักงานที่ดิน ณ ที่ดินนั้นตั้งอยูภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน 
นับแตวันปดประกาศ ถามิไดแจงการครอบครองภายในกําหนดเวลาดังกลาว แตไดมานําหรือ 
สงตัวแทนมานําพนักงานเจาหนาท่ีทําการสํารวจรังวัดตามวันและเวลาท่ีพนักงานเจาหนาท่ี 
ประกาศกําหนด ใหถือวายังประสงคจะไดสิทธิในท่ีดินน้ัน 
  เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตามวรรคหนึ่ง  
ใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินตอเน่ืองมาจากบุคคลดังกลาว 
ดวย 
  *[มาตรา ๒๗ ตร ี แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘] 
 
       มาตรา ๒๘  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ 
ชวยเหลือในการดําเนินกิจการอยางใดอยางหนึ่งแลวรายงานคณะกรรมการ 
       ใหนําความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับโดย 
อนุโลม 
 
       มาตรา ๒๙  ในการดําเนินการตามความในมาตรา ๒๗ ท่ีดินท่ีไดรับ 
มาโดยบทแหงประมวลกฎหมายน้ีต้ังอยูในทองท่ีใด ใหจัดใหบุคคลท่ีมีภูมิลําเนา 
อยูในทองท่ีน้ันไดรับ ไดซ้ือ ไดแลกเปล่ียน หรือไดเชาซื้อกอน ตอเม่ือมีท่ีดินเหลืออยู  
จึงใหจัดใหบุคคลท่ีมีภูมิลําเนาอยูในทองท่ีอ่ืนไดรับ ไดซ้ือ ไดแลกเปล่ียน หรือไดเชาซื้อ 
ตอไป 
 
       มาตรา ๓๐*  เมื่อไดจัดใหบุคคลเขาครอบครองในที่ดินรายใดแลว ใหพนักงาน 
เจาหนาที่ออกใบจองใหไวเปนหลักฐานกอน และเม่ือปรากฏแกพนักงานเจาหนาท่ีวา บุคคลท่ีได 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

จัดใหเขาครอบครองที่ดินไดทําประโยชนในที่ดิน และท้ังไดปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ  
ขอกําหนด และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยครบถวนแลว ก็ใหพนักงานเจาหนาท่ีออก 
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินใหโดยเร็ว 
  *[มาตรา ๓๐  แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓  
ธันวาคม ๒๕๑๕] 
 
  มาตรา ๓๑*  โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่ไดออกสืบเนื่อง 
มาจากใบจองตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ หามมิใหผูไดมาซ่ึงสิทธิในท่ีดินดังกลาวโอนท่ีดิน 
นั้นใหแกผูอื่นในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) ถาเปนกรณีที่ไดออกใบจองในหรือหลังวันที ่๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕  
หามโอนภายในกําหนดสิบปนับแตวันไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 
  (๒) ถาเปนกรณีที่ไดออกใบจองกอนวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เฉพาะที่ 
รัฐใหการชวยเหลือในดานสาธารณูปโภคและอื่น ๆ เนื่องจากการจัดที่ดิน หามโอนภายในกําหนด 
หาป นับแตวันไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 
  ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีที่ที่ดินนั้นตกทอดทางมรดกหรือโอน 
ใหแกทบวงการเมือง องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล  
รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือโอนใหแกสหกรณเพื่อชําระหนี้โดยไดรับอนุมัติจาก 
นายทะเบียนสหกรณ 
  ภายในกําหนดเวลาหามโอนตามวรรคหนึ่ง ที่ดินนั้นไมอยูในขายแหงการบังคับ
คดี 
  *[มาตรา ๓๑  แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘] 
 
       มาตรา ๓๒  บุคคลใดเขาครอบครองที่ดินตามนัยแหงบทบัญญัติมาตรา ๓๐ 
ไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการ อธิบดีมีอํานาจส่ัง 
ใหบุคคลนั้นออกไปจากที่ดินนั้นได และนับตั้งแตวันไดรับคําสั่ง ใหบุคคลน้ันขาดสิทธิอันจะ 
พึงไดตามระเบียบขอบังคับท้ังหลายทันที 
       ถาบุคคลนั้นไมพอใจคําสั่งดังกลาวในวรรคกอน ก็มีสิทธิย่ืนอุทธรณตอ 
รัฐมนตรีไดภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันไดรับคําสั่ง แตถารัฐมนตรีมิไดวินิจฉัย 
สั่งการภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันไดรับอุทธรณใหถือวารัฐมนตรีสั่งใหมีสิทธิ 
ครอบครองในที่ดินนั้นตอไป แตจะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด 
และเงื่อนไขของคณะกรรมการตามเดิม 
       คําส่ังของรัฐมนตรีใหถือเปนท่ีสุด 
 
       มาตรา ๓๓  ในเขตทองที่ใดที่คณะกรรมการยังมิไดประกาศเขตสํารวจ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ท่ีดินตามความในหมวดน้ีก็ดี หรือในกรณีที่สภาพของที่ดินเปนแปลงเล็กแปลงนอย 
ก็ดี ราษฎรจะขออนุญาตจับจองที่ดินไดโดยปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด และเม่ือพนักงานเจาหนาท่ีอนุญาตแลว 
ก็ใหออกใบจองใหตอไป  
 
                               หมวด ๓ 
                                    การกําหนดสิทธิในที่ดิน 
                             ---------  
 
       มาตรา ๓๔* 
  *[มาตรา ๓๔  ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓  
มกราคม ๒๕๐๒] 
 
       มาตรา ๓๕*   
  *[มาตรา ๓๕  ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓  
มกราคม ๒๕๐๒] 
 
       มาตรา ๓๖*   
  *[มาตรา ๓๖  ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓  
มกราคม ๒๕๐๒] 
 
       มาตรา ๓๗*   
  *[มาตรา ๓๗  ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓  
มกราคม ๒๕๐๒] 
 
       มาตรา ๓๘*   
  *[มาตรา ๓๘  ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓  
มกราคม ๒๕๐๒] 
 
       มาตรา ๓๙* 
  *[มาตรา ๓๙  ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓  
มกราคม ๒๕๐๒] 
 
       มาตรา ๔๐*   



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  *[มาตรา ๔๐  ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓  
มกราคม ๒๕๐๒] 
 
       มาตรา ๔๑*   
  *[มาตรา ๔๑  ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓  
มกราคม ๒๕๐๒] 
 
       มาตรา ๔๒*   
  *[มาตรา ๔๒  ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓  
มกราคม ๒๕๐๒] 
 
       มาตรา ๔๓*   
  *[มาตรา ๔๓  ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓  
มกราคม ๒๕๐๒] 
 
       มาตรา ๔๔*   
  *[มาตรา ๔๔  ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓  
มกราคม ๒๕๐๒] 
 
       มาตรา ๔๕*   
  *[มาตรา ๔๕  ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓  
มกราคม ๒๕๐๒] 
 
       มาตรา ๔๖*   
  *[มาตรา ๔๖  ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓  
มกราคม ๒๕๐๒] 
 
       มาตรา ๔๗*   
  *[มาตรา ๔๗  ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓  
มกราคม ๒๕๐๒] 
 
       มาตรา ๔๘*   
  *[มาตรา ๔๘  ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓  
มกราคม ๒๕๐๒] 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
       มาตรา ๔๙*   
  *[มาตรา ๔๙  ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓  
มกราคม ๒๕๐๒] 
 
       มาตรา ๕๐  ในการที่อธิบดีใชอํานาจจําหนายที่ดินตามบทแหงประมวล 
กฎหมายนี ้ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายโดยการขาย หรือใหเชาซื้อตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหอธิบดีมีอํานาจเรียกคาธรรมเนียมไดไมเกินรอยละหา 
ของราคาที่จําหนายนั้น ถาจําหนายไมไดภายในสองป ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตร ี
มีอํานาจจัดการขายท่ีดินนั้นดวยวิธีผอนสงภายในสิบป 
       อํานาจตามความท่ีกลาวในวรรคแรกนั้น เมื่ออธิบดีเห็นเปนการสมควร 
จะจัดแบงที่ดินออกเปนแปลง ๆ เพื่อจําหนายก็ได 
 
       มาตรา ๕๑  ในกรณีที่อธิบดีจะใชอํานาจจําหนายที่ดินตามประมวลกฎหมายนี ้
ใหผูมีสิทธิในที่ดินอันจะพึงจําหนายตกลงกับพนักงานเจาหนาที่วาที่ดินแปลงใด หรอืสวน 
ของท่ีดินตอนใดจะพึงจําหนาย ถาไมสามารถตกลงกันได ใหเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ 
ชี้ขาด 
 
       มาตรา ๕๒  ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรจะใชอํานาจจําหนายที่ดิน ให 
พนักงานเจาหนาที่แจงไปใหผูมีสิทธิในที่ดินทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน เม่ือ 
พนกําหนดดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่ตกลงกับผูมีสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับราคาที่ดิน  
ถาไมสามารถตกลงราคาท่ีดินกันได ใหนําบทบัญญัติวาดวยการกําหนดราคาอสังหาริมทรัพย 
โดยอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม 
       ราคาที่ดินที่จะพึงตกลงหรือที่จะพึงกําหนดโดยอนุญาโตตุลาการนั้นใหถือ 
ราคาตลาดตามที่เปนอยูในวันที่พนักงานเจาหนาที่แจงใหผูมีสิทธิในที่ดินทราบวา อธิบดี 
จะใชอํานาจจําหนาย 
 
       มาตรา ๕๓  นับแตวันท่ีพนักงานเจาหนาท่ีแจงใหทราบตามความใน 
มาตรา ๕๒ ใหอธิบดีมีอํานาจครอบครองท่ีดินนั้นทันที และใหผูมีสิทธิในท่ีดิน บริวาร  
ผูเชา ผูอาศัย และบุคคลอ่ืนใดท่ีอยูในท่ีดินน้ัน ออกจากที่ดินภายในกําหนดหนึ่งป 
       ในกรณีที่มีสัญญาเชาที่ดินแปลงนั้นอยู ก็ใหสัญญาเชาเปนอันระงับไป 
ในวันท่ีพนักงานเจาหนาท่ีแจงใหผูมีสิทธิในท่ีดินทราบวาอธิบดีจะใชอํานาจจําหนาย 
 
       มาตรา ๕๔  เมื่อมีการจําหนายที่ดินของผูใดตามนัยแหงประมวล 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎหมายนี้โดยวิธีเชาซื้อหรือผอนชําระราคา ใหอธิบดีชําระราคาที่ดินใหแกผูมีสิทธิ 
ในที่ดินเปนงวด ๆ ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังตอไปนี้ 
       (๑) กรณีการจําหนายตามมาตรา ๓๙ ใหผอนชําระราคาที่ดินภายในหาป 
       (๒) กรณีการจําหนายตามมาตราอื่น ใหผอนชําระราคาที่ดินภายในสิบป 
       สําหรับการผอนชําระราคาที่ดินนั้น ใหคิดดอกเบ้ียรอยละสามตอปของ 
ราคาที่ดินที่คางชําระจากผูซื้อหรือผูเชาซื้อ ใหแกผูมีสิทธิในท่ีดินเดิม 
 
       มาตรา ๕๕  ในกรณีการขายหรือใหเชาซื้อที่ดินตามความในมาตรา ๕๐ 
ถาผูซื้อหรือผูเชาซื้อไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเชาซื้อแลวแตกรณี ให 
อธิบดีมีอํานาจเรียกท่ีดินคืน ในการเรียกที่ดินคืน ใหสิทธิในท่ีดินตกเปนของกรมท่ีดิน 
ในวันที่ผูซื้อหรือผูเชาซื้อไดทราบ หรือควรจะไดทราบถึงการเรียกที่ดินคืน 
 
                                หมวด ๔ 
                    การออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน 
                             ------  
 
       มาตรา ๕๖  แบบ หลักเกณฑ และวิธีการออกใบจองหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน ใบไตสวนหรือโฉนดท่ีดิน รวมท้ังใบแทนของหนังสือดังกลาวมาแลวน้ัน  
ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
       มาตรา ๕๗*  โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน ใหมีขอความสําคัญ 
ดังตอไปนี ้ชื่อตัว ช่ือสกุล ท่ีอยูของผูมีสิทธิในท่ีดิน ตําแหนงท่ีดิน จํานวนเนื้อท่ี รูปแผนที่ของที่ดิน 
แปลงน้ันซ่ึงแสดงเขตขางเคียงท้ังส่ีทิศ ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัด เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา  
หรือเจาพนักงานที่ดินซึ่งอธิบดีมอบหมาย เปนผูลงลายมือช่ือ และประทับตราประจําตําแหนง 
ของเจาพนักงานที่ดินเปนสําคัญ กับใหมีสารบัญสําหรับจดทะเบียนไวดวย 
  โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชนใหทําเปนคูฉบับรวมสองฉบับ  
มอบใหผูมีสิทธิในท่ีดินฉบับหน่ึง อีกฉบับหนึ่งเก็บไว ณ สํานักงานท่ีดิน สําหรับคูฉบับที่เก็บไว  
ณ สํานักงานท่ีดินนั้น จะจําลองเปนรูปถายไวก็ได ในกรณีเชนนี้ใหถือเสมือนเปนตนฉบับ 
  *[มาตรา ๕๗  แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘] 
 
       มาตรา ๕๘*  เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะใหมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ 
รับรองการทําประโยชนในจังหวัดใดในปใด ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด 
จังหวัดที่จะทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่หรือพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนสําหรับปนั้น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 เขตจังหวัดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไมรวมทองที่ที่ทางราชการไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวร 
  เมื่อไดมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดกําหนดทองที ่
และวันเริ่มตนของการเดินสํารวจรังวัดในทองที่นั้นโดยปดประกาศไว ณ สํานักงานท่ีดิน ที่วาการ 
อําเภอ ที่วาการกิ่งอําเภอ ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผูใหญบานแหงทองที่กอนวันเริ่มตนสํารวจ 
ไมนอยกวาสามสิบวัน 
  เมื่อไดมีประกาศของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสอง ใหบุคคลตามมาตรา ๕๘  
ทวิ วรรคสอง หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว นําพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งพนักงานเจาหนาท่ี 
มอบหมายเพื่อทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่หรือพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนในที่ดินของตน 
ตามวันและเวลาท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดนัดหมาย 
  ในการเดินสํารวจพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนเพื่อออกหนังสือรับรองการทํา 
ประโยชน เจาพนักงานท่ีดินมีอํานาจแตงตั้งผูซึ่งไดรับการอบรมในการพิสูจนสอบสวนการทํา 
ประโยชน เปนเจาหนาที่ออกไปพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนแทนตนได 
  ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคสี่ ใหเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวล 
กฎหมายอาญา 
  *[มาตรา ๕๘  แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘] 
 
  มาตรา ๕๘ ทวิ*  เมื่อไดสํารวจรังวัดทําแผนที่หรือพิสูจนสอบสวนการทํา 
ประโยชนในที่ดินตามมาตรา ๕๘ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน แลวแตกรณี ใหแกบุคคลตามที่ระบุไวในวรรคสอง เมื่อปรากฏวาที่ดินที่บุคคล 
นั้นครอบครองเปนที่ดินที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนไดตามประมวล 
กฎหมายนี ้
  บุคคลซึ่งพนักงานเจาหนาที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา 
ประโยชนตามวรรคหนึ่งใหได คือ 
  (๑) ผูซึ่งมีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหยียบยํ่า หนังสือ 
รับรองการทําประโยชน โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราวา "ไดทําประโยชนแลว" หรือเปนผูมีสิทธิ 
ตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 
  (๒) ผูซ่ึงไดปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตร ี
  (๓) ผูซึ่งครอบครองที่ดินและทําประโยชนในที่ดิน ภายหลังวันท่ีประมวล 
กฎหมายน้ีใชบังคับ และไมมีใบจอง ใบเหยียบยํ่า หรือไมมีหลักฐานวาเปนผูมีสิทธิตามกฎหมาย 
วาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 
  เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ผูซึ่งมีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดินตามวรรค 
สอง (๑) ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งไดครอบครอบและทําประโยชนในที่ดินตอเนื่องมาจากบุคคล 
ดังกลาวดวย 
  สําหรับบุคคลตามวรรคสอง (๒) และ (๓) ใหออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

รับรองการทําประโยชน แลวแตกรณี ไดไมเกินหาสิบไร ถาเกินหาสิบไร จะตองไดรับอนุมัติจาก 
ผูวาราชการจังหวัดเปนการเฉพาะราย ท้ังน้ี ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
  ภายในสิบปนับแตวันที่ไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตาม 
วรรคหนึ่ง หามมิใหบุคคลตามวรรคสอง (๓) ผูไดมาซ่ึงสิทธิในท่ีดินดังกลาวโอนท่ีดินน้ันใหแก 
ผูอ่ืน เวนแตเปนการตกทอดทางมรดก หรือโอนใหแกทบวงการเมือง องคการของรัฐบาลตาม 
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือโอน 
ใหแกสหกรณเพื่อชําระหนี้โดยไดรับอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ 
  ภายในกําหนดระยะเวลาหามโอนตามวรรคหา ที่ดินนั้นไมอยูในขายแหงการ 
บังคับคดี 
  *[มาตรา ๕๘ ทวิ  แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘] 
 
   มาตรา ๕๘ ตร*ี  เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะใหมีการออกโฉนดที่ดินสําหรับที่ดิน 
ที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนซึ่งใชระวางรูปถายทางอากาศในทองที่ใด ใหรัฐมนตรีประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดทองที่นั้นและวันที่เริ่มดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหทราบลวงหนา 
ไมนอยกวาสามสิบวัน 
  การทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินตามวรรคหนึ่ง ใหนําหลักฐานเกี่ยวกับระวาง 
รูปถายทางอากาศที่ใชกับหนังสือรับรองการทําประโยชนมาปรับแกตามหลักวิชาการแผนที่รูปถาย 
ทางอากาศโดยไมตองทําการสํารวจรังวัด เวนแตกรณีจําเปนใหเจาพนักงานที่ดินทําการสํารวจ
รังวัด 
  เมื่อถึงกําหนดวันที่เริ่มดําเนินการออกโฉนดที่ดินตามประกาศของรัฐมนตรีตาม 
วรรคหนึ่งแลว ใหระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใด ๆ ท่ีตองมีการรังวัดสําหรับท่ีดินท่ีมี 
หนังสือรับรองการทําประโยชนโดยใชระวางรูปถายทางอากาศในทองที่ดังกลาว เวนแตในกรณี 
จําเปนเจาพนักงานท่ีดินจะอนุญาตเฉพาะรายก็ได  ท้ังน้ี ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
  การออกโฉนดที่ดินตามมาตรานี ้ใหออกแกผูมีช่ือซ่ึงเปนผูมีสิทธิในหนังสือ 
รับรองการทําประโยชน 
  เม่ือไดจัดทําโฉนดท่ีดินแปลงใดพรอมท่ีจะแจกแลว ใหเจาพนักงานที่ดินประกาศ 
กําหนดวันแจกโฉนดที่ดินแปลงนั้นแกผูมีสิทธิ และใหถือวาหนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับ 
ที่ดินแปลงนั้นไดยกเลิกตั้งแตวันกําหนดแจกโฉนดที่ดินตามประกาศดังกลาว และใหสงหนังสือ 
รับรองการทําประโยชนที่ยกเลิกแลวนั้นคืนแกเจาพนักงานที่ดิน เวนแตกรณีสูญหาย 
  *[มาตรา ๕๘ ตร ี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ี
ดิน  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘] 
 
       มาตรา ๕๙*  ในกรณีที่ผูมีสิทธิครอบครองที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดินหรือ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หนังสือรับรองการทําประโยชนเปนการเฉพาะรายไมวาจะไดมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา  
๕๘ แลวหรือไมก็ตาม เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเห็นสมควร ใหดําเนินการออกโฉนดที่ดิน 
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน แลวแตกรณี ไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีประมวลกฎหมาย 
นี้กําหนด 
  เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ผูมีสิทธิครอบครองท่ีดินตามวรรคหน่ึงให 
หมายความรวมถึงผูซ่ึงไดครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินตอเน่ืองมาจากผูซ่ึงมีหลักฐานการ 
แจงการครอบครองดวย 
  *[มาตรา ๕๙  แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันท่ี ๓  
มีนาคม ๒๕๑๕] 
 
  มาตรา ๕๙ ทวิ*  ผูซึ่งครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวล 
กฎหมายน้ีใชบังคับโดยไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และมิไดแจงการครอบครองตาม 
มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แตไมรวมถึงผูซ่ึงมิได 
ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตร ีถามีความจําเปนจะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา 
ประโยชนเปนการเฉพาะราย เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเห็นสมควรใหดําเนินการออกโฉนด 
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน แลวแตกรณี ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ประมวล 
กฎหมายน้ีกําหนด แตตองไมเกินหาสิบไร ถาเกินหาสิบไรจะตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการ 
จังหวัด ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
  เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตามวรรคหนึ่ง 
ใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินตอเน่ืองมาจากบุคคลดังกลาว
ดวย 
  *[มาตรา ๕๙ ทวิ  เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันท่ี ๓  
มีนาคม ๒๕๑๕] 
 
  มาตรา ๕๙ ตร*ี  ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน  
ถาปรากฏวาเนื้อที่ที่ทําการรังวัดใหมแตกตางไปจากเนื้อที่ตามใบแจงการครอบครองตามมาตรา ๕  
แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ใหพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาออก 
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินใหไดเทาจํานวนเน้ือท่ีท่ีไดทําประโยชน ทั้งนี้ตามระเบียบที่ 
คณะกรรมการกําหนด 
  *[มาตรา ๕๙ ตร ี เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันท่ี ๓  
มีนาคม ๒๕๑๕] 
 
   มาตรา ๕๙ จัตวา*  การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ทวิ มาตรา ๕๘ ตร ีและ 
มาตรา ๕๙ ถาหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินเดิมมีรายการภาระผูกพัน หรือมีรายการเปลี่ยนแปลงผูม ี
สิทธิในที่ดินในระหวางดําเนินการออกโฉนดที่ดิน ใหยกรายการดังกลาวมาจดแจงไวในโฉนดท่ีดิน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ดวย 
  *[มาตรา ๕๙ จัตวา  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมาย 
ท่ีดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘] 
 
  มาตรา ๕๙ เบญจ*  การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ทวิ และมาตรา ๕๙  
ใหถือวาหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินเดิมเปนอันยกเลิก และใหสงหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินท่ียกเลิก 
แลวนั้นคืนแกเจาพนักงานที่ดิน เวนแตกรณีสูญหาย 
  *[มาตรา ๕๙ จัตวา  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมาย 
ท่ีดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘] 
 
       มาตรา ๖๐*  ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ถามี 
ผูโตแยงสิทธิกัน ใหพนักงานเจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานท่ีดิน แลวแตกรณี มีอํานาจทําการสอบ
สวน 
เปรียบเทียบ ถาตกลงกันไดก็ใหดําเนินการไปตามท่ีตกลง หากตกลงกันไมไดใหเจาพนักงาน 
ที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขามีอํานาจพิจารณาสั่งการไปตามที่เห็น 
สมควร 
  เมื่อเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่งประการใดแลว 
ใหแจงเปนหนังสือตอคูกรณีเพื่อทราบ และใหฝายท่ีไมพอใจไปดําเนินการฟองตอศาลภายใน 
กําหนดหกสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 
  ในกรณีที่ไดฟองตอศาลแลว ใหรอเรื่องไว เมื่อศาลไดพิพากษาหรือมีคําสั่งถึง 
ที่สุดประการใด จึงใหดําเนินการไปตามกรณี ถาไมฟองภายในกําหนด ก็ใหดําเนินการไปตามที่ 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่ง แลวแตกรณี 
  *[มาตรา ๖๐  แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘] 
 
       มาตรา ๖๑*  เมื่อความปรากฏวาไดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา 
ประโยชน หรือไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย  หรือจดแจงเอกสาร 
รายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยใหแกผูใดโดยคลาดเคล่ือนหรือไมชอบดวยกฎหมาย ใหอธิบดี 
หรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจหนาที่สั่งเพิกถอนหรือแกไขได 
  กอนที่จะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีหรือรองอธิบดีซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีอํานาจเรียกโฉนดท่ีดิน หนังสือรับรองการทํา 
ประโยชน เอกสารที่ไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ไดจดแจงรายการทะเบียน 
อสังหาริมทรัพย หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวของมาพิจารณา พรอมท้ังแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เพื่อใหโอกาสคัดคาน ถาไมคัดคานภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง ใหถือวา 
ไมมีการคัดคาน 
  คณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 
ท่ีออกโดยคลาดเคล่ือนหรือไมชอบดวยกฎหมาย อยางนอยตองมีเจาพนักงานฝายปกครอง 
และตัวแทนคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่ที่ดินนั้นตั้งอยูเปนกรรมการ 
  การสอบสวนตามวรรคสองตองดําเนินการใหแลวเสร็จและสงใหอธิบดีหรือ 
รองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ไดมีคําสั่งใหทําการสอบสวน 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว 
ใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตออธิบดีหรือรองอธิบดี 
ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยใหอธิบดีหรือรองอธิบดีซ่ึงอธิบดี 
มอบหมายส่ังขยายระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนแตไมเกินหกสิบวัน 
  ใหอธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน 
นับแตไดรับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคส่ี เมื่ออธิบดีหรือรองอธิบดี 
ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาประการใดแลว ก็ใหดําเนินการไปตามนั้น 
  การดําเนินการเพิกถอนแกไขตามความในมาตรานี้ ถาไมไดโฉนดท่ีดินหรือ 
หนังสือรับรองการทําประโยชนมาใหถือวาโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนนั้น 
สูญหาย ใหเจาพนักงานที่ดินออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อดําเนินการตอไป 
  ถามีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากเขียนหรือพิมพขอความผิดพลาดโดยมีหลักฐาน 
ชัดแจงและผูมีสวนไดเสียยินยอมเปนลายลักษณอักษรแลว ใหเจาพนักงานท่ีดินมีอํานาจหนาท่ี 
แกไขใหถูกตองได 
  ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดใหเพิกถอนหรือแกไขอยางใดแลว 
ใหเจาพนักงานที่ดินดําเนินการตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด 
  การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจงผูมีสวนไดเสียเพ่ือให 
โอกาสคัดคาน และการพิจารณาเพิกถอนแกไข ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 
  *[มาตรา ๖๑  แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
       มาตรา ๖๒  บรรดาคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวดวยเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ไดออก 
โฉนดท่ีดินแลว เมื่อศาลพิจารณาพิพากษาคดีถึงที่สุดแลว ใหศาลแจงผลของคําพิพากษา 
อันถึงท่ีสุดหรือคําส่ังน้ันตอเจาพนักงานท่ีดินแหงทองท่ีซ่ึงท่ีดินน้ันต้ังอยูดวย 
 
       มาตรา ๖๓  โฉนดที่ดินของผูใดเปนอันตราย ชํารุด สูญหายดวยประการใด 
ใหเจาของมาขอรับใบแทนโฉนดที่ดินนั้นได 
       เมื่อไดออกใบแทนไปแลว โฉนดท่ีดินเดิมเปนอันยกเลิก เวนแตศาล 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

จะส่ังเปนอยางอ่ืน 
       สําหรับการขอใบแทนใบจอง หนังสือรับรองการทําประโยชนหรือ 
ใบไตสวน ใหนําความดังกลาวขางตนมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
       มาตรา ๖๔*  ถาโฉนดท่ีดิน ใบไตสวน หนังสือรับรองการทําประโยชน หรอื 
ใบจอง ฉบับสํานักงานที่ดินเปนอันตราย ชํารุด สูญหาย ใหพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๗๑  
มีอํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินดังกลาวจากผูมีสิทธิในท่ีดินมาพิจารณาแลวจัดทําขึ้นใหม  
โดยอาศัยหลักฐานเดิมได 
  *[มาตรา ๖๔  แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑] 
 
                              หมวด ๕ 
                         การรังวัดที่ดิน 
                               ------  
 
       มาตรา ๖๕  การรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
       มาตรา ๖๖  เพื่อประโยชนแกการรังวัด ใหพนักงานเจาหนาท่ีและ 
คนงานมีอํานาจ เขาไปในท่ีดินของผูมีสิทธิในท่ีดิน หรือผูครอบครองในเวลากลางวันได  
แตจะตองแจงใหผูมีสิทธิในท่ีดินทราบเสียกอน และใหผูมีสิทธิในท่ีดินหรือผูครอบครอง 
ที่ดินนั้นอํานวยความสะดวกตามควรแกกรณ ี
       ในกรณีตองสรางหมุดหลักฐานการแผนที่ในที่ดินของผูใด ใหพนักงาน 
เจาหนาท่ีมีอํานาจสรางหมุดหลักฐานลงไดตามความจําเปน 
       ในการรังวัด เม่ือมีความจําเปนและโดยสมควร พนักงานเจาหนาท่ี 
มีอํานาจท่ีจะ ขุดดิน ตัด รานกิ่งไมหรือกระทําการอยางอื่นแกสิ่งที่กีดขวางแกการรังวัดได 
เทาที่จําเปน ท้ังน้ีใหระลึกถึงการท่ีจะใหเจาของไดรับความเสียหายนอยท่ีสุด 
 
       มาตรา ๖๗  เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดจัดทําหลักหมายเขตท่ีดิน หรือไดสราง 
หมุดหลักฐานเพ่ือการแผนท่ีลงไวในท่ีใด หามมิใหผูหนึ่งผูใดนอกจากพนักงานเจาหนาที่ ทําลาย  
ดัดแปลง เคล่ือนยาย ถอดถอนหลักหมายเขตหรือหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่นั้นไปจากที่เดิม  
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานที่ดิน 
 
       มาตรา ๖๘  เมื่อบุคคลใดมีความจําเปนที่จะตองกระทําการตามความ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในมาตรา ๖๗ ใหยื่นคํารองตอเจาพนักงานที่ดินเพื่อขออนุญาต 
       ในกรณีที่เจาพนักงานที่ดินไมอนุญาต ใหเจาของท่ีดินมีสิทธิอุทธรณตอ 
รัฐมนตรีได ภายในสิบหาวันนับจากวันทราบคําส่ังไมอนุญาต ใหรัฐมนตรีส่ังภายใน 
หกสิบวันนับจากวันไดรับอุทธรณ คําส่ังรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 
       ถารัฐมนตรีไมสั่งภายในกําหนดหกสิบวันดังกลาวในวรรคกอน ใหถือวา 
อนุญาต 
 
       มาตรา ๖๙  เมื่อเปนการสมควรจะทําการสอบเขตที่ดินตามแผนที่ระวาง 
ในทองท่ีใด ใหผูวาราชการจังหวัดประกาศใหผูมีสิทธิในที่ดินทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  
การประกาศใหทําหนังสือปดไวในบริเวณที่ดินเพื่อใหผูที่เกี่ยวของทราบดวยและใหแจงกําหนด  
วัน เวลา ไปใหผูมีสิทธิในท่ีดินทราบอีกช้ันหน่ึง และใหผูมีสิทธิในท่ีดินนําพนักงานเจาหนาท่ี 
ทําการรังวัดสอบเขตที่ดิน 
       ผูมีสิทธิในท่ีดินตามความในวรรคกอน จะตั้งตัวแทนนําพนักงานเจาหนาท่ี 
ทําการรังวัดสอบเขตที่ดินของตนก็ได 
       ที่ดินที่ไดทําการสอบเขตแลว ใหเจาพนักงานท่ีดินมีอํานาจทําโฉนดท่ีดิน 
ใหใหม แทนฉบับเดิม สวนฉบับเดิมเปนอันยกเลิกและใหสงคืน 
 
   มาตรา ๖๙ ทวิ*  ผูมีสิทธิในที่ดินประสงคจะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะราย 
ของตน ใหยื่นคําขอพรอมดวยโฉนดที่ดินนั้นตอเจาพนักงานที่ดินและใหพนักงานเจาหนาที่ไปทํา 
การรังวัดให 
  ในการรังวัด ถาปรากฏวาการครอบครองไมตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน  
เม่ือผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงไดรับรองแนวเขตแลว ใหเจาพนักงานท่ีดินมีอํานาจแกไขแผนท่ีหรือ 
เนื้อที่ใหตรงกับความเปนจริงได เวนแตจะเปนการสมยอมเพ่ือหลีกเล่ียงกฎหมาย 
  ในกรณีท่ีไมอาจติดตอผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงใหมาระวังแนวเขตได หรอืใน
กรณี 
ที่ผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไดรับการติดตอจากพนักงานเจาหนาที่ใหมาระวังแนวเขตแลวแตไมมา  
หรือมาแตไมยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไมไดคัดคานการรังวัด ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงเปน 
หนังสือใหผูน้ันมาลงช่ือรับรองแนวเขตหรือคัดคานภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดสงหนังสือ 
ถาผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงไมดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดภายในกําหนดดังกลาว และผูขอไดให 
คํารับรองวามิไดนําทําการรังวัดรุกล้ําที่ดินขางเคียงและยินยอมใหแกไขแผนที่หรือเนื้อที่ใหตรงกับ 
ความเปนจริง ใหเจาพนักงานที่ดินดําเนินการตามวรรคสองไปไดโดยไมตองมีการรับรองแนวเขต 
  การติดตอหรือการแจงผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงตามวรรคสาม ใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  หากปรากฏวามีผูคัดคาน ใหเจาพนักงานท่ีดินมีอํานาจสอบสวนไกลเกล่ียโดยถือ 
หลักฐานแผนที่เปนหลักในการพิจารณา ถาตกลงกันไดก็ใหดําเนินการไปตามท่ีตกลง แตตองไม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เปนการสมยอมกันเพ่ือหลีกเล่ียงกฎหมาย หากตกลงกันไมไดใหแจงคูกรณีไปฟองตอศาลภายใน 
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาไมมีการฟองภายในกําหนดดังกลาว ใหถือวาผูขอไมประสงคจะ 
สอบเขตโฉนดที่ดินนั้นตอไป 
  ในกรณีผูมีสิทธิในที่ดินประสงคจะขอใหตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการ 
ทําประโยชนเฉพาะรายของตน ใหยื่นคําขอพรอมดวยหนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับที่ดิน 
นั้นตอเจาพนักงานท่ีดิน และใหนําความในวรรคสอง วรรคสาม วรรคส่ี และวรรคหา มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 
  *[มาตรา ๖๙ ทวิ  แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘] 
 
       มาตรา ๗๐  เพื่อประโยชนแกการรังวัด ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ 
       (๑) เรียกผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงมาระวังแนวเขต และลงชื่อรับทราบ 
แนวเขตที่ดินของตน 
       (๒) เรียกใหบุคคลท่ีเก่ียวของมาใหถอยคํา หรือส่ังใหสงเอกสาร หรอื 
หลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวของในการสอบสวน  
 
   มาตรา ๗๐ ทวิ*  ใหนําความในมาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๐ มาใชบังคับแกการ 
พิสูจนสอบสวนที่ดินเพื่อออกหนังสือรับรองการทําประโยชน และการตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือ 
รับรองการทําประโยชนโดยอนุโลม 
  *[มาตรา ๗๐ ทวิ  แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑] 
 
                                หมวด ๖ 
                          การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
                                ----------  
 
       มาตรา ๗๑*  ใหเจาพนักงานที่ดิน เปนพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สําหรับอสังหารมิทรพัย 
ท่ีอยูในเขตทองท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดินสาขาน้ัน 
  *[มาตรา ๗๑  แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘] 
 
       มาตรา ๗๒*  ผูใดประสงคจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ 
อสังหาริมทรพัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหคูกรณีนําหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาขอจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๗๑ 
  การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง สําหรับท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดิน  
ใบไตสวนหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน คูกรณีอาจยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กรม 
ท่ีดิน หรือสํานักงานท่ีดินแหงใดแหงหน่ึง เพื่อใหพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๗๑ ดําเนินการ 
จดทะเบียนให เวนแตการจดทะเบียนที่ตองมีการประกาศหรือตองมีการรังวัด 
  *[มาตรา ๗๒  แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘] 
 
       มาตรา ๗๓  เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วานิติกรรมที่คูกรณีนํามา 
ขอจดทะเบียนนั้นเปนโมฆะกรรม พนักงานเจาหนาท่ีไมตองจดทะเบียนให 
       หากนิติกรรมที่คูกรณีนํามาขอจดทะเบียนนั้นปรากฏวาเปนโมฆียะกรรม 
ใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนในเมื่อคูกรณีฝายที่อาจเสียหายยืนยันใหจด 
 
       มาตรา ๗๔  ในการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของพนักงาน 
เจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสอบสวนคูกรณี และเรียกบุคคล 
ท่ีเก่ียวของมาใหถอยคํา หรือสงเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของไดตามความจําเปน แลวให 
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการไปตามควรแกกรณ ี
       ถามีกรณีเปนที่ควรเชื่อไดวา การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น 
จะเปนการหลีกเล่ียงกฎหมาย หรือเปนที่ควรเชื่อไดวาบุคคลใดจะซื้อที่ดินเพื่อประโยชน 
แกคนตางดาว ใหขอคําส่ังตอรัฐมนตรี คําสั่งรัฐมนตรีเปนที่สุด 
 
       มาตรา ๗๕*  การดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนด 
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ใหเจาพนักงานที่ดินบันทึกขอตกลงหรือทําสัญญาเกี่ยว 
กับการนั้น แลวแตกรณี แลวใหจดบันทึกสาระสําคัญลงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา 
ประโยชนฉบับสํานักงานที่ดินและฉบับเจาของที่ดินใหตรงกันดวย 
  *[มาตรา ๗๕  แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘] 
 
       มาตรา ๗๖  ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน 
ซึ่งพนักงานเจาหนาท่ีไดทําการสอบสวนและรังวัดหมายเขตไวแลว แตยังไมไดออกโฉนด 
ท่ีดิน ใหไปขอจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีตามความในมาตรา ๗๑ 
       การจดทะเบียนดังกลาวในวรรคกอน ใหจดแจงในใบไตสวน อนุโลม 
ตามวิธีการวาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

       มาตรา ๗๗  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรือ 
อสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน ถาประมวลกฎหมายนี้มิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น ใหปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
       มาตรา ๗๘  การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินซึ่งไดมาตาม 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒ หรือโดยประการอื่นนอกจากนิติกรรม 
สําหรับท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดินแลว ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
       มาตรา ๗๙*  ผูมีสิทธิในท่ีดินประสงคจะแบงแยกท่ีดินออกเปนหลายแปลงหรือ 
รวมท่ีดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน ใหย่ืนคําขอพรอมดวยหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินน้ัน 
ตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๗๑ 
  เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ใหนํามาตรา ๖๙ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลมดวย  
และถาจะตองจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ก็ใหจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเสียกอน แลวจึง
ออก 
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินฉบับใหมให 
  *[มาตรา ๗๙  แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓  
ธันวาคม ๒๕๑๕] 
 
  มาตรา ๘๐*  ในกรณีไถถอนจากจํานอง หรือไถถอนจากการขายฝากซึ่งที่ดินมี 
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินแลว เมื่อผูรับจํานองหรือผูรับซื้อฝากไดทําหลักฐานเปนหนังสือวาไดมี 
การไถถอนแลว ใหผูมีสิทธิในท่ีดินหรือผูมีสิทธิไถถอนนําหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินมาขอ 
จดทะเบียนไถถอนตอพนักงานเจาหนาท่ีได 
  เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีตรวจเปนการถูกตอง ก็ใหจดทะเบียนในหนังสือแสดง 
สิทธิในที่ดินใหปรากฏการไถถอนนั้น 
  *[มาตรา ๘๐  แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓  
ธันวาคม ๒๕๑๕] 
 
  มาตรา ๘๑*  การขอจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยซ่ึงไดมาโดยทาง 
มรดก ใหผูไดรับมรดกนําหลักฐานสําหรับท่ีดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินพรอมดวยหลักฐาน 
ในการไดรับมรดกมาย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๗๑ ถาหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน 
อยูกับบุคคลอื่นใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินดังกลาวนั้นได 
  เมื่อพนักงานเจาหนาที่สอบสวนพยานหลักฐานและเชื่อไดวาผูขอเปนทายาทแลว 
ใหประกาศโดยทําเปนหนังสือปดไวในท่ีเปดเผยมีกําหนดสามสิบวัน ณ สํานักงานท่ีดิน เขตหรือ 
ที่วาการอําเภอ หรือกิ่งอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการแขวง 
หรือท่ีทําการกํานันทองท่ีซ่ึงท่ีดินต้ังอยู และบริเวณที่ดินนั้นแหงละหนึ่งฉบับ และใหพนักงาน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เจาหนาที่มีหนังสือสงประกาศดังกลาวใหบุคคลที่ผูขอแจงวาเปนทายาททุกคนทราบเทาที่จะทําได 
หากไมมีทายาทซ่ึงมีสิทธิไดรับมรดกโตแยงภายในกําหนดเวลาท่ีประกาศและมีหลักฐานเปนท่ี 
เช่ือไดวาผูขอมีสิทธิไดรับมรดกแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนใหตามที่ผูขอ 
แสดงหลักฐานการมีสิทธิตามกฎหมาย  ท้ังน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน 
กฎกระทรวง 
  ในกรณีท่ีมีทายาทซ่ึงมีสิทธิไดรับมรดกโตแยง ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ 
สอบสวนคูกรณีและเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือส่ังใหสงเอกสารท่ีเก่ียวของไดตามความ 
จําเปน และใหพนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบ ถาเปรียบเทียบไมตกลง ใหพนักงานเจาหนาท่ี 
ส่ังการไปตามท่ีเห็นสมควร 
  เมื่อพนักงานเจาหนาที่สั่งประการใดแลว ใหแจงใหคูกรณีทราบ และใหฝาย 
ท่ีไมพอใจไปดําเนินการฟองตอศาลภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง หากผูนั้น 
มิไดฟองตอศาลและนําหลักฐานการยื่นฟองพรอมสําเนาคําฟองเกี่ยวกับสิทธิในการไดรับมรดก 
มาแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ก็ใหดําเนินการไปตามที่พนักงาน 
เจาหนาที่สั่ง 
  ในกรณีท่ีทายาทไดย่ืนฟองตอศาลภายในกําหนดเวลาตามความในวรรคส่ี 
หรือทายาทอื่นซึ่งมีสิทธิไดรับมรดกไดฟองคดีเกี่ยวกับสิทธิในการไดรับมรดกตอศาลกอนที่ 
 ี ่พนักงานเจาหนาที่ไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการไดมาโดยทางมรดก เมื่อผูนั้นนําหลักฐาน 
การย่ืนฟองพรอมสําเนาคําฟองแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีระงับการ 
จดทะเบียนไว เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดประการใดก็ใหดําเนินการไปตาม 
คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น 
  *[มาตรา ๘๑  แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๘๒*  ผูใดประสงคจะขอจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกในหนังสือแสดง 
สิทธิในท่ีดิน ใหย่ืนคําขอพรอมดวยนําหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินน้ัน และหลักฐานการเปนผูจัดการ 
มรดกมาแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๗๑ ถาเปนผูจัดการมรดกโดยคําสั่งศาล ให 
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนใหตามคําขอ แตถาเปนผูจัดการมรดกในกรณีอื่น 
ใหพนักงานเจาหนาท่ีสอบสวนและตรวจสอบหลักฐาน และใหนําความในมาตรา ๘๑ วรรคสอง  
มาใชบังคับโดยอนุโลม เม่ือไมมีผูโตแยง ใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดก 
ในหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินน้ันได แตถามีผูโตแยงก็ใหรอเร่ืองไว และใหคูกรณีไปฟองรองตอ 
ศาล เมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดประการใดแลว ใหดําเนินการไปตามคําพิพากษาหรือ 
คําสั่งศาลนั้น 
  ในกรณีท่ีผูจัดการมรดกซ่ึงไดมีช่ือในหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินแลวขอ 
จดทะเบียนสิทธิในท่ีดินใหแกทายาท ใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการจดทะเบียนใหตามคําขอ 
โดยไมตองประกาศตามมาตรา ๘๑ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ในกรณีท่ีทรัสตีของทรัสตซ่ึงไดกอต้ังข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายไวแลวขอ 
จดทะเบียนในฐานะเปนทรัสต ีเม่ือพนักงานเจาหนาท่ีสอบสวนพยานหลักฐานแลว ใหดําเนินการ 
จดทะเบียนได 
  *[มาตรา ๘๒  แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓  
ธันวาคม ๒๕๑๕] 
 
       มาตรา ๘๓*  ผูใดมีสวนไดเสียในท่ีดินใดอันอาจจะฟองบังคับใหมีการ 
จดทะเบียน หรือใหมีการเปล่ียนแปลงทางทะเบียนได มีความประสงคจะขออายัดท่ีดิน ใหย่ืน 
คําขอตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๗๑ 
  เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีสอบสวนเอกสารหลักฐานท่ีผูขอไดนํามาแสดงแลว  
ถาเห็นสมควรเชื่อถือก็ใหรับอายัดไวมีกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่สั่งรับอายัด เมื่อพนกําหนด 
ระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาการอายัดสิ้นสุดลงและผูนั้นจะขออายัดซ้ําในกรณีเดียวกันอีกไมได 
  ถาผูมีสวนไดเสียคัดคานวาการอายัดนั้นไมชอบดวยกฎหมาย ใหพนักงาน 
เจาหนาท่ีมีอํานาจสอบสวนพยานหลักฐานเทาท่ีจําเปน เมื่อเปนที่เชื่อไดวาไดรับอายัดไวโดย 
ไมชอบดวยกฎหมาย ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังยกเลิกการอายัดนั้น และแจงใหผูขอ 
อายัดทราบ 
  *[มาตรา ๘๓  แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
                                             หมวด ๗ 
                        การกําหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา 
                                               ------  
 
       มาตรา ๘๔  การไดมาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม วัดบาดหลวงโรมัน 
คาธอลิค มูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร หรอืมัสยิดอิสลาม ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี  
และใหไดมาไมเกิน ๕๐ ไร 
       ในกรณีที่เปนการสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินเกินจํานวนที ่
บัญญัติไวในวรรคแรกก็ได 
       บทบัญญัติในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนการไดมาซึ่งที่ดินที่มีอยูแลวกอน 
วันท่ีประมวลกฎหมายน้ีใชบังคับ และการไดมาซ่ึงท่ีดินของมัสยิดอิสลามโดยทางบทบัญญัติ 
แหงศาสนาอิสลามในจังหวัดท่ีมีตําแหนงดะโตะยุติธรรม 
 
       มาตรา ๘๕  ในกรณีที่นิติบุคคลไดมาซึ่งที่ดินเกินกําหนดตามความใน 
มาตรา ๘๔ เม่ือประมวลกฎหมายน้ีไดใชบังคับแลว ใหนิติบุคคลดังกลาวจัดการจําหนาย 
ภายในหาป ถาไมจําหนายท่ีดินภายในเวลาท่ีกําหนด ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

และใหนําบทบัญญัติเรื่องการบังคับจําหนายที่ดินตามความในหมวด ๓ มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม  
 
                                               หมวด ๘ 
                          การกําหนดสิทธิในที่ดินของคนตางดาว 
                                                 ------  
 
       มาตรา ๘๖  คนตางดาวจะไดมาซึ่งที่ดินก็โดยอาศัยบทสนธิสัญญาซึ่ง 
บัญญัติใหมีกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยได และอยูในบังคับบทบัญญัติแหงประมวล 
กฎหมายน้ีดวย 
       ภายใตบังคับมาตรา ๘๔ คนตางดาวดังกลาวจะไดมาซ่ึงท่ีดินเพ่ือใช 
เปนที่อยูอาศัย ประกอบกิจการในทางพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสุสาน  
การกุศลสาธารณ หรือการศาสนา ตองเปนไปตามเงื่อนไขและวิธีการซึ่งกําหนดโดยกฎกระทรวง  
และตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตร ี
 
       มาตรา ๘๗  จํานวนที่ดินที่จะพึงอนุญาตใหตามความในมาตรากอน 
มีกําหนดดังนี ้
       (๑) ที่อยูอาศัย ครอบครัวละไมเกิน                             ๑ ไร 
       (๒) ที่ใชเพื่อพาณิชยกรรม ไมเกิน                               ๑ ไร 
       (๓) ที่ใชเพื่ออุตสาหกรรม ไมเกิน                              ๑๐ ไร 
       (๔) ที่ใชเพื่อเกษตรกรรม ครอบครัวละไมเกิน            ๑๐ ไร 
       (๕) ที่ใชเพื่อการศาสนา ไมเกิน                             ๑ ไร 
       (๖) ที่ใชเพื่อการกุศลสาธารณ ไมเกิน                          ๕ ไร 
       (๗) ที่ใชเพื่อการสุสาน ตระกูลละไมเกิน                   ๑/๒ ไร 
       คนตางดาวผูใดตองการมีสิทธิในที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมเกินกวาที ่
บัญญัติไวใน (๓) ถาเห็นเปนการสมควร คณะรัฐมนตรีจะอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินเกินกวา 
จํานวนท่ีกําหนดไว โดยกําหนดเง่ือนไขก็ได และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๘ มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 
 
       มาตรา ๘๘  บทบัญญัติในมาตรา ๘๗ มิใหกระทบกระเทือนแกที่ดินของ 
คนตางดาวท่ีมีอยูแลว เกินกําหนดตามความในมาตรา ๘๗ กอนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ 
ใชบังคับ สวนผูท่ีมีท่ีดินอยูแลวนอยกวากําหนด หรือผูท่ีไดจําหนายท่ีดินเดิมของตนไป  
อาจไดมาซ่ึงท่ีดินไดอีก แตรวมแลวตองไมเกินกําหนดตามมาตรา ๘๗ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

       มาตรา ๘๙  เมื่อคนตางดาวไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อกิจการใด 
ผูรับอนุญาตตองใชที่ดินเพื่อกิจการนั้น จะใชเพื่อกิจการอื่นไมได เวนแตจะไดรับอนุญาต 
ใหใชเพื่อกิจการอื่นใหมตามจํานวนที่ไมเกินกําหนดในมาตรา ๘๗ ถาจะไมใชท่ีดินตามท่ี 
ไดรับอนุญาตนั้นตองแจงใหทราบตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ภายใน 
กําหนดสามสิบวันนับแตวันไมใชที่ดินนั้น 
       คนตางดาวผูใดประสงคจะใชที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหม ใหขออนุญาตใหม 
ตอรัฐมนตรีตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ถารัฐมนตรีเห็นสมควรก็ให 
มีอํานาจอนุญาต 
 
       มาตรา ๙๐  คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหมีและใชที่ดินเพื่อกิจการใด 
ถาไมใชที่ดินนั้นตอไป หรือไดใชที่ดินเพื่อกิจการอื่นโดยไมไดรับอนุญาตใหมใหจัดการ 
จําหนายที่ดินนั้นภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ซ่ึงไมนอยกวาหน่ึงรอยแปดสิบวัน แต 
ไมใหเกินหน่ึงป ถาพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น 
 
       มาตรา ๙๑  คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหใชที่ดินเพื่อกิจการใด ถา 
ไดรับอนุญาตใหม ใหใชที่ดินนั้นเพื่อกิจการอื่นซึ่งจํานวนที่ดินที่ไดรับอนุญาต 
น้ีลดลง ใหจําหนายที่ดินสวนที่เกินนั้นภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ซ่ึงไมนอยกวา 
หนึ่งรอยแปดสิบวัน แตไมใหเกินหน่ึงป ถาพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหอธิบดี 
มีอํานาจจําหนายท่ีดินนั้น 
 
       มาตรา ๙๒  คนตางดาวผูใดไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินตามความ 
ในมาตรา ๘๗ วรรคสอง ถาไมไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหจําหนาย 
ที่ดินสวนที่ไดรับอนุญาตใหไดมาเกินกวาจํานวนที่กําหนดไวนั้น ภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด  
ซ่ึงไมนอยกวาหน่ึงรอยแปดสิบวัน แตไมใหเกินหน่ึงป ถาพนกําหนดเวลาดังกลาว ให 
อธิบดีมีอํานาจจําหนายท่ีดินนั้น 
 
       มาตรา ๙๓  คนตางดาวไดมาซึ่งที่ดินโดยไดรับมรดกในฐานะที่เปน 
ทายาทโดยธรรม รัฐมนตรีจะอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินนั้น แตเม่ือรวมกับท่ีมีอยูแลว 
ไมเกินจํานวนที่จะพึงมีไดตามความในมาตรา ๘๗ ก็ได 
 
       มาตรา ๙๔  บรรดาท่ีดินท่ีคนตางดาวไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
หรือไมไดรับอนุญาต ใหคนตางดาวนั้นจัดการจําหนายภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด 
ให ซ่ึงไมนอยกวาหน่ึงรอยแปดสิบวัน แตไมเกินหนึ่งป ถาไมจําหนายท่ีดินภายใน 
เวลาที่กําหนด ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น และใหนําบทบัญญัติเรื่องการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บังคับจําหนายท่ีดินตามความในหมวด ๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
       มาตรา ๙๕  ผูใดไดมาซ่ึงท่ีดินในขณะท่ีมีสัญชาติไทย ถาภายหลังผูน้ัน 
เปลี่ยนสัญชาติเปนคนตางดาว ใหคงมีสิทธิถือท่ีดินไดเทาท่ีคนตางดาวน้ันจะพึงมี  
นอกจากนั้นใหทําการจําหนาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
       มาตรา ๙๖  เมื่อปรากฏวาผูใดไดมาซึ่งที่ดินแหงใดในฐานะเปนเจาของ 
แทนคนตางดาว หรือนิติบุคคลตามความในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ ใหอธิบดี 
มีอํานาจทําการจําหนายท่ีดินนั้น และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๔ มาใชบังคับโดย 
อนุโลม  
 
   มาตรา ๙๖ ทวิ* บทบัญญัติวาดวยคนตางดาวจะไดมาซึ่งที่ดินโดยอาศัยบทสนธิ 
สัญญาตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับคนตางดาวซ่ึงไดนําเงินมาลงทุนตามจํานวนท่ี 
กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตองไมต่ํากวาสี่สิบลานบาท โดยใหไดมาซ่ึงท่ีดินเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัย 
ไดไมเกินหน่ึงไร และตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตร ี
  การไดมาซึ่งที่ดินของคนตางดาวตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี ้
  (๑) ประเภทของธุรกิจที่คนตางดาวลงทุนซึ่งตองเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและ 
สังคมของประเทศ หรือเปนกิจการที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดประกาศใหเปนกิจการที ่
สามารถขอรับการสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนได 
  (๒) ระยะเวลาการดํารงการลงทุนตองไมนอยกวาสามป 
  (๓) บริเวณที่ดินที่อนุญาตใหคนตางดาวไดมาตองอยูภายในเขต 
กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรืออยูภายในบริเวณที่กําหนดเปนเขตที่อยูอาศัย 
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
  *[มาตรา ๙๖ ทวิ  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล 
กฎหมายท่ีดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒] 
 
  มาตรา ๙๖ ตร*ี คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๙๖ ทวิ  
ถากระทําการผิดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๙๖ ทวิ วรรคสอง ให 
จัดการจําหนายที่ดินในสวนที่ตนมีสิทธิภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ซ่ึงไมนอยกวาหน่ึงรอยแปดสิบ 
วันแตไมเกินหนึ่งป ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายท่ีดินนั้น 
  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๙๖ ทวิ ถาไมไดใชท่ีดิน 
นั้นเพื่อเปนที่อยูอาศัยภายในกําหนดเวลาสองปนับแตวันจดทะเบียนการไดมา ใหอธิบดีมีอํานาจ 
จําหนายท่ีดินนั้น 
  *[มาตรา ๙๖ ตร ี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎหมายท่ีดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒] 
 
                              หมวด ๙ 
                   การกําหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท 
                               ----------  
 
       มาตรา ๙๗  นิติบุคคลดังตอไปน้ีใหมีสิทธิในท่ีดินไดเสมือนกับคนตางดาว 
               *(๑) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่มีหุนอันเปนทุนจดทะเบียน ถือโดย 
คนตางดาวเกินกวารอยละสี่สิบเกาของทุนจดทะเบียน หรือผูถือหุนเปนคนตางดาวเกินกวากึ่ง 
จํานวนผูถือหุน แลวแตกรณี      
   เพื่อประโยชนแหงหมวดนี้บริษัทจํากัดใดออกใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ ใหถือวา 
ใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 
          *(๒) หางหุนสวนจํากัด หรือหางหุนสวนสามัญท่ีจดทะเบียนแลว ท่ีมีคนตางดาว 
ลงหุนมีมูลคาเกินกวารอยละส่ีสิบเกาของทุนท้ังหมด หรือผูเปนหุนสวนเปนคนตางดาวเกินกวากึ่ง 
จํานวนของผูเปนหุนสวน แลวแตกรณี 
       (๓) สมาคมรวมทั้งสหกรณที่มีสมาชิกเปนคนตางดาวเกินกวากึ่งจํานวน 
หรือดําเนินกิจการเพื่อประโยชนคนตางดาวโดยเฉพาะ หรือเปนสวนใหญ 
       (๔) มูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนคนตางดาวโดยเฉพาะ หรอื 
เปนสวนใหญ 
               *(๕)  
          *[มาตรา ๙๗ (๕)  ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓  
มกราคม ๒๕๐๒  (๑) และ (๒)  แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ ] 
 
       มาตรา ๙๘*  ในกรณีที่นิติบุคคลที่ระบุไวในมาตรา ๙๗ เขาถือหุนหรือลงหุน  
แลวแตกรณี ในนิติบุคคลอื่นตามนัยที่กลาวในมาตรา ๙๗ ใหถือวานิติบุคคลอื่นนั้นเปนคนตาง
ดาว 
  *[มาตรา ๙๘  แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕] 
 
       มาตรา ๙๙  ในกรณีที่นิติบุคคลตามความในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ 
จะไดมาหรือตองจําหนายไปซ่ึงสิทธิในท่ีดิน ใหนาํบทบัญญัติตามความในหมวด ๘ และ 
หมวด ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม และใหนิติบุคคลดังกลาวมีหนาท่ีและความรับผิด 
เชนเดียวกับที่กําหนดไวสําหรับคนตางดาวและบุคคลทั่วไป 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
       มาตรา ๑๐๐  นิติบุคคลใดไดมาซ่ึงท่ีดินในขณะท่ีไมตองดวยบทบัญญัติ 
ของมาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘ ถาภายหลังมีสภาพตองดวยบทบัญญัติในมาตรา ๙๗ 
หรือมาตรา ๙๘ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 
                              หมวด ๑๐ 
                              การคาที่ดิน 
                                      ------------  
 
       มาตรา ๑๐๑  บุคคลใดประสงคจะทําการคาที่ดิน ตองไดรับอนุญาตเปนการ 
เฉพาะรายที่ดินจากรัฐมนตร ีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
       ในการอนุญาตนั้น รัฐมนตรีจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดก็ได 
 
       มาตรา ๑๐๒  ในกรณีที่ผูทําการคาที่ดินตามมาตรา ๑๐๑ ไมปฏิบัติตาม 
เง่ือนไขก็ดี ไมสามารถขาย แลกเปล่ียน หรือใหเชาซ้ือท่ีดินไดหมดภายในเวลาสามป  
นับแตวันไดรับอนุญาตก็ด ีใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น และใหนําบทบัญญัติ 
เรื่องการบังคับจําหนายที่ดินตามความในหมวด ๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 
                              หมวด ๑๑ 
                           คาธรรมเนียม 
                              -----------  
 
       มาตรา ๑๐๓*  ในการดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การรังวัด การ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการทําธุระอื่น ๆ เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย ใหเรียกเก็บคาธรรม 
เนียมและคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราตามบัญชีทายประมวล 
กฎหมายนี ้
  *ในกรณีออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามมาตรา ๕๘  
ใหเรียกเก็บเฉพาะคาธรรมเนียมเปนคาออกโฉนดที่ดิน คาออกหนังสือรับรองการทําประโยชน  
คาหลักเขตท่ีดิน และคามอบอํานาจในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ แลวแตกรณี โดยผูมีสิทธิในท่ีดิน 
จะขอรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนไปกอนแตยังไมชําระเงินคาธรรมเนียมก็ได 
และใหพนักงานเจาหนาที่จดแจงการคางชําระเงินคาธรรมเนียมใหปรากฏในโฉนดที่ดินหรือ 
หนังสือรับรองการทําประโยชนนั้น ถาไดยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมครั้งแรก ใหผูย่ืน 
คําขอเปนผูชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ 
  *ในกรณีออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ตร ีใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

คาใชจาย 
  *[มาตรา ๑๐๓  แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑  วรรคสอง  แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล 
กฎหมายท่ีดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ และวรรคสาม  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข 
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘] 
 
   มาตรา ๑๐๓ ทวิ* การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่ 
บริจาคใหแกทางราชการ ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม 
  *[มาตรา ๑๐๓ ทวิ  เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖  
ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐] 
 
       มาตรา ๑๐๔*  ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือ 
สิทธิครอบครองในท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย ใหผูขอจดทะเบียนเสียคาธรรมเนียมจดทะเบียน 
สิทธิและนิติกรรมโดยคํานวณตามราคาประเมินทุนทรัพยตามมาตรา ๑๐๕ เบญจ 
  การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยในกรณีอื่น 
นอกจากที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหผูขอจดทะเบียนเสียคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรม โดยคํานวณตามจํานวนทุนทรัพยท่ีผูขอจดทะเบียนแสดงตามความเปนจริง 
  *[มาตรา ๑๐๔  แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๑๐๕*  ใหมีคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย ประกอบดวย 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครองหรือผูแทน อธิบดีกรม 
สรรพากรหรือผูแทน อธิบดีกรมโยธาธิการหรือผูแทน อธิบดีกรมที่ดินหรือผูแทน ผูอํานวยการ 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือผูแทน และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินส่ีคนซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง  
เปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักงานประเมินราคาทรัพยสิน เปนกรรมการและ 
เลขานุการ 
  *[มาตรา ๑๐๕  แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔] 
 
   มาตรา ๑๐๕ ทวิ*  กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 
สามป 
  กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได 
  *[มาตรา ๑๐๕ ทวิ  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
ท่ีดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔] 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๑๐๕ ตร*ี  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐๕ ทวิ 
กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) รัฐมนตรีใหออก 
  (๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือเปนบุคคลลม
ละลาย 
  (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกหรือคําส่ังท่ีชอบดวย
กฎหมาย 
ใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูอื่นเปน 
กรรมการแทน 
  กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคสอง ใหอยูในตําแหนงไดเทากับวาระท่ีเหลือ 
อยูของกรรมการซ่ึงไดแตงต้ังไวแลวน้ัน 
  *[มาตรา ๑๐๕ ตร ี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
ท่ีดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔] 
 
  มาตรา ๑๐๕ จัตวา*  การประชุมของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุน 
ทรพัย ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองค 
ประชุม 
  ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ 
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
  การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก 
  กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให 
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
  *[มาตรา ๑๐๕ จัตวา  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมาย 
ท่ีดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔] 
 
  มาตรา ๑๐๕ เบญจ*  ใหคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยมีอํานาจ 
หนาท่ี ดังตอไปนี ้
  (๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยของ 
อสังหาริมทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล 
กฎหมายนี ้



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๒) ใหความเห็นชอบตอการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่คณะอนุกรรมการ 
ประจําจังหวัดเสนอเพื่อใชในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
สําหรับอสังหาริมทรัพยท่ีต้ังอยูในเขตจังหวัดน้ัน หรือในทองหน่ึงทองท่ีใดในเขตจังหวัดน้ัน 
  (๓) วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมตามที่กรมที่ดินขอความเห็น 
  (๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด 
ตามที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยมอบหมายก็ได แลวรายงานตอ 
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย 
  (๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 
  ราคาประเมินทุนทรัพยที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยไดให 
ความเห็นชอบตาม (๒) แลวใหปดประกาศไว ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัด สํานักงานท่ีดินสาขา  
และสํานักงานเขต หรือที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอทองที่ 
  *[มาตรา ๑๐๕ เบญจ  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมาย 
ท่ีดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔] 
 
  มาตรา ๑๐๕ ฉ*  ใหมีคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดแตละจังหวัด ประกอบ
ดวย 
ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานอนุกรรมการ ปลัดจังหวัด สรรพากรจังหวัด และผูทรงคุณวุฒิอีก 
ไมเกินสามคนซึ่งคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยแตงตั้ง เปนอนุกรรมการ และให 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัด เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
  คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดสําหรับกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมสรรพากร  
เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสามคนซึ่งคณะกรรมการกําหนด 
ราคาประเมินทุนทรัพยแตงตั้ง เปนอนุกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักงานกลางประเมินราคา 
ทรัพยสิน เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
  ใหนํามาตรา ๑๐๕ ทวิ มาตรา ๑๐๕ ตร ีและมาตรา ๑๐๕ จัตวา มาใชบังคับแก 
คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดโดยอนุโลม 
  *[มาตรา ๑๐๕ ฉ  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
ท่ีดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔] 
 
  มาตรา ๑๐๕ สัตต*  ใหคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดมีหนาที่พิจารณากําหนด 
ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อใชในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับ 
อสังหาริมทรัพยท่ีต้ังอยูในเขตจังหวัดน้ัน หรือในทองท่ีหน่ึงทองท่ีใดในเขตจังหวัดน้ัน เพื่อเสนอ 
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  *[มาตรา ๑๐๕ สัตต  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมาย 
ท่ีดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔] 
 
  มาตรา ๑๐๕ อัฏฐ*  เมื่อไดมีการประกาศกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยสําหรับ 
เขตจังหวัดใดไวแลว ถาตอมาปรากฏวาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของ
อสังหาริมทรัพย 
ในทองที่หนึ่งทองที่ใดในเขตจังหวัดนั้นแตกตางจากราคาประเมินทุนทรัพยที่ไดประกาศกําหนดไว 
มากพอสมควร ใหคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดนั้นพิจารณาปรับปรุงราคาประเมินทุนทรัพย 
สําหรับทองท่ีน้ัน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดราคาประเมิน 
ทุนทรัพยโดยเร็ว 
  *[มาตรา ๑๐๕ อัฏฐ  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมาย 
ท่ีดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔] 
 
       มาตรา ๑๐๖* 
  *[มาตรา ๑๐๖  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔] 
 
                               หมวด ๑๒ 
                          บทกําหนดโทษ 
                                  ----------  
 
       มาตรา ๑๐๗  ผูใดไมนําพนักงานเจาหนาที่ทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่หรือ 
พิสูจนสอบสวนการทําประโยชนในที่ดินของตน หรือไมตั้งตัวแทนเพื่อการดังกลาว ตามมาตรา  
๕๘ หรือมาตรา ๖๙ หรือผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๗๐ ตองระวางโทษ 
ปรับไมเกินหารอยบาท 
  *[มาตรา ๑๐๗  แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันท่ี ๓  
มีนาคม ๒๕๑๕] 
 
       มาตรา ๑๐๘*  ผูใดฝาฝนมาตรา ๙ อยูกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 
ใชบังคับ พนักงานเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจแจงเปน 
หนังสือใหผูฝาฝนปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ถาผูฝาฝนเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติให 
ถูกตองตามระเบียบ ใหพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเปนหนังสือใหผูฝาฝนออกจากที่ดินและหรือ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

รื้อถอนสิ่งปลูกสรางในที่ดินนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงาน 
เจาหนาที ่ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ในการกําหนดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดใหผูฝาฝนตอง 
เสียคาตอบแทนในการใชที่ดินนั้นใหแกรัฐหรือราชการบริหารสวนทองถิ่นดวยก็ได 
  *[มาตรา ๑๐๘  แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันท่ี ๓  
มีนาคม ๒๕๑๕] 
 
  มาตรา ๑๐๘ ทวิ*  นับตั้งแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ 
ผูใดฝาฝนมาตรา ๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจํา 
ท้ังปรับ 
  ถาความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําแกที่ดินซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
ที่ประชาชนใชรวมกัน หรือที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
สามป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาความผิดตามวรรคสองไดกระทําเปนเนื้อที่เกินกวาหาสิบไร ตองระวางโทษ 
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ในกรณีท่ีมีคําพิพากษาวาผูใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ศาลมีอํานาจส่ัง 
ในคําพิพากษาใหผูกระทําความผิด คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของผูกระทําความผิดออก 
ไปจากที่ดินนั้นดวย 
  บรรดาเครื่องมือ เคร่ืองใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ  
ซึ่งบุคคลไดใชในการกระทําความผิด หรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิด 
ดังกลาว ใหริบเสียท้ังส้ิน ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม 
  *[มาตรา ๑๐๘ ทวิ  เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันท่ี ๓  
มีนาคม ๒๕๑๕] 
 
  มาตรา ๑๐๘ ตร*ี  ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกตอพนักงานเจาหนาที ่
ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๖๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
  *[มาตรา ๑๐๘ ตร ี เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันท่ี ๓  
มีนาคม ๒๕๑๕] 
 
       มาตรา ๑๐๙  ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๖๗  
หรือมาตรา ๗๔  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท หรือจําคุกไมเกิน 
สามเดือน หรือท้ังปรับท้ังจํา 
 
       มาตรา ๑๑๐  ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๙  มีความผิดตอง 
ระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท หรือจําคุกไมเกินหกเดือน หรือท้ังปรับท้ังจํา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
       มาตรา ๑๑๑  ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๖ หรือมาตรา ๑๐๑ 
หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขตามความในมาตรา ๑๐๒  มีความผิดตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินสองหม่ืนบาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือท้ังปรับท้ังจํา 
 
       มาตรา ๑๑๒  นิติบุคคลใด 
       (๑) ไดมาซึ่งที่ดินเปนการฝาฝนบทแหงประมวลกฎหมายนี ้
       (๒) ใชที่ดินนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ไดรับอนุญาต 
       (๓) ใชที่ดินผิดเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามความในมาตรา ๙๙ 
ประกอบดวยมาตรา ๘๗ วรรคสอง 
       (๔) ไมแจงการไมใชที่ดินตามความในมาตรา ๙๙ ประกอบดวยมาตรา ๘๙ 
หรอื 
       (๕) คาท่ีดินอันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๐๑ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขตาม 
ความในมาตรา ๑๐๒   
  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
       มาตรา ๑๑๓  ผูใดไดมาซึ่งที่ดินในฐานะเปนตัวแทนของคนตางดาว หรอื 
นิติบุคคลตามความในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘  มีความผิดตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินสองหม่ืนบาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือท้ังปรับท้ังจํา 
 
                 บัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายประมวลกฎหมายที่ดิน* 
       ------  
 
  ๑. คาธรรมเนียมในการขอสัมปทาน รายละ   
 ๕๐๐ บาท 
  ๒. คาสัมปทานปหนึ่ง ไรละ         
๒๐ บาท 
      เศษของไรใหคิดเปนหน่ึงไร 
  ๓. คาธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทําประโยชน 
      (๑) ท่ีดินเน้ือท่ีไมเกิน ๒๐ ไร แปลงละ      ๓๐ 
บาท 
      (๒) ที่ดินเนื้อที่เกิน ๒๐ ไร สวนท่ีเกิน ไรละ        ๒ บาท 
    เศษของไรใหคิดเปนหน่ึงไร 
  ๔. คาธรรมเนียมการพิสูจนสอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรอง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

      การทําประโยชน 
      (๑) ถาเรียกเปนรายแปลง แปลงละ      ๓๐ บาท 
      (๒) ถาเรียกเปนรายวัน วันละ         ๓๐ บาท 
      (๓) คาคัดหรือจําลองแผนท่ี แปลงละ        ๓๐ บาท 
      (๔) คาคํานวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ      ๓๐ บาท 
      (๕) คาจับระยะ แปลงละ          
๑๐ บาท 
  ๕. คาธรรมเนียมออกโฉนดท่ีดิน 
      (๑) ท่ีดินเน้ือท่ีไมเกิน ๒๐ ไร แปลงละ        
๕๐ บาท 
      (๒) ที่ดินเนื้อที่เกิน ๒๐ ไร สวนที่เกินไรละ        ๒ บาท 
   เศษของไรใหคิดเปนหน่ึงไร 
  ๖. คาธรรมเนียมรังวัดเก่ียวกับโฉนดท่ีดิน 
      (๑) ถาเรียกเปนรายแปลง แปลงละ       ๔๐ บาท 
      (๒) ถาเรียกเปนรายวัน วันละ           ๔๐ บาท 
      (๓) คาคัดหรือจําลองแผนท่ี แปลงละ                 ๓๐ บาท 
      (๔) คาคํานวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ       ๓๐ บาท 
      (๕) คาจับระยะ แปลงละ          
๑๐ บาท 
          *๗. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
       (๑) มีทุนทรัพยใหเรียกเก็บรอยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพยสําหรับ 
             การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
             ในท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย สวนกรณีอื่นใหเรียกเก็บรอยละ ๒ 
             ของจํานวนทุนทรัพยที่ผูขอจดทะเบียนแสดงตามความเปนจริง 
              เศษของรอยใหคิดเปนหนึ่งรอย 
       (๒) ไมมีทุนทรัพย แปลงละ          ๑,๐๐๐ บาท 
  ๘. คาธรรมเนียมการขอใหไดมาซ่ึงท่ีดินของคน 
      ตางดาวรายละ       
 ๕๐๐ บาท 
      คาอนุญาต ไรละ      
 ๑๐๐ บาท 
      เศษของไรใหคิดเปนหน่ึงไร 
  ๙. คาธรรมเนียมการขอใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อการคาที่ดิน 
       รายละ       
 ๕๐๐ บาท 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

       คาอนุญาตไรละ          
๒๐ บาท 
       เศษของไรใหคิดเปนหน่ึงไร 
  ๑๐. คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 
        (๑) คาคําขอ แปลงละ                
๕ บาท 
        (๒) คาคัดสําเนาเอกสารตาง ๆ รวมท้ังคาคัดสําเนา 
     เอกสารเปนพยานในคดีแพงโดยเจาหนาท่ี 
     เปนผูคัด รอยคําแรกหรือไมถึงรอยคํา     ๑๐ บาท 
     รอยคําตอไป รอยละ            ๕ 
บาท 
     เศษของรอยใหคิดเปนหนึ่งรอย 
        (๓) คารับรองเอกสารที่คัด ฉบบัละ        ๑๐ บาท 
        (๔) คาตรวจหลักฐานทะเบียนท่ีดิน แปลงละ       ๑๐ บาท 
        (๕) คารับอายัดที่ดิน แปลงละ         
๑๐ บาท 
        (๖) คามอบอํานาจ เร่ืองละ       ๒๐ บาท 
        (๗) คาออกใบแทนโฉนดที่ดินหรือหนังสือ 
               แสดงสิทธิในท่ีดินอยางอ่ืน ฉบบัละ      ๕๐ บาท 
        (๘) คาประกาศ แปลงละ        ๑๐ บาท 
        (๙) คาหลักเขตท่ีดิน หลักละ        
๑๕ บาท 
              ถาเปนการเดินสํารวจหรือสอบเขต 
              ทั้งตําบลสําหรับกรณีออกโฉนด 
              คิดเปนรายแปลง แปลงละ        
๖๐ บาท 
         (๑๐) คาตรวจสอบขอมูลดานงานรังวัด ดานทะเบียนที่ดิน 
                ดานประเมินราคาหรือขอมูลอื่นครั้งละ   ๑๐๐ บาท 
         (๑๑) คาสําเนาจากสื่อบันทึกขอมูลทางคอมพิวเตอร 
                        หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นหรือสําเนาขอมูลอื่น          แผนละ   ๕๐ 
บาท 
  ๑๑. คาใชจาย 
  (๑) คาพาหนะเดินทางใหแกเจาพนักงาน  ใหจายในลักษณะเหมาจาย 
        พนักงานเจาหนาท่ี และคนงานที่จาง  ตามระเบียบกระทรวง 
        ไปทําการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน  หรอื มหาดไทยดวยความเห็นชอบ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

        พิสูจนสอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที ่ ของกระทรวงการคลัง 
        เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน 
        ตามคําขอ 
  (๒) คาเบ้ียเล้ียงใหแกเจาพนักงาน            ใหจายในลักษณะ
เหมาจาย 
        พนักงานเจาหนาท่ี และคาจางคนงาน  ตามระเบียบกระทรวง 
        ที่จางไปทําการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน มหาดไทยดวยความเห็นชอบ 
        หรือพิสูจนสอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที ่ ของกระทรวงการคลัง 
        เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน 
        ตามคําขอ 
  (๓) คาปวยการใหแกเจาพนักงานผูปกครอง 
        ทองที่หรือผูแทนที่ไปในการรังวัดเกี่ยวกับ 
        โฉนดท่ีดิน หรือพิสูจนสอบสวน หรอื 
        ตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรอง 
        การทําประโยชน คนหนึ่ง วันละ             ๑๐๐ บาท 
  (๔) คาใชจายอื่น ๆ ในการรังวัดเกี่ยวกับ  ใหจายในลักษณะเหมาจาย 
        โฉนดท่ีดิน หรือพิสูจนสอบสวน หรอื  ตามระเบียบกระทรวง 
        ตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรอง            มหาดไทยดวยความ
เห็นชอบ 
        การทําประโยชน               ของกระทรวงการ
คลัง 
  (๕) คาปดประกาศใหแกผูปดประกาศ แปลงละ ๒๐ บาท 
  (๖) คาพยานใหแกพยาน คนละ   ๒๐ บาท 
  *[บัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายประมวลกฎหมายที่ดิน  แกไขโดย 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑  ๑๑. แกไขโดย 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑    ๗. แกไข 
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ และ  
๑๐. (๑๐) และ (๑๑)  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน  
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
   บัญชีคาตอบแทนทายประมวลกฎหมายที่ดิน* 
คาตอบแทนในการอนุญาต 
  (๑) ตามมาตรา ๙ (๑) ไรละ               ๑,๐๐๐ 
บาทตอป 
  (๒) ตามมาตรา ๙ (๒) หรือมาตรา ๙ (๓) 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

        (ก) การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศกเมตรละ  ๒๘ บาท 
        (ข) การขุดดินหรือลูกรัง หรืออื่น ๆ ไรละ           ๑๐,๐๐๐ บาทตอป 
      หรือลูกบาศกเมตรละ           ๑๐ บาท 
  *[บัญชีคาตอบแทนทายประมวลกฎหมายที่ดิน  แกไขโดยพระราชบัญญัติ 
แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑] 
    
------------------------------------ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการใชพระราชบัญญัติและประมวลกฎหมายที่ดินฉบับนี้คือ ในขณะนี้ 
ไดมีกฎหมายวาดวยท่ีดินอยูหลายฉบับ สมควรนํามาประมวลไวในที่เดียวกัน และปรับปรุง 
เสียใหมใหรัฐไดดําเนินการจัดที่ดินโดยกวางขวาง เพื่อประโยชนแหงรัฐและประชาชน 
 
----------------------------------------------------------------
- 
ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๔๙ 
  โดยที่เห็นวาบทบัญญัติในประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งบัญญัติจํากัดสิทธิของ 
บุคคลในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการอยูอาศัย เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม  
โดยใหถือไดเพียงจํานวนเนื้อที่ดินที่กําหนดไว ผูใดจะถือกรรมสิทธิ์เกินไปกวามิได นั้น เปน 
การจํากัดโดยไมสมควร และเปนเหตุบอนความเจริญกาวหนาในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม และสงผลใหเสียหายแกการเศรษฐกิจของประเทศ จึงสมควรท่ีจะยกเลิกขอจํากัด 
น้ีเสีย  อนึ่ง บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายท่ีกลาวแลว ซึ่งบัญญัติวานิติบุคคลที่เปนบริษัท 
จํากัด หางหุนสวนจํากัด สมาคม สหกรณและมูลนิธิ บรรดาซึ่งเพียงแตมีผูจัดการหรือกรรมการ 
เปนคนตางดาว ก็ใหถือวาเปนคนตางดาวถูกบั่นทอนสิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินไปดวย นั้น  
ก็ไมเหมาะสมและชอบดวยความยุติธรรม และสงผลเสียหายเชนเดียวกัน 
   [รก.๒๕๐๒/๘/๑๒/๑๓ มกราคม ๒๕๐๒] 
 
--------------------------------------- 
ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๙๖ ลงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๑๕ 
   โดยที่คณะปฏิวัติไดพิจารณาเห็นวา ประชาชนซึ่งครอบครองที่ดินและไดทํา 
ประโยชนในที่ดินนั้น และไดปฏิบัติตามกฎหมายโดยแจงการครอบครองไวแลวตามมาตรา ๕  
แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาเปนเวลากวาสิบหาป ยังไมได
รับ 
หนังสือรับรองการทําประโยชนไวเปนหลักฐานสําหรับแสดงสิทธิในที่ดินของตน ทําใหเกิดกรณ ี
พิพาทเก่ียวกับสิทธิในท่ีดินและเขตท่ีดินขางเคียง ท้ังไมไดรับความสะดวกในการจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินนั้นดวย  คณะปฏิวัติจึงเห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน 
เพื่อใหทางราชการสามารถออกหนังสือรับรองการทําประโยชนไดรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจัดใหมีการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เดินสํารวจออกหนังสือรับรองการทําประโยชนดวยการใชระวางรูปถายทางอากาศในเขตทองที่ซึ่ง 
จะไดประกาศเปนแหง ๆ ไปเชนเดียวกับการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินทั่วราชอาณาจักร และใน 
ขณะเดียวกันจะไดทําการเดินสํารวจเพื่อออกหนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับที่ดินที่มี 
ผูครอบครองและทําประโยชนอยูแลว แตไมไดแจงการครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕ แหง 
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันมิใหมี 
การบุกรุกที่ดินของรัฐดวย 
   [รก.๒๕๑๕/๓๓/๘พ/๓ มีนาคม ๒๕๑๕] 
 
---------------------------------- 
ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
  โดยท่ีคณะปฏิวัติพิจารณาเห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน เพื่อ 
ใหการจัดที่ดินใหประชาชนดําเนินไปโดยรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนในการพัฒนาทาง 
เศรษฐกิจและสงเสริมใหประชาชนมีที่ดินทํามาหากิน และเห็นสมควรปรับปรุงประมวลกฎหมาย 
ที่ดินในเรื่องการควบคุมที่ดินสาธารณสมบัติ การสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติไวเพื่ออนุชน 
รุนหลัง รวมท้ังการรังวัด และการจดทะเบียนที่ดิน ใหประชาชนไดรับความสะดวกและรวดเร็วดวย 
   [รก.๒๕๑๕/๑๙๐/๑๗๑พ/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕] 
 
--------------------------------- 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับการ 
ทําการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินและการรังวัดแบงแยกที่ดินยังไมเหมาะสม เนื่องจากในการรังวัด  
ถาผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไมไดรับรองแนวเขตครบถวนแลวก็ไมอาจทําการรังวัดสอบเขตโฉนด 
ท่ีดิน หรือรังวัดแบงแยกที่ดินได เพ่ือขจัดขอขัดของดังกลาวเห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ 
เกี่ยวกับการทําการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน และการรังวัดแบงแยกท่ีดินเสียใหม จึงจําเปนตอง 
ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
   [รก. ๒๕๒๐/๘๖/๑พ/๑๙ กันยายน ๒๕๒๐] 
 
------------------------------------ 
ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๑๖ ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ 
  โดยที่ปรากฏวาไดมีประชาชนผูมีจิตศรัทธาไดบริจาคที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย 
อื่นใหแกทางราชการ เพื่อนําไปใชประโยชนในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือประโยชนของ 
ทางราชการอื่นอยูเนือง ๆ เพื่อเปนการสนองตอบศรัทธาของผูบริจาคทรัพยสินดังกลาว จึงเปน 
การสมควรใหการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่บริจาคใหแกทาง 
ราชการไดรับยกเวนคาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
   [รก.๒๕๒๐/๑๐๙/๒พ/๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐] 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
----------------------------------- 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากขอจํากัดการหามโอน 
สิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินยังไมรัดกุมและมีบทบัญญัติบางมาตราในประมวล 
กฎหมายท่ีดินไมเหมาะสม ทําใหเปนอุปสรรคแกการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการอํานวยความ 
สะดวกแกประชาชน สมควรแกไขปรับปรุงเสียใหม กับทั้งจําเปนตองปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม 
และคาใชจายทายประมวลกฎหมายที่ดินใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน  จึงจําเปนตอง 
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
   [รก.๒๕๒๑/๑๓๘/๑พ/๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๑] 
 
------------------------------------ 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรโอน 
อํานาจหนาท่ีในการพัฒนาท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ในสวนที่เกี่ยวกับการสํารวจ จําแนก  
และทําสํามะโนที่ดินเพื่อใหทราบถึงความสมบูรณตามธรรมชาติและความเหมาะสมแกการใช 
ประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการวางแผนการใชที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การกําหนดบริเวณ 
การใชที่ดินและการกําหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา ไปเปนอํานาจหนาท่ีของ 
คณะกรรมการพัฒนาที่ดินและกรมพัฒนาที่ดินตามกฎหมายวาดวยการพัฒนาที่ดิน  จึงจําเปน 
ตองตราพระราชบัญญัตินี ้
   [รก.๒๕๒๖/๑๖๐/๘พ/๖ ตุลาคม ๒๕๒๖] 
 
------------------------------------ 
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  มาตรา ๑๙  การปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายท่ีดินซึ่งเปนอํานาจหนาท่ีของ 
หัวหนาเขต นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ อยูกอนวันที่พระราช
บัญญัติ 
น้ีใชบังคับ ใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวปฏิบัติตอไปพลางกอนจนกวารัฐมนตรีจะไดประกาศยกเลิก 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนทองที่ไป 
 
  มาตรา ๒๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี ้
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน และการรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ 
อสังหาริมทรัพยใหเหมาะสมย่ิงข้ึน โดยการรวมอํานาจหนาที่ในการออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน 
และการรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและการทํากิจการอื่น ๆ ท่ี 
เก่ียวของกับท่ีดินซ่ึงแตเดิมใหผูวาราชการจังหวัด หัวหนาเขต นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปน 
หัวหนาประจํากิ่งอําเภอ มีอํานาจกระทําการดังกลาวดวย มาใหเปนอํานาจของเจาพนักงานท่ีดิน 
แตเพียงฝายเดียวเพื่อใหการบริหารงานเกี่ยวกับที่ดินมีเอกภาพและสะดวกแกประชาชนมากขึ้น  
โดยแกไขบทบัญญัติในเรื่องดังกลาว และในขณะเดียวกันสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหง 
ประมวลกฎหมายท่ีดินในสวนท่ียังเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของกรมท่ีดินใหเหมาะสมรัดกุม  
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางคลองตัวย่ิงข้ึน นอกจากนี้ไดเพิ่มเติมกรณีของการออกโฉนดที ่
ดินสําหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน ซึ่งใชระวางรูปถายทางอากาศขึ้นเปนพิเศษ 
เพราะรัฐมีนโยบายที่จะเรงรัดใหมีการออกโฉนดที่ดินในกรณีนี้ใหรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อประโยชนแก 
ประชาชนโดยทั่วไปอีกดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
   [รก.๒๕๒๘/๒๐๑/๑พ/๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๘] 
 
------------------------------------ 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
  มาตรา ๗  ใหคณะกรรมการประเมินทุนทรัพยในการจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมและคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช 
บังคับยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคาประเมิน 
ทุนทรัพยและคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดขึ้นใหมตามมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๕ ฉ  
แหงประมวลกฎหมายท่ีดินซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 
 
  มาตรา ๘  ในระหวางที่ยังมิไดมีการประกาศใชราคาประเมินทุนทรัพยตาม 
มาตรา ๑๐๕ เบญจ สําหรับเขตจังหวัดหรือเขตทองท่ีใด ใหพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บ 
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามจํานวนทุนทรัพยในการจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดไดกําหนดไวแลวสําหรับเขตจังหวัดหรือเขตทองที่นั้น 
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยใหถือวาจํานวนทุนทรัพยดังกลาวเปนราคาประเมิน 
ทุนทรัพยตามมาตรา ๑๐๕ เบญจ 
 
  มาตรา ๙  คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัต ิ
นี้ใชบังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณาของพนักงานเจาหนาท่ี คณะอนุกรรมการประจํา
จังหวัด  
หรือคณะกรรมการประเมินทุนทรัพยในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ใหเรียกเก็บคาธรรม 
เนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามราคาประเมินทุนทรัพยตามมาตรา ๑๐๕ เบญจ แหง 
ประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๑๐  ในระหวางที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยยังมิได 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย ใหนําระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการกําหนดจํานวนทุนทรัพยในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๐ มาใชบังคับกับการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยโดยอนุโลมเพียงเทาที่ไมขัดหรือ 
แยงกับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม 
พระราชบัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง 
บทบัญญัติวาดวยการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย 
ท่ีดิน เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วแกประชาชนผูขอจดทะเบียนมากยิ่งขึ้น โดยการเปล่ียน 
วิธีการคิดคาธรรมเนียมจากเดิมที่คิดจากจํานวนทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพยที่ขอจดทะเบียน 
ตามการประเมินของพนักงานเจาหนาที่เปนการคิดจากราคาประเมินทุนทรัพยที่ทางราชการได 
ประกาศกําหนดไวแลว และเปนการสมควรปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของ 
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยและของอนุกรรมการประจําจังหวัดใหเหมาะสม 
และชัดเจนย่ิงข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
   [รก.๒๕๓๔/๑๖๔/๑พ/๑๘ กันยายน ๒๕๓๔] 
 
---------------------------------- 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
นิติบุคคลซ่ึงมีสิทธิในท่ีดินไดเสมือนคนตางดาวในประมวลกฎหมายท่ีดินสําหรับกรณีของบริษัท 
จํากัดและหางหุนสวนนิติบุคคลจํากัดไดกอใหเกิดปญหาวา ทุนของคนตางดาวท่ีมีในบริษัทจํากัด 
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลจํากัดจะตองพิจารณารวมไปถึงทุนของคนตางดาวในนิติบุคคลอื่นที่เขา 
ถือหุนหรือลงหุนในบริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลจํากัดดวยหรือไม เพ่ือมิใหเกิดปญหาใน 
การพิจารณาความหมายของบทบัญญัติดังกลาว สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับนิติ 
บุคคลดังกลาวใหชัดเจนและเหมาะสมย่ิงข้ึน  นอกจากนี ้สมควรเพ่ิมเติมใหเง่ือนไขดังกลาว 
ใชบังคับกับบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและแกไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๙๘ ใหสอดคลองกับการแกไขขางตนดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
   [รก.๒๕๓๕/๑๔/๓/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๕] 
 
------------------------------------- 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
และคาใชจายทายประมวลกฎหมายท่ีดิน และบัญชีคาตอบแทนทายประมวลกฎหมายที่ดิน 
ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน ทําใหอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจาย รวมทั้งคาตอบแทนตาง ๆ  
ไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรแกไขเพิ่มเติมบัญชีอัตรา 
คาธรรมเนียมและคาใชจายทายประมวลกฎหมายท่ีดินในสวนท่ีเก่ียวกับคาใชจาย และบัญชี 
คาตอบแทนทายประมวลกฎหมายท่ีดิน ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
   [รก.๒๕๔๑/๘๙ก/๑/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑] 
 
-------------------------------------- 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเปนการสมควรให 
คนตางดาวซึ่งไดเขามาลงทุนในกิจการที่สําคัญและเปนประโยชนในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมของประเทศ อาจไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด  
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกคนตางดาวที่เขามาประกอบกิจการในราชอาณาจักร รวมท้ัง 
เปนปจจัยเสริมในการตัดสินใจที่จะเขามาลงทุนของคนตางดาว ตลอดจนเปนการเพิ่มกําลังซื้อให 
กับธุรกิจอสังหาริมทรัพยของประเทศที่กําลังประสบปญหาสภาวะซบเซา ซึ่งเปนมาตรการหนึ่งใน 
การฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
   [รก.๒๕๔๒/๓๙ก/๒๕/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 
 
------------------------------------- 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  มาตรา ๙  ใหการสอบสวนเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง 
การทําประโยชนหรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจง 
เอกสาร รายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย ตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมาย 
ท่ีดิน ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่ไดดําเนินการมากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนการสอบสวนตาม 
มาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายท่ีดินซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 
  การสอบสวนตามความในวรรคหนึ่งที่อยูในขั้นตอนการพิจารณาของผูวาราชการ 
จังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดสงสํานวนการสอบสวนใหอธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
  มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราช 
บัญญัตินี ้
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข 
เพิ่มเติมผูมีอํานาจหนาที่ในการสั่งเพิกถอนหรือแกไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา 
ประโยชนโดยใหอธิบดีกรมท่ีดินหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายเปนผูมีอํานาจหนาท่ีในการส่ัง 
เพิกถอนหรือแกไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนแตเพียงฝายเดียวเพื่อใหการ 
ดําเนินการสั่งเพิกถอนหรือแกไข ในกรณีดังกลาวเปนไปดวยความรวดเร็ว นอกจากนี ้เห็นสมควร 
แกไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยซึ่งไดมาโดยทางมรดก การอายัด 
ท่ีดิน การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตลอดจนบัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
และคาใชจายทายประมวลกฎหมายท่ีดินใหเหมาะสมย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
   [รก.๒๕๔๓/๒๙ก/๑/๑ เมษายน ๒๕๔๓] 
 
ลัดดาพร 
๑๓/๐๓/๔๕ 
 
 
 


