
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

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

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรที่จะประกาศใชประมวลกฎหมายที่ดิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย

ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ประมวลกฎหมายที่ดินตามที่ตราไวตอทายพระราชบัญญัตินี้ใหใช

บังคับเปนกฎหมายตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนตนไป 
 
มาตรา ๔  ตั้งแตวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติออกตราจองชั่วคราว ซึ่งประกาศเปลี่ยนนามพระราชบัญญัติ

เมื่อรัตนโกสินทรศก ๑๒๔ เปนพระราชบัญญัติออกโฉนดตราจอง 
(๒) พระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน รัตนโกสินทรศก ๑๒๗ 
(๓) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ ๒ 
(๔) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ ๓ 
(๕) พระราชบัญญัติแกไขความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการออกโฉนด

ที่ดิน ร.ศ. ๑๒๗ 
(๖) พระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามที่ดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณ

สมบัติของแผนดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๑/ตอนที่ ๗๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๘) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๙) พระราชบัญญัติควบคุมการไดมาซึ่งที่ดินโดยหางหุนสวนและบริษัทจํากัด 

เพ่ือคากําไร พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(๑๐) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
(๑๑) พระราชบัญญัติวาดวยพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
(๑๒) พระราชบัญญัติวาดวยพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๒ 
(๑๓) พระราชบัญญัติที่ดินในสวนที่เก่ียวกับคนตางดาว พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
(๑๔) พระราชบัญญัติที่ดินในสวนที่เก่ียวกับคนตางดาว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๔๙๓ และ 
(๑๕) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

ประมวลกฎหมายที่ดิน หรือซึ่งแยงหรือขัดตอบทแหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
 
มาตรา ๕  ใหผูที่ไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวล

กฎหมายที่ดินใชบังคับ โดยไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจงการครอบครองที่ดินตอ
นายอําเภอทองที่ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(ยกเลิก)๒ 
การแจงการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไมกอใหเกิดสิทธิข้ึนใหมแกผูแจง

แตประการใด 
 
มาตรา ๖  บุคคลที่ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูโดยชอบดวยกฎหมาย

กอนวันที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ ใชบังคับ และผูรับโอน
ที่ดินดังกลาว ใหมีสิทธิขอรับโฉนดที่ดินตามบทแหงประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับบุคคลที่
ครอบครองที่ดินตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ ใช
บังคับเปนตนมา และกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ ถาไมดําเนินการใหชอบดวย
กฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น การออกโฉนดที่ดินใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง และใหพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
คงใชบังคับตอไป 

 

                                                 
๒ มาตรา ๕ วรรคสอง ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ 

กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗  ที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหจับจองไวแลวตามพระราชบัญญัติออกโฉนด
ที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ และยังมิไดรับคํารับรองวา ไดทําประโยชนแลวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาผูไดรับอนุญาตยังมีสิทธิที่จะมาขอคํารับรองจากนายอําเภอได
จนกวาจะครบกําหนดหนึ่ งรอยแปดสิบวัน นับจากวันสิ้นสุดเวลาแหงการจับจองตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว 

ในกรณีระยะเวลาแหงการจับจองดังกลาวในวรรคแรกสิ้นสุดลง กอนวันที่
ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ หากปรากฏวาการทําประโยชนจากที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหจับจอง
อยูในสภาพที่จะพึงขอคํารับรองวา ไดทําประโยชนดังกลาวแลวได ใหย่ืนคําขอตอนายอําเภอเพ่ือ
ขอคํารับรองเสียภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ 
เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาที่ดินนั้นปลอดจากการจับจองเวนแตนายอําเภอไดมีคําส่ัง
ผอนผันใหเปนการเฉพาะราย 

 
มาตรา ๘  การพิจารณาวาที่ดินไดทําประโยชนแลวหรือไม ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหจับจอง แตยังไมไดรับคํารับรองจากนายอําเภอวาไดทํา

ประโยชนแลว ผูไดรับอนุญาตจะโอนไปไมไดเวนแตจะตกทอดโดยทางมรดก 
 
มาตรา ๙  ที่ดินที่ไดรับคํารับรองจากนายอําเภอวา ไดทําประโยชนแลวใหโอนกนั

ได 
 
มาตรา ๑๐  ที่ดินซึ่งไดหวงหามไวเพ่ือประโยชนตามพระราชบัญญัติวาดวยการ

หวงหามที่ดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ หรือตาม
กฎหมายอื่นอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ ใหคงเปนที่หวงหามตอไป 

 
มาตรา ๑๑  ในเขตทองที่ซึ่งไดออกโฉนดตราจองและตราจองที่ตราวา “ไดทํา

ประโยชนแลว” กอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ ใหคงใชบทกฎหมายวาดวยการนั้น
เฉพาะในสวนที่บัญญัติถึงวิธีการรังวัดและการออกหนังสือสําคัญดังกลาวขางตนตอไปจนกวาจะได
ออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแลว 

 
มาตรา ๑๒  บุคคลใดจะไดมาซึ่งที่ดินโดยมีสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญาเชาซื้อ

ซึ่งไดกระทําไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาไดจดแจงสัญญานั้นตอพนักงานเจาหนาที่
ตามมาตรา ๗๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดินตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด ภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดมีการซื้อขายไปตามสัญญาเชนวานั้น 
ใหถือเสมือนวาผูซื้อหรือผูเชาซื้อมีสิทธิในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓  บุคคลใดไดขายฝากที่ดินไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถา
ไดทําการไถถอนที่ดินนั้น เมื่อประมวลกฎหมายที่ดินไดใชบังคับแลวใหถือเสมือนวาผูนั้นเปนผูมี
สิทธิในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๔  บุคคลใดไดดําเนินการขอจับจองที่ดินไวตอพนักงานเจาหนาที่กอน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตยังไมไดรับอนุญาต ใหนายอําเภอมีอํานาจดําเนินการตามนัย
แหงพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ ตอไปจนถึงที่สุดได 

 
มาตรา ๑๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ และตามประมวลกฎหมายที่ดิน และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานที่ดิน และพนักงาน
เจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และประมวล
กฎหมายที่ดิน 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประมวลกฎหมายที่ดิน 
   

 
หมวด ๑ 

บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๑  ในประมวลกฎหมายนี ้
“ที่ดิน” หมายความวา พ้ืนที่ดินทั่วไป และใหหมายความรวมถึง ภูเขา หวย 

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

ครอบครองดวย 
“ใบจอง” หมายความวา หนังสือแสดงการยอมใหเขาครอบครองที่ดินชั่วคราว 
“หนังสือรับรองการทําประโยชน” หมายความวา หนังสือคํารับรองจากพนักงาน

เจาหนาที่วาไดทําประโยชนในที่ดินแลว 
“ใบไตสวน” หมายความวา หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน และ

ใหหมายความรวมถึงใบนําดวย 
“โฉนดที่ดิน” หมายความวา หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และให

หมายความรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราวา “ไดทําประโยชนแลว” 
“การรังวัด” หมายความวา การรังวัดปกเขต และทําเขต จด หรือคํานวณการ

รังวัด เพ่ือใหทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดิน หรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดิน 
(ยกเลิก)๓ 
“ทบวงการเมือง”๔ หมายความวา หนวยราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคลของ

ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งเปนผูปฏิบัติการตาม

ประมวลกฎหมายนี้ และพนักงานอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้ 
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมที่ดิน 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผู รักษาการตามพระราชบัญญัติใหใช

ประมวลกฎหมายที่ดิน และตามประมวลกฎหมายนี้ 
 

                                                 
๓ มาตรา ๑ นิยามคําวา “การคาท่ีดิน” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔ มาตรา ๑ นิยามคําวา “ทบวงการเมือง” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒  ที่ดินซึ่งมิไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ใหถือวาเปน
ของรัฐ 

 
มาตรา ๓  บุคคลยอมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ในกรณีตอไปนี้ 
(๑) ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมายกอนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ 

หรือไดมาซึ่งโฉนดที่ดินตามบทแหงประมวลกฎหมายนี ้
(๒) ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพหรือ

กฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๔  ภายใตบังคับมาตรา ๖ บุคคลใดไดมาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินกอน

วันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ ใหมีสิทธิครอบครองสืบไปและใหคุมครองตลอดถึงผูรับโอน
ดวย 

 
มาตรา ๔ ทวิ๕  นับตั้งแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ การโอน

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินซึ่งมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ตองทํา
เปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ 

 
มาตรา ๕  ผูใดมีความประสงคเวนคืนสิทธิในที่ดินใหแกรัฐ ใหย่ืนคําขอเวนคืน

ตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ 
 
มาตรา ๖๖  นับตั้งแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ บคุคลใดมสิีทธิ

ในที่ดินตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หากบุคคลนั้นทอดทิ้งไมทําประโยชน
ในที่ดิน หรือปลอยที่ดินใหเปนที่รกรางวางเปลา เกินกําหนดเวลาดังตอไปนี ้

(๑) สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เกินสิบปติดตอกัน 
(๒) สําหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน เกินหาปติดตอกัน 
ใหถือวาเจตนาสละสิทธิในที่ดินเฉพาะสวนที่ทอดทิ้งไมทําประโยชน หรือที่ปลอย

ใหเปนที่รกรางวางเปลา เมื่ออธิบดีไดย่ืนคํารองตอศาล และศาลไดส่ังเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินดังกลาว ใหที่ดินนั้นตกเปนของรัฐเพื่อดําเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ตอไป 

 
มาตรา ๗๗  (ยกเลิก) 
 

                                                 
๕ มาตรา ๔ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๖ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๗ มาตรา ๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๘  บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน หรือเปน
ทรัพยสินของแผนดินนั้น ถาไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหอธิบดีมีอํานาจหนาที่ดูแล
รักษา และดําเนินการคุมครองปองกันไดตามควรแกกรณี อํานาจหนาที่ดังวานี้ รัฐมนตรีจะ
มอบหมายใหทบวงการเมืองอ่ืนเปนผูใชก็ได 

ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือใชเพ่ือ
ประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือเปนที่ดินที่ไดหวงหามหรือสงวนไวตามความตองการของ
ทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใชประโยชนอยางอ่ืนหรือนําไปจัดเพื่อประชาชน
ได ในกรณีดังตอไปนี ้

(๑) ที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ถาทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
จัดหาที่ดินมาใหพลเมืองใชรวมกันแทนแลว การถอนสภาพหรือโอนใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ 
แตถาพลเมืองไดเลิกใชประโยชนในที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นไดเปลี่ยนสภาพไปจากการเปนที่ดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกัน และมิไดตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของผูใดตามอํานาจกฎหมายอื่นแลว การ
ถอนสภาพใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

(๒) ที่ดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ไดหวงหามหรือ
สงวนไวตามความตองการของทบวงการเมืองใด ถาทบวงการเมืองนั้นเลิกใช หรือไมตองการหวง
หามหรือสงวนตอไป เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแลว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให
ทบวงการเมืองซึ่งมีหนาที่เปนผูใชหรือจัดหาประโยชนก็ได แตถาจะโอนตอไปยังเอกชน ใหกระทํา
โดยพระราชบัญญัติ และถาจะนําไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ให
กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใหมีแผนที่แสดงเขต
ที่ดินแนบทายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกานั้นดวย 

 
มาตรา ๘ ทวิ๙  ที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง หรือที่ดินสําหรับ

พลเมืองใชรวมกันซึ่งไดถอนสภาพตามมาตรา ๘ (๑) แลว รัฐมนตรีมีอํานาจที่จะจัดขึ้นทะเบียน
เพ่ือใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง 

กอนที่จะจัดขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหมีการรังวัดทําแผนที่ และใหผูวา
ราชการจังหวัดทองที่ประกาศการจัดขึ้นทะเบียนใหราษฎรทราบมีกําหนดสามสิบวัน ประกาศให
ปดในที่เปดเผย ณ สํานักงานที่ดิน ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ ที่ทําการกํานัน และใน
บริเวณที่ดินนั้น 

                                                 
๘ มาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๙ มาตรา ๘ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การจัดขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
ใหมีแผนที่แนบทายประกาศดวย 

 
มาตรา ๘ ตรี๑๐  ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช

รวมกัน หรือใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดใหมีหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวงเพื่อแสดงเขตไวเปนหลักฐาน 

แบบ หลักเกณฑ และวิธีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

ที่ดินตามวรรคหนึ่งแปลงใดยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เขตของที่ดิน
ดังกลาวใหเปนไปตามหลักฐานของทางราชการ 

 
มาตรา ๙  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไม ที่ดินของรัฐ

นั้นถามิไดมีสิทธิครอบครอง หรือมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่แลว หามมิใหบุคคลใด 
(๑) เขาไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการกนสรางหรือเผาปา 
(๒) ทําดวยประการใด ใหเปนการทําลาย หรือทําใหเส่ือมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่

กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษา หรือ 
(๓) ทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน 
 
มาตรา ๙/๑๑๑  ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๙ เสียคาตอบแทนเปนรายปใหแก

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งที่ที่ดินที่ไดรับอนุญาตตั้งอยู ยกเวนองคการบริหารสวนจังหวัด ทั้งนี้ 
ตามวิธีการและอัตราที่กําหนดในขอบัญญัติทองถ่ินนั้น แตตองไมเกินอัตราตามบัญชีทายประมวล
กฎหมายนี้ 

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดแบงคาตอบแทนที่ไดรับตามวรรค
หนึ่ง ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดในอัตรารอยละสี่สิบของคาตอบแทนที่ไดรับภายในกําหนด
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ เพ่ือเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด และใหคาตอบแทน
สวนที่เหลือตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ที่ดินที่ไดรับอนุญาตตั้งอยู ในกรณีที่
ที่ดินดังกลาวไมไดตั้งอยูในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัด ใหคาตอบแทนที่ไดรับตามวรรค
หนึ่ง ตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นทั้งหมด 

 

                                                 
๑๐ มาตรา ๘ ตรี เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๑๑ มาตรา ๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙ ทวิ๑๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๐  ที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและมิใชสาธารณ

สมบัติของแผนดินอันราษฎรใชประโยชนรวมกันนั้น ใหอธิบดีมีอํานาจจัดหาผลประโยชน ในการ
จัดหาผลประโยชน ใหรวมถึงจัดทําใหที่ดินใชประโยชนได ซื้อขาย แลกเปล่ียน ใหเชา และใหเชา
ซื้อ 

หลักเกณฑและวิธีการจัดหาผลประโยชน ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง แตสําหรับ
การขาย การแลกเปลี่ยน และการใหเชาซื้อที่ดินตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตร ี

การดําเนินการจัดหาผลประโยชนตามความในมาตรานี้ ใหคํานึงถึงการที่จะสงวน
ที่ดินไวใหอนุชนรุนหลังดวย 

 
มาตรา ๑๑  การจัดหาผลประโยชนซึ่งที่ดินของรัฐตามนัยดังกลาวมาในมาตรา

กอนนี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายใหทบวงการเมืองอ่ืนเปนผูจัดหาผลประโยชน สําหรับรัฐ หรือบํารุง
ทองถ่ินก็ได ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๒  ที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง รัฐมนตรีมีอํานาจ

ใหสัมปทาน ให หรือใหใชในระยะเวลาอันจํากัด ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนถึงกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและ
การปาไม 

 
มาตรา ๑๓  เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามบทแหงประมวลกฎหมายนี้ ให

รัฐมนตรีมีอํานาจจัดตั้งสํานักงานที่ดินจังหวัดขึ้น 
จังหวัดใดมีความจําเปนที่จะตองตั้งที่ทําการที่ดินมากกวาหนึ่งแหงใหรัฐมนตรีมี

อํานาจจัดตั้งสํานักงานที่ดินสาขาขึ้นโดยใหสังกัดอยูในสํานักงานที่ดินจังหวัด 
การจัดตั้งสํานักงานที่ดินจังหวัดและสํานักงานที่ดินสาขาใหประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 
 

หมวด ๒ 
การจัดทีด่ินเพื่อประชาชน 

   
 

มาตรา ๑๔๑๓  ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ” 
ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม*เปนประธาน รัฐมนตรี

                                                 
๑๒ มาตรา ๙ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 

๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม อธิบดีกรมการ
ปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อธิบดีกรมทางหลวง 
อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมสงเสริม
การเกษตร อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมธนารักษ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
เลขาธิการสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทเปนกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม*เปนกรรมการและเลขาธิการโดยตําแหนง และคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไมเกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 

 
มาตรา ๑๕๑๔  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงมีกําหนดสี่ป กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนง คณะรัฐมนตรีจะแตงตั้งใหเปนกรรมการอีกก็ได 
 
มาตรา ๑๖  นอกจากการออกจากตําแหนงตามวาระตามความในมาตรา ๑๕ 

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

หรือความผิดที่มีโทษชั้นลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๔) คณะรัฐมนตรีใหออกจากตําแหนง 
ในกรณีที่มีการพนจากตําแหนงตามมาตรานี้  ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้ ง

ผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการแทน กรรมการที่ไดรับแตงตั้งเขาแทนนี้ยอมอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
กําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๑๗  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมเกินกวาก่ึง

หนึ่งจึงเปนองคประชุม 
 
มาตรา ๑๘  ในเมื่อประธานไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการเลือกตั้งกันข้ึนเองเปน

ประธาน 
 
มาตรา ๑๙  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษานั้นใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 
กรรมการคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีจํานวนเสียงลงคะแนน

เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

                                                                                                                                            
๑๓ มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ 

ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๑๔ มาตรา ๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๐๑๕  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) วางนโยบายการจัดที่ดิน เพ่ือใหประชาชนมีที่ดินสําหรับอยูอาศัยและหา

เล้ียงชีพตามควรแกอัตภาพ 
(๒) วางแผนการถือครองที่ดิน 
(๓) สงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหแกประชาชน 
(๔) สงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองเพื่อให

ประชาชนใชประโยชนรวมกัน 
(๕) อนุมัติโครงการการจัดที่ดินของทบวงการเมือง 
(๖) ควบคุมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น 
(๗) ปฏิบัติการเกี่ยวกับที่ดินตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๘) มอบหมายใหทบวงการเมืองที่เก่ียวของดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่

อยางใดอยางหนึ่งในมาตรานี้แทนคณะกรรมการไดตามที่เห็นสมควร 
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 
(๑๐) วางระเบียบหรือขอบังคับกําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขเกี่ยวกับการจัด

ที่ดินหรือเพ่ือกิจการอื่นตามประมวลกฎหมายนี ้
ระเบียบหรือขอบังคับที่เก่ียวของกับประชาชน ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๑  ใหรัฐมนตรีดําเนินการตามมติของคณะกรรมการ และมีอํานาจ

มอบหมายใหทบวงการเมืองที่เก่ียวของดําเนินการใดๆ อันเกี่ยวกับการจัดที่ดินได และถาสามารถ
ทําได ใหทบวงการเมืองที่เก่ียวของปฏิบัติการใหเปนไปตามที่ไดรับมอบอํานาจไปนั้นโดยไมชักชา 
และเพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ ใหเจาพนักงานของทบวงการเมืองเชนวานั้นมีอํานาจหนาที่อยาง
เดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายนี้ 

ในการมอบอํานาจใหทบวงการเมืองดําเนินการตามความในวรรคกอนรัฐมนตรี
จะใหทบวงการเมืองเชนวานั้นเบิกเงินในงบประมาณของกรมที่ดิน ไปใชจายตามรายการใน
งบประมาณแทนกรมที่ดินก็ได 

 
มาตรา ๒๒  ใหรัฐมนตรีและพนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจ 

ดังตอไปนี้ 
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาชี้แจงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับการจัดที่ดิน และใหสงเอกสารหลักฐานหรือส่ิงอ่ืนที่เก่ียวของมาประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ 

                                                 
๑๕ มาตรา ๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) เขาไปยังสถานที่หรือที่ดินของทบวงการเมือง องคการของรัฐหรือเอกชน
เพ่ือตรวจสอบเรื่องตางๆ ที่เก่ียวกับการจัดที่ดิน และใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง เรียกเอกสาร
หลักฐาน หรือส่ิงอ่ืนที่เก่ียวของ จากบุคคลที่อยูในสถานที่หรือที่ดินเชนวานั้น มาตรวจพิจารณาได
ตามความจําเปน ในการนี้บุคคลเชนวานั้น ตองใหความสะดวกแกคณะกรรมการและพนักงาน
เจาหนาที่ตามสมควร 

 
มาตรา ๒๓  ในการใชอํานาจหนาที่ตามประมวลกฎหมายนี้ พนักงานเจาหนาที่

และเจาพนักงานของทบวงการเมืองซึ่งมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตามความใน
มาตรา ๒๑ ตองมีบัตรประจําตัว และแสดงแกบุคคลที่เก่ียวของ 

 
มาตรา ๒๔  ใหถือวาพนักงานเจาหนาที่และเจาพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ตามความ

ในประมวลกฎหมายนี้ เปนเจาพนักงานตามความหมายในกฎหมายลักษณะอาญา 
 
มาตรา ๒๕๑๖  เพ่ือประโยชนในการจัดที่ดินหรือการสํารวจความอุดมสมบูรณ

ของดิน คณะกรรมการจะจัดใหมีการสํารวจที่ดินก็ได 
เมื่อเปนการสมควรจะสํารวจที่ดินในทองที่ใด ใหคณะกรรมการประกาศทองที่

นั้นเปนเขตสํารวจที่ดินในราชกิจจานุเบกษา และใหปดประกาศนั้น ณ ที่วาการอําเภอและบาน
กํานันในตําบลที่อยูในเขตสํารวจ ประกาศของคณะกรรมการดังกลาวใหมีแผนที่ประเมินเขตที่ดิน
ที่กําหนดใหเปนเขตสํารวจที่ดินไวทายประกาศดวย แผนที่ดังกลาวนี้ใหถือวาเปนสวนแหงประกาศ 

 
มาตรา ๒๖  ภายในเขตสํารวจที่ดินตามความในมาตรา ๒๕ ใหผูมีสิทธิในที่ดิน

หรือผูครอบครองที่ดินซึ่งอยูในเขตสํารวจที่ดิน มีหนาที่ 
(๑) แจงตอพนักงานเจาหนาที่ในทองที่ซึ่งที่ดินตั้งอยูภายในระยะเวลาที่ผูวา

ราชการจังหวัดประกาศกําหนด ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีเชนนี้จะจัด
ใหบุคคลอื่นแจงแทนก็ได 

(๒) นําหรือจัดใหบุคคลอื่นนําพนักงานเจาหนาที่ไปชี้เขตที่ดินซึ่งตนมีสิทธิหรือ
ครอบครองอยู ในเมื่อไดรับคําบอกกลาวจากพนักงานเจาหนาที่ลวงหนาเปนเวลาอันสมควร 

(๓) ลงช่ือรับรองการสํารวจที่ดินของพนักงานเจาหนาที่ตามที่เปนจริง ในกรณีที่
จัดใหบุคคลอื่นนําช้ีเขตที่ดินใหบุคคลซึ่งนําช้ีเขตที่ดินเปนผูลงช่ือรับรองการสํารวจที่ดินแทน 

 
มาตรา ๒๗  นอกจากที่ดินที่สวนราชการหรือองคการของรัฐนําไปจัดตาม 
กฎหมายอื่นแลว อธิบดีมี อํานาจจัดที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิ

ครอบครองใหราษฎรเพื่อเปนที่อยูอาศัยและทํามาหาเลี้ยงชีพได ทั้งนี้ตองเปนไปตามระเบียบ 
ขอบังคับ ขอกําหนด และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งใหรวมถึงรายการดังตอไปนี้ดวย คือ 

                                                 
๑๖ มาตรา ๒๕ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ 

ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

บางอยาง 
(๕) กิจการที่จําเปนสําหรับการจัดแบงที่ดิน 
ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และเง่ือนไขของคณะกรรมการ ใหประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๗ ทวิ๑๗  ในกรณีที่ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินหรือผูซึ่งได

ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเนื่องจากบุคคลดังกลาว ไดย่ืนคํารองขอผอนผันการแจง
การครอบครองตามพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ กอนวันที่ประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับและผูวาราชการจังหวัดยังไมไดมีคําส่ัง ใหผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาสั่งการใหเสร็จสิ้นโดยไมชักชา แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน
นั้นที่จะใชสิทธิตามมาตรา ๒๗ ตรี แหงประมวลกฎหมายนี้ 

 
มาตรา ๒๗ ตรี๑๘  เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดประกาศกําหนดทองที่และวัน

เร่ิมตนของการสํารวจตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอน
วันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับโดยไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมิไดแจงการ
ครอบครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือผู
ซึ่งรอคําส่ังผอนผันจากผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๒๗ ทวิ แตไดครอบครองและทําประโยชน
ในที่ดินนั้นติดตอมาจนถึงวันทําการสํารวจรังวัดหรือพิสูจนสอบสวน ถาประสงคจะไดสิทธิในที่ดิน
นั้น ใหแจงการครอบครองที่ดินตอเจาพนักงานที่ดิน ณ ที่ดินนั้นตั้งอยูภายในกําหนดเวลาสามสิบ
วันนับแตวันปดประกาศ ถามิไดแจงการครอบครองภายในกําหนดเวลาดังกลาว แตไดมานําหรือ
สงตัวแทนมานําพนักงานเจาหนาที่ทําการสํารวจรังวัดตามวันและเวลาที่พนักงานเจาหนาที่
ประกาศกําหนด ใหถือวายังประสงคจะไดสิทธิในที่ดินนั้น 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตามวรรคหนึ่ง 
ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเนื่องมาจากบุคคลดังกลาว
ดวย 

 
มาตรา ๒๘  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยเหลือใน

การดําเนินกิจการอยางใดอยางหนึ่งแลวรายงานคณะกรรมการ 
                                                 

๑๗ มาตรา ๒๗ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

๑๘ มาตรา ๒๗ ตรี แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

แหงประมวลกฎหมายนี้ตั้งอยูในทองที่ใด ใหจัดใหบุคคลที่มีภูมิลําเนาอยูในทองที่นั้นไดรับ ไดซื้อ 
ไดแลกเปล่ียน หรือไดเชาซื้อกอน ตอเมื่อมีที่ดินเหลืออยู จึงใหจัดใหบุคคลที่มีภูมิลําเนาอยูใน
ทองที่อ่ืนไดรับ ไดซื้อ ไดแลกเปล่ียน หรือไดเชาซื้อตอไป 

 
มาตรา ๓๐๑๙  เมื่อไดจัดใหบุคคลเขาครอบครองในที่ดินรายใดแลว ใหพนักงาน

เจาหนาที่ออกใบจองใหไวเปนหลักฐานกอน และเมื่อปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่วา บุคคลที่ได
จัดใหเขาครอบครองที่ดินไดทําประโยชนในที่ดิน และท้ังไดปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ 
ขอกําหนด และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยครบถวนแลว ก็ใหพนักงานเจาหนาที่ออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหโดยเร็ว 

 
มาตรา ๓๑๒๐  โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่ไดออกสืบ

เนื่องมาจากใบจองตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ หามมิใหผูไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกลาวโอน
ที่ดินนั้นใหแกผูอ่ืนในกรณีดังตอไปนี้ 

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

(๒) ถาเปนกรณีที่ไดออกใบจองกอนวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เฉพาะที่
รัฐใหการชวยเหลือในดานสาธารณูปโภคและอื่นๆ เนื่องจากการจัดที่ดิน หามโอนภายในกําหนด
หาป นับแตวันไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีที่ที่ดินนั้นตกทอดทางมรดกหรือโอน
ใหแกทบวงการเมือง องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติ หรือโอนใหแกสหกรณเพ่ือชําระหนี้โดยไดรับอนุมัติจาก
นายทะเบียนสหกรณ 
 

ภายในกําหนดเวลาหามโอนตามวรรคหนึ่ง ที่ดินนั้นไมอยูในขายแหงการบังคับ
คดี 

 
มาตรา ๓๒  บุคคลใดเขาครอบครองที่ดินตามนัยแหงบทบัญญัติมาตรา ๓๐ ไม

ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด หรือเง่ือนไขของคณะกรรมการ อธิบดีมีอํานาจสั่งให

                                                 
๑๙ มาตรา ๓๐ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ 

ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๒๐ มาตรา ๓๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับ

ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บุคคลนั้นออกไปจากที่ดินนั้นได และนับตั้งแตวันไดรับคําส่ัง ใหบุคคลนั้นขาดสิทธิอันจะพึงได
ตามระเบียบขอบังคับทั้งหลายทันท ี

ถาบุคคลนั้นไมพอใจคําส่ังดังกลาวในวรรคกอน ก็มีสิทธิย่ืนอุทธรณตอรัฐมนตรี
ไดภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันไดรับคําส่ัง แตถารัฐมนตรีมิไดวินิจฉัยสั่งการภายในกําหนด
หกสิบวันนับแตวันไดรับอุทธรณใหถือวารัฐมนตรีส่ังใหมีสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นตอไป แต
จะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และเง่ือนไขของคณะกรรมการตามเดิม 

คําส่ังของรัฐมนตรีใหถือเปนที่สุด 
 
มาตรา ๓๓  ในเขตทองที่ใดที่คณะกรรมการยังมิไดประกาศเขตสํารวจที่ดินตาม

ความในหมวดนี้ก็ดี หรือในกรณีที่สภาพของที่ดินเปนแปลงเล็กแปลงนอยก็ดี ราษฎรจะขอ
อนุญาตจับจองที่ดินไดโดยปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด และเมื่อพนักงานเจาหนาที่อนุญาตแลวก็ใหออกใบจองใหตอไป 

 
หมวด ๓ 

การกําหนดสทิธิในทีด่ิน 
   

 
มาตรา ๓๔๒๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๕๒๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๖๒๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๗๒๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๘๒๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๙๒๖  (ยกเลิก) 

                                                 
๒๑ มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๒๒ มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๒๓ มาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๒๔ มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๒๕ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๐๒๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๑๒๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๒๒๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๓๓๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๔๓๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๕๓๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๖๓๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๗๓๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๘๓๕  (ยกเลิก) 
 

                                                                                                                                            
๒๖ มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๒๗ มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๒๘ มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๒๙ มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๓๐ มาตรา ๔๓ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๓๑ มาตรา ๔๔ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๓๒ มาตรา ๔๕ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๓๓ มาตรา ๔๖ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๓๔ มาตรา ๔๗ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๓๕ มาตรา ๔๘ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๙๓๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๐  ในการที่อธิบดีใชอํานาจจําหนายที่ดินตามบทแหงประมวลกฎหมาย

นี้ ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายโดยการขาย หรือใหเชาซื้อตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และใหอธิบดีมีอํานาจเรียกคาธรรมเนียมไดไมเกินรอยละหาของราคาที่จําหนายนั้น 
ถาจําหนายไมไดภายในสองป ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจจัดการขายที่ดินนั้นดวยวิธี
ผอนสงภายในสิบป 

อํานาจตามความที่กลาวในวรรคแรกนั้น เมื่ออธิบดีเห็นเปนการสมควรจะจัดแบง
ที่ดินออกเปนแปลงๆ เพ่ือจําหนายก็ได 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีที่อธิบดีจะใชอํานาจจําหนายที่ดินตามประมวลกฎหมายนี้ให

ผูมีสิทธิในที่ดินอันจะพึงจําหนายตกลงกับพนักงานเจาหนาที่วาที่ดินแปลงใดหรือสวนของที่ดิน
ตอนใดจะพึงจําหนาย ถาไมสามารถตกลงกันได ใหเสนอเรื่องใหคณะกรรมการชี้ขาด 

 
มาตรา ๕๒  ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรจะใชอํานาจจําหนายที่ดิน ใหพนักงาน

เจาหนาที่แจงไปใหผูมีสิทธิในที่ดินทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน เมื่อพนกําหนดดังกลาว 
ใหพนักงานเจาหนาที่ตกลงกับผูมีสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับราคาที่ดิน ถาไมสามารถตกลงราคาที่ดินกัน
ได ใหนําบทบัญญัติวาดวยการกําหนดราคาอสังหาริมทรัพยโดยอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายวา
ดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ราคาที่ดินที่จะพึงตกลงหรือที่จะพึงกําหนดโดยอนุญาโตตุลาการนั้นใหถือราคา
ตลาดตามที่เปนอยูในวันที่พนักงานเจาหนาที่แจงใหผูมีสิทธิในที่ดินทราบวา อธิบดีจะใชอํานาจ
จําหนาย 

 
มาตรา ๕๓  นับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่แจงใหทราบตามความในมาตรา ๕๒ 

ใหอธิบดีมีอํานาจครอบครองที่ดินนั้นทันที และใหผูมีสิทธิในที่ดิน บริวาร ผูเชา ผูอาศัย และ
บุคคลอื่นใดที่อยูในที่ดินนั้น ออกจากที่ดินภายในกําหนดหนึ่งป 

ในกรณีที่มีสัญญาเชาที่ดินแปลงนั้นอยู ก็ใหสัญญาเชาเปนอันระงับไปในวันที่
พนักงานเจาหนาที่แจงใหผูมีสิทธิในที่ดินทราบวาอธิบดีจะใชอํานาจจําหนาย 

 
มาตรา ๕๔  เมื่อมีการจําหนายที่ดินของผูใดตามนัยแหงประมวลกฎหมายนี้โดย

วิธีเชาซื้อหรือผอนชําระราคา ใหอธิบดีชําระราคาที่ดินใหแกผูมีสิทธิในที่ดินเปนงวดๆ ใหเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีการจําหนายตามมาตรา ๓๙ ใหผอนชําระราคาที่ดินภายในหาป 
(๒) กรณีการจําหนายตามมาตราอื่น ใหผอนชําระราคาที่ดินภายในสิบป 

                                                 
๓๖ มาตรา ๔๙ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สําหรับการผอนชําระราคาที่ดินนั้น ใหคิดดอกเบี้ยรอยละสามตอปของราคาที่ดิน
ที่คางชําระจากผูซื้อหรือผูเชาซื้อ ใหแกผูมีสิทธิในที่ดินเดิม 

 
มาตรา ๕๕  ในกรณีการขายหรือใหเชาซื้อที่ดินตามความในมาตรา ๕๐ ถาผูซื้อ

หรือผูเชาซื้อไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเชาซื้อแลวแตกรณี ใหอธิบดีมี
อํานาจเรียกที่ดินคืน ในการเรียกที่ดินคืน ใหสิทธิในที่ดินตกเปนของกรมที่ดินในวันที่ผูซื้อหรือผู
เชาซื้อไดทราบ หรือควรจะไดทราบถึงการเรียกที่ดินคืน 

 
หมวด ๔ 

การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
   

 
มาตรา ๕๖๓๗  ภายใตบังคับมาตรา ๕๖/๑ แบบ หลักเกณฑ และวิธีการออกใบ

จอง หนังสือรับรองการทําประโยชน ใบไตสวนหรือโฉนดที่ดิน รวมทั้งใบแทนของหนังสือดังกลาว 
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๖/๑๓๘  การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ถาเปน

ที่ดินที่มีอาณาเขตติดตอคาบเกี่ยวหรืออยูในเขตที่ดินของรัฐที่มีระวางแผนที่รูปถายทางอากาศหรอื
ระวางรูปถายทางอากาศ พนักงานเจาหนาที่จะออกใหไดตอเมื่อตรวจสอบกับระวางแผนที่รูปถาย
ทางอากาศหรือระวางรูปถายทางอากาศฉบับที่ทําข้ึนกอนสุดเทาที่ทางราชการมีอยูแลววาเปนที่ดิน
ที่สามารถออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนได หรือตรวจสอบดวยวิธีอ่ืน ทั้งนี้ 
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๕๗๓๙  โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน ใหมีขอความ

สําคัญดังตอไปนี้ ช่ือตัว ช่ือสกุล ที่อยูของผูมีสิทธิในที่ดิน ตําแหนงที่ดิน จํานวนเนื้อที่ รูปแผนที่
ของที่ดินแปลงนั้นซึ่งแสดงเขตขางเคียงทั้งส่ีทิศ ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัด เจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขา หรือเจาพนักงานที่ดินซึ่งอธิบดีมอบหมาย เปนผูลงลายมือช่ือ และประทับตราประจํา
ตําแหนงของเจาพนักงานที่ดินเปนสําคัญ กับใหมีสารบัญสําหรับจดทะเบียนไวดวย 

โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชนใหทําเปนคูฉบับรวมสองฉบับมอบ
ใหผูมีสิทธิในที่ดินฉบับหนึ่ง อีกฉบับหนึ่งเก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน สําหรับฉบับที่เก็บไว ณ 

                                                 
๓๗ มาตรา ๕๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 

(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๘ มาตรา ๕๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 

๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๙ มาตรา ๕๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานที่ดิน นั้น จะจําลองเปนรูปถายหรือจัดเก็บโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารก็ได ในกรณีเชนนี้ใหถือเสมือนเปนตนฉบับ๔๐ 

 
มาตรา ๕๘๔๑  เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะใหมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ

รับรองการทําประโยชนในจังหวัดใดในปใด ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
จังหวัดที่จะทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่หรือพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนสําหรับปนั้น เขต
จังหวัดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไมรวมทองที่ที่ทางราชการไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวร 

เมื่อไดมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดกําหนดทองที่
และวันเริ่มตนของการเดินสํารวจรังวัดในทองที่นั้นโดยปดประกาศไว ณ สํานักงานที่ดิน ที่วาการ
อําเภอ ที่วาการกิ่งอําเภอ ที่ทําการกํานัน และท่ีทําการผูใหญบานแหงทองที่กอนวันเริ่มตนสํารวจ
ไมนอยกวาสามสิบวัน 

เมื่อไดมีประกาศของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสอง ใหบุคคลตามมาตรา ๕๘ 
ทวิ วรรคสอง หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว นําพนักงานเจาหนาที่หรือผูซึ่งพนักงานเจาหนาที่
มอบหมายเพื่อทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่หรือพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนในที่ดินของตน
ตามวันและเวลาที่พนักงานเจาหนาที่ไดนัดหมาย 

ในการเดินสํารวจพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนเพ่ือออกหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน เจาพนักงานที่ดินมีอํานาจแตงตั้งผูซึ่งไดรับการอบรมในการพิสูจนสอบสวนการทํา
ประโยชน เปนเจาหนาที่ออกไปพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนแทนตนได 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคสี่ ใหเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๕๘ ทวิ๔๒  เมื่อไดสํารวจรังวัดทําแผนที่หรือพิสูจนสอบสวนการทํา

ประโยชนในที่ดินตามมาตรา ๕๘ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน แลวแตกรณี ใหแกบุคคลตามที่ระบุไวในวรรคสอง เมื่อปรากฏวาที่ดินที่บุคคล
นั้นครอบครองเปนที่ดินที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนไดตามประมวล
กฎหมายนี้ 

บุคคลซึ่งพนักงานเจาหนาที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนตามวรรคหนึ่งใหได คือ 

                                                 
๔๐ มาตรา ๕๗ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

ท่ีดิน (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๑ มาตรา ๕๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับ

ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๔๒ มาตรา ๕๘ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ผูซึ่งมีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหยียบย่ํา หนังสือ
รับรองการทําประโยชน โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราวา “ไดทําประโยชนแลว” หรือเปนผูมีสิทธิ
ตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 

(๒) ผูซึ่งไดปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี 
(๓) ผูซึ่งครอบครองที่ดินและทําประโยชนในที่ดิน ภายหลังวันที่ประมวล

กฎหมายนี้ใชบังคับ และไมมีใบจอง ใบเหยียบย่ํา หรือไมมีหลักฐานวาเปนผูมีสิทธิตามกฎหมาย
วาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ ผูซึ่งมีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดินตามวรรค
สอง (๑) ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งไดครอบครอบและทําประโยชนในที่ดินตอเนื่องมาจากบุคคล
ดังกลาวดวย 

สําหรับบุคคลตามวรรคสอง (๒) และ (๓) ใหออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน แลวแตกรณี ไดไมเกินหาสิบไร ถาเกินหาสิบไร จะตองไดรับอนุมัติจาก
ผูวาราชการจังหวัดเปนการเฉพาะราย ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ภายในสิบปนับแตวันที่ไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตาม
วรรคหนึ่ง หามมิใหบุคคลตามวรรคสอง (๓) ผูไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกลาวโอนที่ดินนั้นใหแก
ผูอ่ืน เวนแตเปนการตกทอดทางมรดก หรือโอนใหแกทบวงการเมือง องคการของรัฐบาลตาม
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติ หรือโอน
ใหแกสหกรณเพ่ือชําระหนี้โดยไดรับอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ 

ภายในกําหนดระยะเวลาหามโอนตามวรรคหา ที่ดินนั้นไมอยูในขายแหงการ
บังคับคดี 

 
มาตรา ๕๘ ตรี๔๓  เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะใหมีการออกโฉนดที่ดินสําหรับ

ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนซึ่งใชระวางรูปถายทางอากาศในทองที่ใด ใหรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดทองที่นั้นและวันที่เร่ิมดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน 

การทําแผนที่เพ่ือออกโฉนดที่ดินตามวรรคหนึ่ง ใหนําหลักฐานเกี่ยวกับระวางรูป
ถายทางอากาศที่ใชกับหนังสือรับรองการทําประโยชนมาปรับแกตามหลักวิชาการแผนที่รูปถาย
ทางอากาศโดยไมตองทําการสํารวจรังวัด เวนแตกรณีจําเปนใหเจาพนักงานที่ดินทําการสํารวจ
รังวัด 

เมื่อถึงกําหนดวันที่เร่ิมดําเนินการออกโฉนดที่ดินตามประกาศของรัฐมนตรีตาม
วรรคหนึ่งแลว ใหระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆ ที่ตองมีการรังวัดสําหรับที่ดินที่มี
หนังสือรับรองการทําประโยชนโดยใชระวางรูปถายทางอากาศในทองที่ดังกลาว เวนแตในกรณี
จําเปนเจาพนักงานที่ดินจะอนุญาตเฉพาะรายก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

                                                 
๔๓ มาตรา ๕๘ ตรี แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การออกโฉนดที่ดินตามมาตรานี้ ใหออกแกผูมีช่ือซึ่งเปนผูมีสิทธิในหนังสือ
รับรองการทําประโยชน 

เมื่อไดจัดทําโฉนดที่ดินแปลงใดพรอมที่จะแจกแลว ใหเจาพนักงานที่ดินประกาศ
กําหนดวันแจกโฉนดที่ดินแปลงนั้นแกผูมีสิทธิ และใหถือวาหนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับ
ที่ดินแปลงนั้นไดยกเลิกตั้งแตวันกําหนดแจกโฉนดที่ดินตามประกาศดังกลาว และใหสงหนังสือ
รับรองการทําประโยชนที่ยกเลิกแลวนั้นคืนแกเจาพนักงานที่ดิน เวนแตกรณีสูญหาย 

 
มาตรา ๕๙๔๔  ในกรณีที่ผูมีสิทธิครอบครองที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดินหรือ

หนังสือรับรองการทําประโยชนเปนการเฉพาะรายไมวาจะไดมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 
๕๘ แลวหรือไมก็ตาม เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเห็นสมควร ใหดําเนินการออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน แลวแตกรณี ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ประมวลกฎหมาย
นี้กําหนด 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ ผูมีสิทธิครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งใหหมายความ
รวมถึงผูซึ่งไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเนื่องมาจากผูซึ่งมีหลักฐานการแจงการ
ครอบครองดวย 

 
มาตรา ๕๙ ทวิ๔๕  ผูซึ่งครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวล

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

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตามวรรคหนึ่ง
ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเนื่องมาจากบุคคลดังกลาว
ดวย 

 
มาตรา ๕๙ ตรี๔๖  ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ถา

ปรากฏวาเนื้อที่ที่ทําการรังวัดใหมแตกตางไปจากเนื้อที่ตามใบแจงการครอบครองตามมาตรา ๕ 
                                                 

๔๔ มาตรา ๕๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ 
กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

๔๕ มาตรา ๕๙ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

๔๖ มาตรา ๕๙ ตรี เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหได เทาจํานวนเนื้อที่ที่ ไดทําประโยชน ทั้ งนี้ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๕๙ จัตวา๔๗  การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ทวิ มาตรา ๕๘ ตรี และ

มาตรา ๕๙ ถาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิมมีรายการภาระผูกพัน หรือมีรายการเปลี่ยนแปลงผูมี
สิทธิในที่ดินในระหวางดําเนินการออกโฉนดที่ดิน ใหยกรายการดังกลาวมาจดแจงไวในโฉนดที่ดิน
ดวย 

 
มาตรา ๕๙ เบญจ๔๘  การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ทวิ และมาตรา ๕๙ ให

ถือวาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิมเปนอันยกเลิก และใหสงหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ยกเลิก
แลวนั้นคืนแกเจาพนักงานที่ดิน เวนแตกรณีสูญหาย 

 
มาตรา ๖๐๔๙  ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ถามีผู

โตแยงสิทธิกัน ใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานที่ดิน แลวแตกรณี มีอํานาจทําการสอบสวน
เปรียบเทียบ ถาตกลงกันไดก็ใหดําเนินการไปตามที่ตกลง หากตกลงกันไมไดใหเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขามีอํานาจพิจารณาสั่งการไปตามที่เห็นสมควร 

เมื่อเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่งประการใดแลว
ใหแจงเปนหนังสือตอคูกรณีเพ่ือทราบ และใหฝายที่ไมพอใจไปดําเนินการฟองตอศาลภายใน
กําหนดหกสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 

ในกรณีที่ไดฟองตอศาลแลว ใหรอเรื่องไว เมื่อศาลไดพิพากษาหรือมีคําส่ังถึง
ที่สุดประการใด จึงใหดําเนินการไปตามกรณี ถาไมฟองภายในกําหนด ก็ใหดําเนินการไปตามที่
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่ง แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๖๑๕๐  เมื่อความปรากฏวาไดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา

ประโยชน หรือไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือจดแจงเอกสาร
รายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยใหแกผูใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย ใหอธบิดี

                                                 
๔๗ มาตรา ๕๙ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๔๘ มาตรา ๕๙ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๔๙ มาตรา ๖๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับ

ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๕๐ มาตรา ๖๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับ

ท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือผูตรวจราชการกรมที่ดินมีอํานาจหนาที่
ส่ังเพิกถอนหรือแกไขได 

กอนที่จะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรค
หนึ่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีอํานาจเรียกโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทํา
ประโยชนเอกสารที่ไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ไดจดแจงรายการทะเบียน
อสังหาริมทรัพย หรือเอกสารอื่นที่เก่ียวของมาพิจารณา พรอมทั้งแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบ
เพ่ือใหโอกาสคัดคาน ถาไมคัดคานภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ใหถือวาไมมี
การคัดคาน 

คณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่
ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย อยางนอยตองมีเจาพนักงานฝายปกครองและ
ตัวแทนคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินที่ที่ดินนั้นตั้งอยูเปนกรรมการ 

การสอบสวนตามวรรคสองตองดําเนินการใหแลวเสร็จและสงใหอธิบดีหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ไดมีคําส่ังใหทําการสอบสวนใน
กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวให
คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายตามวรรคหนึ่งเพ่ือขอขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายตามวรรคหนึ่งส่ังขยายระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนแตไมเกินหกสิบวัน 

ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบ
หาวันนับแตไดรับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ เมื่ออธิบดีหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งพิจารณาประการใดแลว ก็ใหดําเนินการไปตามนั้น 

การดําเนินการเพิกถอนหรือแกไขตามความในมาตรานี้ ถาไมไดโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนมา ใหถือวาโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนนั้นสูญ
หาย และใหเจาพนักงานที่ดินออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อดําเนินการตอไป 

ถามีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากเขียนหรือพิมพขอความผิดพลาดโดยมีหลักฐาน
ชัดแจงและผูมีสวนไดเสียยินยอมเปนลายลักษณอักษรแลว ใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจหนาที่
แกไขใหถูกตองได 

ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคํา ส่ังถึงที่สุดใหเพิกถอนหรือแกไขอยางใดแลว
ใหเจาพนักงานที่ดินดําเนินการตามคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด 

การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจงผูมีสวนไดเสียเพื่อใหโอกาส
คัดคานและการพิจารณาเพิกถอนหรือแกไข ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๒  บรรดาคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวดวยเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ไดออกโฉนดที่ดิน

แลว เมื่อศาลพิจารณาพิพากษาคดีถึงที่สุดแลว ใหศาลแจงผลของคําพิพากษาอันถึงที่สุดหรือ
คําส่ังนั้นตอเจาพนักงานที่ดินแหงทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูดวย 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๓  โฉนดที่ดินของผูใดเปนอันตราย ชํารุด สูญหายดวยประการใดให
เจาของมาขอรับใบแทนโฉนดที่ดินนั้นได 

เมื่อไดออกใบแทนไปแลว โฉนดที่ดินเดิมเปนอันยกเลิก เวนแตศาลจะส่ังเปน
อยางอ่ืน 

สําหรับการขอใบแทนใบจอง หนังสือรับรองการทําประโยชนหรือใบไตสวน ให
นําความดังกลาวขางตนมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๔๕๑  ถาโฉนดที่ดิน ใบไตสวน หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือใบ

จอง ฉบับสํานักงานที่ดินเปนอันตราย ชํารุด สูญหาย ใหพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ มี
อํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกลาวจากผูมีสิทธิในที่ดินมาพิจารณาแลวจัดทําข้ึนใหม
โดยอาศัยหลักฐานเดิมได 

 
หมวด ๕ 

การรังวัดที่ดิน 
   

 
มาตรา ๖๕  การรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖๖  เพ่ือประโยชนแกการรังวัด ใหพนักงานเจาหนาที่และคนงานมีอํานาจ 

เขาไปในที่ดินของผูมีสิทธิในที่ดิน หรือผูครอบครองในเวลากลางวันได แตจะตองแจงใหผูมีสิทธิ
ในที่ดินทราบเสียกอน และใหผูมีสิทธิในที่ดินหรือผูครอบครองที่ดินนั้นอํานวยความสะดวกตาม
ควรแกกรณ ี

ในกรณีตองสรางหมุดหลักฐานการแผนที่ในที่ดินของผูใด ใหพนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจสรางหมุดหลักฐานลงไดตามความจําเปน 

ในการรังวัด เมื่อมีความจําเปนและโดยสมควร พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจที่จะ 
ขุดดิน ตัด รานกิ่งไมหรือกระทําการอยางอ่ืนแกส่ิงที่กีดขวางแกการรังวัดไดเทาที่จําเปน ทั้งนี้ให
ระลึกถึงการที่จะใหเจาของไดรับความเสียหายนอยที่สุด 

 
มาตรา ๖๗  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดจัดทําหลักหมายเขตที่ดิน หรือไดสราง

หมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่ลงไวในที่ใด หามมิใหผูหนึ่งผูใดนอกจากพนักงานเจาหนาที่ ทําลาย 
ดัดแปลง เคลื่อนยาย ถอดถอนหลักหมายเขตหรือหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่นั้นไปจากที่เดิม 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานที่ดิน 

 

                                                 
๕๑ มาตรา ๖๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๘  เมื่อบุคคลใดมีความจําเปนที่จะตองกระทําการตามความในมาตรา 
๖๗ ใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานที่ดินเพื่อขออนุญาต 

ในกรณีที่เจาพนักงานที่ดินไมอนุญาต ใหเจาของที่ดินมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี
ได ภายในสิบหาวันนับจากวันทราบคําส่ังไมอนุญาต ใหรัฐมนตรีส่ังภายในหกสิบวันนับจากวัน
ไดรับอุทธรณ คําส่ังรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

ถารัฐมนตรีไมส่ังภายในกําหนดหกสิบวันดังกลาวในวรรคกอน ใหถือวาอนุญาต 
 
มาตรา ๖๙  เมื่อเปนการสมควรจะทําการสอบเขตที่ดินตามแผนที่ระวางในทองที่

ใด ใหผูวาราชการจังหวัดประกาศใหผูมีสิทธิในที่ดินทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน การ
ประกาศใหทําหนังสือปดไวในบริเวณที่ดินเพื่อใหผูที่เก่ียวของทราบดวยและใหแจงกําหนด วัน 
เวลา ไปใหผูมีสิทธิในที่ดินทราบอีกช้ันหนึ่ง และใหผูมีสิทธิในที่ดินนําพนักงานเจาหนาที่ทําการ
รังวัดสอบเขตที่ดิน 

ผูมีสิทธิในที่ดินตามความในวรรคกอน จะตั้งตัวแทนนําพนักงานเจาหนาที่ทําการ
รังวัดสอบเขตที่ดินของตนก็ได 

ที่ดินที่ไดทําการสอบเขตแลว ใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจทําโฉนดที่ดินใหใหม 
แทนฉบับเดิม สวนฉบับเดิมเปนอันยกเลิกและใหสงคืน 

 
มาตรา ๖๙ ทวิ๕๒  ผูมีสิทธิในที่ดินประสงคจะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะราย

ของตน ใหย่ืนคําขอพรอมดวยโฉนดที่ดินนั้นตอเจาพนักงานที่ดินและใหพนักงานเจาหนาที่ไปทํา
การรังวัดให 

ในการรังวัด ถาปรากฏวาการครอบครองไมตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดทีด่นิ 
เมื่อผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไดรับรองแนวเขตแลว ใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจแกไขแผนที่หรือ
เนื้อที่ใหตรงกับความเปนจริงได เวนแตจะเปนการสมยอมเพื่อหลีกเล่ียงกฎหมาย 

ในกรณีที่ไมอาจติดตอผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงใหมาระวังแนวเขตได หรือใน
กรณีที่ผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไดรับการติดตอจากพนักงานเจาหนาที่ใหมาระวังแนวเขตแลวแต
ไมมา หรือมาแตไมยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไมไดคัดคานการรังวัด ใหพนักงานเจาหนาที่แจง
เปนหนังสือใหผูนั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดคานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดสงหนังสือ 
ถาผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไมดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดภายในกําหนดดังกลาว และผูขอไดให
คํารับรองวามิไดนําทําการรังวัดรุกลํ้าที่ดินขางเคียงและยินยอมใหแกไขแผนที่หรือเนื้อที่ใหตรงกับ
ความเปนจริง ใหเจาพนักงานที่ดินดําเนินการตามวรรคสองไปไดโดยไมตองมีการรับรองแนวเขต 

การติดตอหรือการแจงผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงตามวรรคสาม ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๕๒ มาตรา ๖๙ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หากปรากฏวามีผูคัดคาน ใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจสอบสวนไกลเกล่ียโดยถือ
หลักฐานแผนที่เปนหลักในการพิจารณา ถาตกลงกันไดก็ใหดําเนินการไปตามที่ตกลง แตตองไม
เปนการสมยอมกันเพื่อหลีกเล่ียงกฎหมาย หากตกลงกันไมไดใหแจงคูกรณีไปฟองตอศาลภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาไมมีการฟองภายในกําหนดดังกลาว ใหถือวาผูขอไมประสงคจะ
สอบเขตโฉนดที่ดินนั้นตอไป 

ในกรณีผูมีสิทธิในที่ดินประสงคจะขอใหตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการ
ทําประโยชนเฉพาะรายของตน ใหย่ืนคําขอพรอมดวยหนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับที่ดิน
นั้นตอเจาพนักงานที่ดิน และใหนําความในวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๐  เพ่ือประโยชนแกการรังวัด ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ 
(๑) เรียกผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงมาระวังแนวเขต และลงช่ือรับทราบแนวเขต

ที่ดินของตน 
(๒) เรียกใหบุคคลที่เก่ียวของมาใหถอยคํา หรือส่ังใหสงเอกสาร หรือหลักฐาน

อ่ืนใดที่เก่ียวของในการสอบสวน 
 
มาตรา ๗๐ ทวิ๕๓  ใหนําความในมาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๐ มาใชบังคับแกการ

พิสูจนสอบสวนที่ดินเพื่อออกหนังสือรับรองการทําประโยชน และการตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือ
รับรองการทําประโยชนโดยอนุโลม 

 
หมวด ๖ 

การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรม 
   

 
มาตรา ๗๑๕๔  ใหเจาพนักงานที่ดิน เปนพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สําหรับอสังหาริมทรัพย
ที่อยูในเขตทองที่สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขานั้น 

ในกรณีที่สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขาไดนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแลว ใหเจาพนักงานที่ดิน เปน
พนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับอสังหาริมทรัพยที่อยูใน
เขตทองที่สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขาอื่นไดดวย เวนแตการจดทะเบียนที่ตองมี

                                                 
๕๓ มาตรา ๗๐ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๕๔ มาตรา ๗๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การประกาศหรือตองมีการรังวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา๕๕ 

 
มาตรา  ๗๒๕๖  ผู ใดประสงคจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับ

อสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหคูกรณีนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมา
ขอจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ 

การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน 
ใบไตสวนหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน คูกรณีอาจยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กรม
ที่ดิน หรือสํานักงานที่ดินแหงใดแหงหนึ่ง เพ่ือใหพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ ดําเนินการ
จดทะเบียนให เวนแตการจดทะเบียนที่ตองมีการประกาศหรือตองมีการรังวัด 

 
มาตรา ๗๓  เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วานิติกรรมที่คูกรณีนํามาขอจด

ทะเบียนนั้นเปนโมฆะกรรม พนักงานเจาหนาที่ไมตองจดทะเบียนให 
หากนิติกรรมที่คูกรณีนํามาขอจดทะเบียนนั้นปรากฏวาเปนโมฆียะกรรมให

พนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนในเมื่อคูกรณีฝายที่อาจเสียหายยืนยันใหจด 
 
มาตรา ๗๔  ในการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของพนักงาน

เจาหนาที่ ตามมาตรา ๗๑ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสอบสวนคูกรณี และเรียกบุคคลที่
เก่ียวของมาใหถอยคํา หรือสงเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของไดตามความจําเปน แลวใหพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการไปตามควรแกกรณ ี

ถามีกรณีเปนที่ควรเชื่อไดวา การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น จะเปนการ
หลีกเล่ียงกฎหมาย หรือเปนที่ควรเชื่อไดวาบุคคลใดจะซื้อที่ดินเพื่อประโยชนแกคนตางดาว ใหขอ
คําส่ังตอรัฐมนตรี คําส่ังรัฐมนตรีเปนที่สุด 

 
มาตรา ๗๕๕๗  การดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มี

โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ใหเจาพนักงานที่ดินบันทึกขอตกลงหรือทําสัญญา
เก่ียวกับการนั้น แลวแตกรณี แลวใหจดบันทึกสาระสําคัญลงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการ
ทําประโยชนฉบับสํานักงานที่ดินและฉบับเจาของที่ดินใหตรงกันดวย 

 

                                                 
๕๕ มาตรา ๗๑ วรรคสอง เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 

(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๖ มาตรา ๗๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๕๗ มาตรา ๗๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๖  ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินซึ่ง
พนักงานเจาหนาที่ไดทําการสอบสวนและรังวัดหมายเขตไวแลว แตยังไมไดออกโฉนดที่ดิน ใหไป
ขอจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามความในมาตรา ๗๑ 

การจดทะเบียนดังกลาวในวรรคกอน ใหจดแจงในใบไตสวน อนุโลมตามวิธีการ
วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน 

 
มาตรา ๗๗  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย

อยางอ่ืน ถาประมวลกฎหมายนี้มิไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๘  การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินซึ่งไดมาตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒ หรือโดยประการอื่นนอกจากนิติกรรมสําหรับที่ดินที่มี
โฉนดที่ดินแลว ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๙๕๘  ผูมีสิทธิในที่ดินประสงคจะแบงแยกที่ดินออกเปนหลายแปลงหรือ

รวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน ใหย่ืนคําขอพรอมดวยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ ใหนํามาตรา ๖๙ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลมดวย 
และถาจะตองจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ก็ใหจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเสียกอน แลวจึง
ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับใหมให 

 
มาตรา ๘๐๕๙  ในกรณีไถถอนจากจํานอง หรือไถถอนจากการขายฝากซึ่งที่ดินมี

หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแลว เมื่อผูรับจํานองหรือผูรับซื้อฝากไดทําหลักฐานเปนหนังสือวาไดมี
การไถถอนแลว ใหผูมีสิทธิในที่ดินหรือผูมีสิทธิไถถอนนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจด
ทะเบียนไถถอนตอพนักงานเจาหนาที่ได 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจเปนการถูกตอง ก็ใหจดทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินใหปรากฏการไถถอนนั้น 

 
มาตรา ๘๑๖๐  การขอจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยซึ่งไดมาโดยทาง

มรดก ใหผูไดรับมรดกนําหลักฐานสําหรับที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินพรอมดวยหลักฐาน

                                                 
๕๘ มาตรา ๗๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ 

ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๕๙ มาตรา ๘๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ 

ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๖๐ มาตรา ๘๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับ

ท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการไดรับมรดกมายื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ ถาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
อยูกับบุคคลอื่นใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกลาวนั้นได 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่สอบสวนพยานหลักฐานและเชื่อไดวาผูขอเปนทายาทแลว 
ใหประกาศโดยทําเปนหนังสือปดไวในที่เปดเผยมีกําหนดสามสิบวัน ณ สํานักงานที่ดิน เขตหรือ
ที่วาการอําเภอ หรือก่ิงอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการแขวง
หรือที่ทําการกํานันทองที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู และบริเวณที่ดินนั้นแหงละหนึ่งฉบับ และใหพนักงาน
เจาหนาที่มีหนังสือสงประกาศดังกลาวใหบุคคลที่ผูขอแจงวาเปนทายาททุกคนทราบเทาที่จะทําได 
หากไมมีทายาทซึ่งมีสิทธิไดรับมรดกโตแยงภายในกําหนดเวลาที่ประกาศและมีหลักฐานเปนที่เช่ือ
ไดวาผูขอมีสิทธิไดรับมรดกแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนใหตามที่ผูขอแสดง
หลักฐานการมีสิทธิตามกฎหมาย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีทายาทซึ่งมีสิทธิไดรับมรดกโตแยง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
สอบสวนคูกรณีและเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา หรือส่ังใหสงเอกสารที่เก่ียวของไดตามความ
จําเปน และใหพนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบ ถาเปรียบเทียบไมตกลง ใหพนักงานเจาหนาที่ส่ัง
การไปตามที่เห็นสมควร 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ส่ังประการใดแลว ใหแจงใหคูกรณีทราบ และใหฝายที่ไม
พอใจไปดําเนินการฟองตอศาลภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง หากผูนั้นมิไดฟอง
ตอศาลและนําหลักฐานการยื่นฟองพรอมสําเนาคําฟองเก่ียวกับสิทธิในการไดรับมรดกมาแสดงตอ
พนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ก็ใหดําเนินการไปตามที่พนักงานเจาหนาที่ส่ัง 

ในกรณีที่ทายาทไดย่ืนฟองตอศาลภายในกําหนดเวลาตามความในวรรคสี่ หรือ
ทายาทอื่นซึ่งมีสิทธิไดรับมรดกไดฟองคดีเก่ียวกับสิทธิในการไดรับมรดกตอศาลกอนที่พนักงาน
เจาหนาที่ไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการไดมาโดยทางมรดก เมื่อผูนั้นนําหลักฐานการยื่น
ฟองพรอมสําเนาคําฟองแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่ระงับการจดทะเบียนไว 
เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังถึงที่สุดประการใดก็ใหดําเนินการไปตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง
นั้น 

 
มาตรา ๘๒๖๑  ผูใดประสงคจะขอจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกในหนังสือ

แสดงสิทธิในที่ดิน ใหย่ืนคําขอพรอมดวยนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น และหลักฐานการเปน
ผูจัดการมรดกมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ ถาเปนผูจัดการมรดกโดยคําส่ังศาล 
ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนใหตามคําขอ แตถาเปนผูจัดการมรดกในกรณีอ่ืน ให
พนักงานเจาหนาที่สอบสวนและตรวจสอบหลักฐาน และใหนําความในมาตรา ๘๑ วรรคสอง มาใช
บังคับโดยอนุโลม เมื่อไมมีผูโตแยง ใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกใน
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นได แตถามีผูโตแยงก็ใหรอเรื่องไว และใหคูกรณีไปฟองรองตอศาล 
                                                 

๖๑ มาตรา ๘๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังถึงที่สุดประการใดแลว ใหดําเนินการไปตามคําพิพากษาหรือคาํส่ัง
ศาลนั้น 

ในกรณีที่ผูจัดการมรดกซึ่งไดมีช่ือในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแลวขอจดทะเบียน
สิทธิในที่ดินใหแกทายาท ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนใหตามคําขอโดยไมตอง
ประกาศตามมาตรา ๘๑ 

ในกรณีที่ทรัสตีของทรัสตซึ่งไดกอตั้งข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายไวแลวขอจด
ทะเบียนในฐานะเปนทรัสตี เมื่อพนักงานเจาหนาที่สอบสวนพยานหลักฐานแลว ใหดําเนินการจด
ทะเบียนได 

 
มาตรา ๘๓๖๒  ผูใดมีสวนไดเสียในที่ดินใดอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจด

ทะเบียน หรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได มีความประสงคจะขออายัดที่ดิน ใหย่ืนคําขอ
ตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่สอบสวนเอกสารหลักฐานที่ผูขอไดนํามาแสดงแลว ถา
เห็นสมควรเชื่อถือก็ใหรับอายัดไวมีกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ส่ังรับอายัด เมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาการอายัดสิ้นสุดลงและผูนั้นจะขออายัดซ้ําในกรณีเดียวกันอีกไมได 

ถาผูมีสวนไดเสียคัดคานวาการอายัดนั้นไมชอบดวยกฎหมาย ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจสอบสวนพยานหลักฐานเทาที่จําเปน เมื่อเปนที่เช่ือไดวาไดรับอายัดไวโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งยกเลิกการอายัดนั้น และแจงใหผูขออายัด
ทราบ 

 
หมวด ๗ 

การกําหนดสทิธิในทีด่ินเพือ่การศาสนา 
   

 
มาตรา ๘๔  การไดมาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค มลูนธิิ

เก่ียวกับคริสตจักร หรือมัสยิดอิสลาม ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี และใหไดมาไมเกิน ๕๐ ไร 
ในกรณีที่เปนการสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินเกินจํานวนที่

บัญญัติไวในวรรคแรกก็ได 
บทบัญญัติในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนการไดมาซึ่งที่ดินที่มีอยูแลวกอนวันที่

ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ และการไดมาซึ่งที่ดินของมัสยิดอิสลามโดยทางบทบัญญัติแหง
ศาสนาอิสลามในจังหวัดที่มีตําแหนงดะโตะยุติธรรม 

 
มาตรา ๘๕  ในกรณีที่นิติบุคคลไดมาซึ่งที่ดินเกินกําหนดตามความในมาตรา ๘๔ 

เมื่อประมวลกฎหมายนี้ไดใชบังคับแลว ใหนิติบุคคลดังกลาวจัดการจําหนายภายในหาป ถาไม

                                                 
๖๒ มาตรา ๘๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 

(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จําหนายที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น และใหนําบทบัญญัติเร่ือง
การบังคับจําหนายที่ดินตามความในหมวด ๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๘ 

การกําหนดสทิธิในทีด่ินของคนตางดาว 
   

 
มาตรา ๘๖  คนตางดาวจะไดมาซึ่งที่ดินก็โดยอาศัยบทสนธิสัญญาซึ่งบัญญัติใหมี

กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยได และอยูในบังคับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ดวย 
ภายใตบังคับมาตรา ๘๔ คนตางดาวดังกลาวจะไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนที่อยู

อาศัย ประกอบกิจการในทางพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสุสาน การกุศลสา
ธารณ หรือการศาสนา ตองเปนไปตามเงื่อนไขและวิธีการซึ่งกําหนดโดยกฎกระทรวง และตอง
ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๘๗  จํานวนที่ดินที่จะพึงอนุญาตใหตามความในมาตรากอนมีกําหนด

ดังนี้ 
(๑) ที่อยูอาศยั ครอบครัวละไมเกิน ๑ ไร 
(๒) ที่ใชเพ่ือพาณิชยกรรม ไมเกิน ๑ ไร 
(๓) ที่ใชเพ่ืออุตสาหกรรม ไมเกิน ๑๐ ไร 
(๔) ที่ใชเพ่ือเกษตรกรรม ครอบครัวละไมเกิน ๑๐ ไร 
(๕) ที่ใชเพ่ือการศาสนา ไมเกิน ๑ ไร 
(๖) ที่ใชเพ่ือการกุศลสาธารณ ไมเกิน ๕ ไร 
(๗) ที่ใชเพ่ือการสุสาน ตระกูลละไมเกิน ๑/๒ ไร 
คนตางดาวผูใดตองการมีสิทธิในที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมเกินกวาที่บัญญัติไว

ใน (๓) ถาเห็นเปนการสมควร คณะรัฐมนตรีจะอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินเกินกวาจํานวนที่กําหนด
ไว โดยกําหนดเงื่อนไขก็ได และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๘  บทบัญญัติในมาตรา ๘๗ มิใหกระทบกระเทือนแกที่ดินของคนตาง

ดาวที่มีอยูแลว เกินกําหนดตามความในมาตรา ๘๗ กอนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ สวนผู
ที่มีที่ดินอยูแลวนอยกวากําหนด หรือผูที่ไดจําหนายที่ดินเดิมของตนไป อาจไดมาซึ่งที่ดินไดอีก 
แตรวมแลวตองไมเกินกําหนดตามมาตรา ๘๗ 

 
มาตรา ๘๙  เมื่อคนตางดาวไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อกิจการใด ผูรับ

อนุญาตตองใชที่ดินเพื่อกิจการนั้น จะใชเพ่ือกิจการอื่นไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตใหใชเพ่ือ
กิจการอื่นใหมตามจํานวนที่ไมเกินกําหนดในมาตรา ๘๗ ถาจะไมใชที่ดินตามที่ไดรับอนุญาตนั้น
ตองแจงใหทราบตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวัน
ไมใชที่ดินนั้น 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คนตางดาวผูใดประสงคจะใชที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหม ใหขออนุญาตใหมตอ
รัฐมนตรีตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ถารัฐมนตรีเห็นสมควรก็ใหมีอํานาจ
อนุญาต 

 
มาตรา ๙๐  คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหมีและใชที่ดินเพื่อกิจการใด ถาไมใช

ที่ดินนั้นตอไป หรือไดใชที่ดินเพื่อกิจการอื่นโดยไมไดรับอนุญาตใหม ใหจัดการจําหนายที่ดินนั้น
ภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ซึ่งไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน แตไมใหเกินหนึ่งป ถาพน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น 

 
มาตรา ๙๑  คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหใชที่ดินเพื่อกิจการใด ถาไดรับอนุญาต

ใหม ใหใชที่ดินนั้นเพื่อกิจการอื่นซึ่งจํานวนที่ดินที่ไดรับอนุญาตนี้ลดลง ใหจําหนายที่ดินสวนที่เกิน
นั้นภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ซึ่งไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน แตไมใหเกินหนึ่งป ถาพน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น 

 
มาตรา ๙๒  คนตางดาวผูใดไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินตามความในมาตรา 

๘๗ วรรคสอง ถาไมไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหจําหนายที่ดินสวนที่ไดรับ
อนุญาตใหไดมาเกินกวาจํานวนที่กําหนดไวนั้น ภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ซึ่งไมนอยกวาหนึง่รอย
แปดสิบวัน แตไมใหเกินหนึ่งป ถาพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น 

 
มาตรา ๙๓  คนตางดาวไดมาซึ่งที่ดินโดยไดรับมรดกในฐานะที่เปนทายาทโดย

ธรรม รัฐมนตรีจะอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินนั้น แตเมื่อรวมกับที่มีอยูแลวไมเกินจํานวนที่จะพึงมีได
ตามความในมาตรา ๘๗ ก็ได 

 
มาตรา ๙๔  บรรดาที่ดินที่คนตางดาวไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือไมไดรับ

อนุญาต ใหคนตางดาวนั้นจัดการจําหนายภายในเวลาที่อธิบดีกําหนดให ซึ่งไมนอยกวาหนึ่งรอย
แปดสิบวัน แตไมเกินหนึ่งป ถาไมจําหนายที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนาย
ที่ดินนั้น และใหนําบทบัญญัติเร่ืองการบังคับจําหนายที่ดินตามความในหมวด ๓ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๙๕  ผูใดไดมาซึ่งที่ดินในขณะที่มีสัญชาติไทย ถาภายหลังผูนั้นเปลี่ยน

สัญชาติเปนคนตางดาว ใหคงมีสิทธิถือที่ดินไดเทาที่คนตางดาวนั้นจะพึงมี นอกจากนั้นใหทําการ
จําหนาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๖  เมื่อปรากฏวาผูใดไดมาซึ่งที่ดินแหงใดในฐานะเปนเจาของแทนคน

ตางดาว หรือนิติบุคคลตามความในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ ใหอธิบดีมีอํานาจทําการจําหนาย
ที่ดินนั้น และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๖ ทวิ๖๓  บทบัญญัติวาดวยคนตางดาวจะไดมาซึ่งที่ดินโดยอาศัยบท
สนธิสัญญาตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับคนตางดาวซึ่งไดนําเงินมาลงทนุตามจาํนวน
ที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตองไมต่ํากวาส่ีสิบลานบาท โดยใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัย
ไดไมเกินหนึ่งไร และตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

การไดมาซึ่งที่ดินของคนตางดาวตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

(๑) ประเภทของธุรกิจที่คนตางดาวลงทุนซึ่งตองเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ หรือเปนกิจการที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดประกาศใหเปนกิจการที่
สามารถขอรับการสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนได 

(๒) ระยะเวลาการดํารงการลงทุนตองไมนอยกวาสามป 
(๓)  บริ เ วณที่ ดิ นที่ อนุญ าตให คนต า งด า ว ได ม าต อ งอ ยู ภ าย ใน เขต

กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรืออยูภายในบริเวณที่กําหนดเปนเขตที่อยูอาศัย
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

 
มาตรา ๙๖ ตรี๖๔  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๙๖ 

ทวิ ถากระทําการผิดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๙๖ ทวิ วรรคสอง 
ใหจัดการจําหนายที่ดินในสวนที่ตนมีสิทธิภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ซึ่งไมนอยกวาหนึ่งรอยแปด
สิบวันแตไมเกินหนึ่งป ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น 

คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๙๖ ทวิ ถาไมไดใชที่ดิน
นั้นเพื่อเปนที่อยูอาศัยภายในกําหนดเวลาสองปนับแตวันจดทะเบียนการไดมา ใหอธิบดีมีอํานาจ
จําหนายที่ดินนั้น 

 
หมวด ๙ 

การกําหนดสทิธิในทีด่ินของนิติบคุคลบางประเภท 
   

 
มาตรา ๙๗  นิติบุคคลดังตอไปนี้ใหมีสิทธิในที่ดินไดเสมือนกับคนตางดาว 
(๑)๖๕ บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่มีหุนอันเปนทุนจดทะเบียน ถือโดย

คนตางดาวเกินกวารอยละสี่สิบเกาของทุนจดทะเบียน หรือผูถือหุนเปนคนตางดาวเกินกวาก่ึง
จํานวนผูถือหุน แลวแตกรณี 

                                                 
๖๓ มาตรา ๙๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๘) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๔ มาตรา ๙๖ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๘) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๕ มาตรา ๙๗ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เพ่ือประโยชนแหงหมวดนี้บริษัทจํากัดใดออกใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ ใหถือวา
ใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 

(๒)๖๖ หางหุนสวนจํากัด หรือหางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียนแลว ที่มีคนตางดาว
ลงหุนมีมูลคาเกินกวารอยละสี่สิบเกาของทุนทั้งหมด หรือผูเปนหุนสวนเปนคนตางดาวเกินกวาก่ึง
จํานวนของผูเปนหุนสวน แลวแตกรณี 

(๓) สมาคมรวมทั้งสหกรณที่มีสมาชิกเปนคนตางดาวเกินกวาก่ึงจํานวน หรือ
ดําเนินกิจการเพื่อประโยชนคนตางดาวโดยเฉพาะ หรือเปนสวนใหญ 

(๔) มูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนคนตางดาวโดยเฉพาะ หรือเปนสวน
ใหญ 

(๕)๖๗ (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๙๘๖๘  ในกรณีที่นิติบุคคลที่ระบุไวในมาตรา ๙๗ เขาถือหุนหรือลงหุน

แลวแตกรณี ในนิติบุคคลอื่นตามนัยที่กลาวในมาตรา ๙๗ ใหถือวานิติบุคคลอื่นนั้นเปนคนตาง
ดาว 

 
มาตรา ๙๙๖๙  ในกรณีที่นิติบุคคลตามมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ จะไดมาหรือ

ตองจําหนายไปซึ่งสิทธิในที่ดิน ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม และใหนิติ
บุคคลดังกลาวมีหนาที่และความรับผิดเชนเดียวกับที่กําหนดไวสําหรับคนตางดาวและบุคคลทั่วไป 

 
มาตรา ๑๐๐  นิติบุคคลใดไดมาซึ่งที่ดินในขณะที่ไมตองดวยบทบัญญัติของ

มาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘ ถาภายหลังมีสภาพตองดวยบทบัญญัติในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา 
๙๘ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๑๐ 

การคาทีด่ิน๗๐ 
   

 

                                                 
๖๖ มาตรา ๙๗ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๗ มาตรา ๙๗ (๕) ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
๖๘ มาตรา ๙๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับ

ท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๙ มาตรา ๙๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 

(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๐ หมวด ๑๐ การคาท่ีดิน มาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๐๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๐๒  (ยกเลิก) 

 
หมวด ๑๑ 

คาธรรมเนียม 
   

 
มาตรา ๑๐๓๗๑  ในการดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การรังวัด การ

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการทําธุระอื่นๆ เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย ใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราตามบัญชีทาย
ประมวลกฎหมายนี ้

ในกรณีออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามมาตรา ๕๘ ให
เรียกเก็บเฉพาะคาธรรมเนียมเปนคาออกโฉนดที่ดิน คาออกหนังสือรับรองการทําประโยชน คา
หลักเขตที่ดิน และคามอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจ แลวแตกรณี โดยผูมีสิทธิในที่ดินจะ
ขอรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนไปกอนแตยังไมชําระเงินคาธรรมเนียมก็ได 
และใหพนักงานเจาหนาที่จดแจงการคางชําระเงินคาธรรมเนียมใหปรากฏในโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนนั้น ถาไดย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมครั้งแรก ใหผูย่ืน
คําขอเปนผูชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ๗๒ 

ในกรณีออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ตรี ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและ
คาใชจาย๗๓ 

 
มาตรา ๑๐๓ ทวิ๗๔  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่

บริจาคใหแกทางราชการ ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม 
 
มาตรา ๑๐๔๗๕  ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือ

สิทธิครอบครองในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย ใหผูขอจดทะเบียนเสียคาธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมโดยคํานวณตามราคาประเมินทุนทรัพยตามมาตรา ๑๐๕ เบญจ 

                                                 
๗๑ มาตรา ๑๐๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๗๒ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๗๓ มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๗๔ มาตรา ๑๐๓ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน 

พุทธศักราช ๒๕๒๐ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยในกรณีอ่ืนนอกจาก
ที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหผูขอจดทะเบียนเสียคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดย
คํานวณตามจํานวนทุนทรัพยที่ผูขอจดทะเบียนแสดงตามความเปนจริง 

 
มาตรา ๑๐๕๗๖  ใหมีคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย ประกอบดวย

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

 
มาตรา ๑๐๕ ทวิ๗๗  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ

สามป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได 
 
มาตรา ๑๐๕ ตรี๗๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐๕ ทวิ 

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

ลมละลาย 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือคําส่ังที่ชอบดวย

กฎหมาย ใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผู อ่ืนเปน

กรรมการแทน 
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคสอง ใหอยูในตําแหนงไดเทากับวาระที่

เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 

                                                                                                                                            
๗๕ มาตรา ๑๐๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 

(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๖ มาตรา ๑๐๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๗๗ มาตรา ๑๐๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๗๘ มาตรา ๑๐๕ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๐๕ จัตวา๗๙  การประชุมของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุน

ทรัพย ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองค
ประชุม 

ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๐๕ เบญจ๘๐  ใหคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยมีอํานาจ

หนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยของ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายนี้ 
(๒) ใหความเห็นชอบตอการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่คณะอนุกรรมการ

ประจําจังหวัดเสนอเพื่อใชในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับ
อสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูในเขตจังหวัดนั้น หรือในทองที่หนึ่งทองที่ใดในเขตจังหวัดนั้น 

(๓) วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามที่กรมที่ดินขอความเห็น 

(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยมอบหมายก็ได แลวรายงานตอคณะกรรมการ
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย 

(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 
ราคาประเมินทุนทรัพยที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยไดให

ความเห็นชอบตาม (๒) แลวใหปดประกาศไว ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินสาขา และ
สํานักงานเขต หรือที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอทองที ่

 
มาตรา  ๑๐๕  ฉ๘๑  ใหมีคณะอนุกรรมการประจํ าจั งหวัดแตละจั งหวัด 

ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปนประธานอนุกรรมการ ปลัดจังหวัด สรรพากรจังหวัด และ

                                                 
๗๙ มาตรา ๑๐๕ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๘๐ มาตรา ๑๐๕ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๘๑ มาตรา ๑๐๕ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสามคนซึ่งคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยแตงตั้ง เปน
อนุกรรมการ และใหธนารักษจังหวัด* เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

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

ใหนํามาตรา ๑๐๕ ทวิ มาตรา ๑๐๕ ตรี และมาตรา ๑๐๕ จัตวา มาใชบังคับแก
คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๕ สัตต๘๒  ใหคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดมีหนาที่พิจารณากําหนด

ราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือใชในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับ
อสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูในเขตจังหวัดนั้น หรือในทองที่หนึ่งทองที่ใดในเขตจังหวัดนั้น เพ่ือเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย 

 
มาตรา ๑๐๕ อัฏฐ๘๓  เมื่อไดมีการประกาศกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยสําหรับ

เขตจังหวัดใดไวแลว  ถาตอมาปรากฏวาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของ
อสังหาริมทรัพยในทองที่หนึ่งทองที่ใดในเขตจังหวัดนั้นแตกตางจากราคาประเมินทุนทรัพยที่ได
ประกาศกําหนดไวมากพอสมควร ใหคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดนั้นพิจารณาปรับปรุงราคา
ประเมินทุนทรัพยสําหรับทองที่นั้น เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพยโดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๐๖๘๔  (ยกเลิก) 

 
หมวด ๑๒ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๐๗๘๕  ผูใดไมนําพนักงานเจาหนาที่ทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่หรือ

พิสูจนสอบสวนการทําประโยชนในที่ดินของตน หรือไมตั้งตัวแทนเพื่อการดังกลาว ตามมาตรา 

                                                 
๘๒ มาตรา ๑๐๕ สัตต เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๘๓ มาตรา ๑๐๕ อัฏฐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๘๔ มาตรา ๑๐๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๕๘ หรือมาตรา ๖๙ หรือผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๗๐ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหารอยบาท 

 
มาตรา ๑๐๘๘๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๙ อยูกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้

ใชบังคับ พนักงานเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจแจงเปน
หนังสือใหผูฝาฝนปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ถาผูฝาฝนเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบ ใหพนักงานเจาหนาที่มีคําส่ังเปนหนังสือใหผูฝาฝนออกจากที่ดินและหรือร้ือ
ถอนสิ่งปลูกสรางในที่ดินนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงาน
เจาหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในการกําหนดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดใหผูฝาฝนตอง
เสียคาตอบแทนในการใชที่ดินนั้นใหแกรัฐหรือราชการบริหารสวนทองถ่ินดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๐๘ ทวิ๘๗  นับตั้งแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ ผูใด

ฝาฝนมาตรา ๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําแกที่ดินซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่

ประชาชนใชรวมกัน หรือที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาความผิดตามวรรคสองไดกระทําเปนเนื้อที่เกินกวาหาสิบไร ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่มีคําพิพากษาวาผูใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ศาลมีอํานาจสั่งในคํา
พิพากษาใหผูกระทําความผิด คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของผูกระทําความผิดออกไป
จากที่ดินนั้นดวย 

บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใดๆ ซึ่ง
บุคคลไดใชในการกระทําความผิด หรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิด
ดังกลาว ใหริบเสียทั้งส้ิน ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม 

 
มาตรา ๑๐๘ ตรี๘๘  ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกตอพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๖๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

                                                                                                                                            
๘๕ มาตรา ๑๐๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ 

กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๘๖ มาตรา ๑๐๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ 

กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๘๗ มาตรา ๑๐๘ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๘๘ มาตรา ๑๐๘ ตรี เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๐๙  ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๖๗ หรือมาตรา 

๗๔  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท หรือจําคุกไมเกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้ง
จํา 

 
มาตรา ๑๑๐  ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๙  มีความผิดตองระวาง

โทษปรับไมเกินสามพันบาท หรือจําคุกไมเกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
มาตรา ๑๑๑๘๙  ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๖ มีความผิดตองระวาง

โทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
มาตรา ๑๑๒  นิติบุคคลใด 
(๑) ไดมาซึ่งที่ดินเปนการฝาฝนบทแหงประมวลกฎหมายนี ้
(๒) ใชที่ดินนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ไดรับอนุญาต 
(๓) ใชที่ดินผิดเ ง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามความในมาตรา  ๙๙ 

ประกอบดวยมาตรา ๘๗ วรรคสอง 
(๔) ไมแจงการไมใชที่ดินตามความในมาตรา ๙๙ ประกอบดวยมาตรา ๘๙ หรือ 
(๕)๙๐ (ยกเลิก) 
มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๑๓  ผูใดไดมาซึ่งที่ดินในฐานะเปนตัวแทนของคนตางดาว หรือนิติ

บุคคลตามความในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

                                                 
๘๙ มาตรา ๑๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 

(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๐ มาตรา ๑๑๒ (๕) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับ

ท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายประมวลกฎหมายที่ดิน๙๑ 
   

 
๑. คาธรรมเนียมในการขอสัมปทาน รายละ ๕๐๐ บาท 
๒. คาสัมปทานปหนึ่ง ไรละ ๒๐ บาท 
    เศษของไรใหคิดเปนหนึง่ไร 
๓. คาธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทําประโยชน 
    (๑)  ทีด่ินเนื้อที่ไมเกิน ๒๐ ไร แปลงละ ๓๐ บาท 
    (๒)  ที่ดนิเนื้อที่เกิน ๒๐ ไร สวนที่เกิน ไรละ ๒ บาท 
    เศษของไรใหคิดเปนหนึง่ไร 
๔. คาธรรมเนยีมการพิสูจนสอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เก่ียวกับหนังสือรับรอง 
    การทําประโยชน 
    (๑)  ถาเรียกเปนรายแปลง แปลงละ ๓๐ บาท 
    (๒)  ถาเรียกเปนรายวัน วันละ ๓๐ บาท 
    (๓)  คาคดัหรือจําลองแผนที่ แปลงละ ๓๐ บาท 
    (๔)  คาคาํนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ ๓๐ บาท 
    (๕)  คาจบัระยะ แปลงละ ๑๐ บาท 
๕. คาธรรมเนยีมออกโฉนดที่ดิน 
    (๑)  ทีด่ินเนื้อที่ไมเกิน ๒๐ ไร แปลงละ ๕๐ บาท 
    (๒)  ที่ดนิเนื้อที่เกิน ๒๐ ไร สวนที่เกินไรละ ๒ บาท 
    เศษของไรใหคิดเปนหนึง่ไร 
๖. คาธรรมเนยีมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดทีด่ิน 
    (๑)  ถาเรียกเปนรายแปลง แปลงละ ๔๐ บาท 
    (๒)  ถาเรียกเปนรายวัน วันละ ๔๐ บาท 
    (๓)  คาคดัหรือจําลองแผนที่ แปลงละ ๓๐ บาท 
    (๔)  คาคาํนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ ๓๐ บาท 
    (๕)  คาจบัระยะ แปลงละ ๑๐ บาท 
๗. ๙๒คาธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนติิกรรม 
    (๑)  มีทุนทรัพยใหเรียกเก็บรอยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพยสําหรับ 

 การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
 ในทีด่ินหรืออสังหาริมทรัพย สวนกรณีอ่ืนใหเรียกเก็บรอยละ ๒ 

                                                 
๙๑ บัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายประมวลกฎหมายที่ดิน แกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๙๒ บัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายประมวลกฎหมายที่ดิน ๗. แกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 ของจํานวนทนุทรัพยที่ผูขอจดทะเบียนแสดงตามความเปนจริง 
 เศษของรอยใหคิดเปนหนึ่งรอย 

    (๒)  ไมมทีุนทรัพย แปลงละ ๑,๐๐๐ บาท 
๘. คาธรรมเนยีมการขอใหไดมาซึ่งทีด่ินของคนตางดาวรายละ ๕๐๐ บาท 
    คาอนุญาต ไรละ ๑๐๐ บาท 
    เศษของไรใหคิดเปนหนึง่ไร 
๙.๙๓ (ยกเลิก) 
๑๐. คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 

 (๑)  คาคาํขอ แปลงละ ๕ บาท 
 (๒)  คาคัดสาํเนาเอกสารตางๆ รวมทั้งคาคัดสาํเนา 

   เอกสารเปนพยานในคดีแพงโดยเจาหนาที่ 
   เปนผูคดั รอยคําแรกหรือไมถึงรอยคํา ๑๐ บาท 
   รอยคําตอไป รอยละ ๕ บาท 
   เศษของรอยใหคิดเปนหนึ่งรอย 

 (๓)  คารับรองเอกสารที่คัด ฉบับละ ๑๐ บาท 
 (๔)  คาตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดนิ แปลงละ ๑๐ บาท 
 (๕)  คารับอายัดทีด่ิน แปลงละ ๑๐ บาท 
 (๖)  คามอบอํานาจ เร่ืองละ ๒๐ บาท 
 (๗)  คาออกใบแทนโฉนดที่ดินหรือหนังสือ 

   แสดงสิทธิในที่ดินอยางอ่ืน ฉบบัละ ๕๐ บาท 
 (๘)  คาประกาศ แปลงละ ๑๐ บาท 
 (๙)  คาหลักเขตที่ดิน หลักละ ๑๕ บาท 

   ถาเปนการเดินสํารวจหรือสอบเขต 
   ทั้งตาํบลสาํหรับกรณีออกโฉนด 
   คดิเปนรายแปลง แปลงละ ๖๐ บาท 

 (๑๐)๙๔  คาตรวจสอบขอมูลดานงานรังวัด ดานทะเบียนที่ดิน 
ดานประเมินราคาหรือขอมูลอ่ืนครั้งละ ๑๐๐ บาท 

 (๑๑)๙๕  คาสําเนาจากสื่อบันทึกขอมูลทางคอมพิวเตอร 
หรือส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ืนหรือสําเนาขอมูลอ่ืน  แผนละ ๕๐ บาท 

                                                 
๙๓ บัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายประมวลกฎหมายที่ดิน ๙. ยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๔ บัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายประมวลกฎหมายที่ดิน ๑๐. (๑๐) เพ่ิมโดย

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๕ บัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายประมวลกฎหมายที่ดิน ๑๐. (๑๑) เพ่ิมโดย

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑๑. ๙๖คาใชจาย 
 (๑)  คาพาหนะเดนิทางใหแกเจาพนักงาน ใหจายในลักษณะเหมาจาย 
        พนักงานเจาหนาที่ และคนงานที่จาง ตามระเบียบกระทรวง 
        ไปทําการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดทีด่ิน หรือ มหาดไทยดวยความเห็นชอบ 
        พิสูจนสอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่ ของกระทรวงการคลัง 
        เก่ียวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน 
        ตามคาํขอ 
 (๒)  คาเบี้ยเลี้ยงใหแกเจาพนักงาน ใหจายในลักษณะเหมาจาย 
        พนักงานเจาหนาที่ และคาจางคนงาน ตามระเบียบกระทรวง 
        ที่จางไปทําการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน มหาดไทยดวยความเห็นชอบ 
        หรือพิสูจนสอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที ่ของกระทรวงการคลัง 
        เก่ียวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน 
        ตามคาํขอ 
 (๓)  คาปวยการใหแกเจาพนักงานผูปกครอง 
        ทองที่หรือผูแทนที่ไปในการรังวัดเกีย่วกับ 
        โฉนดทีด่ิน หรือพิสูจนสอบสวน หรือ 
        ตรวจสอบเนื้อที่เก่ียวกับหนังสือรับรอง 
        การทําประโยชน คนหนึ่ง วันละ ๑๐๐ บาท 
 (๔)  คาใชจายอื่นๆ ในการรังวัดเกี่ยวกับ ใหจายในลักษณะเหมาจาย 

   โฉนดที่ดนิ หรือพิสูจนสอบสวน หรือ ตามระเบียบกระทรวง 
   ตรวจสอบเนื้อที่เก่ียวกับหนังสือรับรอง มหาดไทยดวยความเห็นชอบ 
   การทําประโยชน ของกระทรวงการคลัง 

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

                                                 
๙๖ บัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายประมวลกฎหมายที่ดิน ๑๑. แกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีคาตอบแทนทายประมวลกฎหมายที่ดิน๙๗ 
   

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

(ก) การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศกเมตรละ ๒๘ บาท 
(ข) การขุดดนิหรือลูกรัง หรืออ่ืนๆ ไรละ ๑๐,๐๐๐ บาทตอป 

หรือลูกบาศกเมตรละ ๑๐ บาท 

                                                 
๙๗ บัญชีคาตอบแทนทายประมวลกฎหมายที่ดิน แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการใชพระราชบัญญัติและประมวลกฎหมายที่ดินฉบับนี้ คือ ในขณะนี้ได
มีกฎหมายวาดวยที่ดินอยูหลายฉบับ สมควรนํามาประมวลไวในที่เดียวกัน และปรับปรุงเสียใหม
ใหรัฐไดดําเนินการจัดที่ดินโดยกวางขวาง เพ่ือประโยชนแหงรัฐและประชาชน 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบัที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒๙๘ 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบัที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๕๙๙ 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบัที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๑๐๐ 

 
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐๑๐๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติเก่ียวกับการทํา
การรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินและการรังวัดแบงแยกที่ดินยังไมเหมาะสม เนื่องจากในการรังวัด ถา
ผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไมไดรับรองแนวเขตครบถวนแลวก็ไมอาจทําการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน 
หรือรังวัดแบงแยกที่ดินได เพ่ือขจัดขอขัดของดังกลาวเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ
เก่ียวกับการทําการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน และการรังวัดแบงแยกที่ดินเสียใหม จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

 
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๑๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐๑๐๒ 

 
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑๑๐๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากขอจํากัดการหามโอน
สิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินยังไมรัดกุมและมีบทบัญญัติบางมาตราในประมวล
กฎหมายที่ดินไมเหมาะสม ทําใหเปนอุปสรรคแกการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน สมควรแกไขปรับปรุงเสียใหม กับทั้งจําเปนตองปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม
และคาใชจายทายประมวลกฎหมายที่ดินใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖๑๐๔ 

                                                 
๙๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๖/ตอนที่ ๘/หนา ๑๒/๑๓ มกราคม ๒๕๐๒ 
๙๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๓๓/ฉบับพิเศษ หนา ๘/๓ มีนาคม ๒๕๑๕ 
๑๐๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑๗๑/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๑๐๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๔/ตอนที่ ๘๖/ฉบับพิเศษ หนา ๕/๑๙ กันยายน ๒๕๒๐ 
๑๐๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๔/ตอนที่ ๑๐๙/ฉบับพิเศษ หนา ๒/๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ 
๑๐๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๕/ตอนที่ ๑๓๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๑ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรโอน
อํานาจหนาที่ในการพัฒนาที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ในสวนที่เก่ียวกับการสํารวจ จําแนก
และทําสํามะโนที่ดินเพื่อใหทราบถึงความสมบูรณตามธรรมชาติและความเหมาะสมแกการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการวางแผนการใชที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การกําหนดบริเวณ
การใชที่ดินและการกําหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา ไปเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการพัฒนาที่ดินและกรมพัฒนาที่ดินตามกฎหมายวาดวยการพัฒนาที่ดิน จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘๑๐๕ 
 

มาตรา ๑๙  การปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของ
หัวหนาเขต  นายอํา เภอ  หรือปลัดอํา เภอผู เปนหัวหนาประจํ า ก่ิงอํา เภอ  อยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวปฏิบัติตอไปพลางกอนจนกวารัฐมนตรีจะได
ประกาศยกเลิกในราชกิจจานุเบกษาเปนทองที่ไป 

 
มาตรา ๒๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
การออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน และการรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยใหเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยการรวมอํานาจหนาที่ในการออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน
และการรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและการทํากิจการอื่นๆ ที่
เก่ียวของกับที่ดินซึ่งแตเดิมใหผูวาราชการจังหวัด หัวหนาเขต นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปน
หัวหนาประจําก่ิงอําเภอ มีอํานาจกระทําการดังกลาวดวย มาใหเปนอํานาจของเจาพนักงานที่ดิน
แตเพียงฝายเดียวเพื่อใหการบริหารงานเกี่ยวกับที่ดินมีเอกภาพและสะดวกแกประชาชนมากขึ้น
โดยแกไขบทบัญญัติในเรื่องดังกลาว และในขณะเดียวกันสมควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายที่ดินในสวนที่ยังเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของกรมที่ดินใหเหมาะสมรัดกุม
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางคลองตัวยิ่งข้ึน นอกจากนี้ไดเพ่ิมเติมกรณีของการออกโฉนด
ที่ดินสําหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน ซึ่งใชระวางรูปถายทางอากาศขึ้นเปนพิเศษ
เพราะรัฐมีนโยบายที่จะเรงรัดใหมีการออกโฉนดที่ดินในกรณีนี้ใหรวดเร็วยิ่งข้ึนเพื่อประโยชนแก
ประชาชนโดยทั่วไปอีกดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔๑๐๖ 

                                                                                                                                            
๑๐๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๐/ตอนที่ ๑๖๐/ฉบับพิเศษ หนา ๘/๖ ตุลาคม ๒๕๒๖ 
๑๐๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒/ตอนที่ ๒๐๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๘ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗  ใหคณะกรรมการประเมินทุนทรัพยในการจดทะเบียนสิทธิและนิติ

กรรมและคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยและ
คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดขึ้นใหมตามมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๕ ฉ แหงประมวล
กฎหมายที่ดินซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘  ในระหวางที่ยังมิไดมีการประกาศใชราคาประเมินทุนทรัพยตาม

มาตรา ๑๐๕ เบญจ สําหรับเขตจังหวัดหรือเขตทองที่ใด ใหพนักงานเจาหนาที่เ รียกเก็บ
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามจํานวนทุนทรัพยในการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดไดกําหนดไวแลวสําหรับเขตจังหวัดหรือเขตทองที่นั้นกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยใหถือวาจํานวนทุนทรัพยดังกลาวเปนราคาประเมินทุนทรัพย
ตามมาตรา ๑๐๕ เบญจ 

 
มาตรา ๙  คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัติ

นี้ใชบังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณาของพนักงานเจาหนาที่ คณะอนุกรรมการประจํา
จังหวัดหรือคณะกรรมการประเมินทุนทรัพยในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามราคาประเมินทุนทรัพยตามมาตรา ๑๐๕ เบญจ 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน หรือตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๐  ในระหวางที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยยังมิได

กํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกํ าหนดราคาประเมินทุนทรัพย  ใหนํ าระ เบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดจํานวนทุนทรัพยในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เก่ียวกับที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๐ มาใชบังคับกับการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยโดยอนุโลมเพียง
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิ
นี ้

 
มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
บทบัญญัติวาดวยการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน เพ่ือใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วแกประชาชนผูขอจดทะเบียนมากยิ่งข้ึน โดยการเปลี่ยน
วิธีการคิดคาธรรมเนียมจากเดิมที่คิดจากจํานวนทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพยที่ขอจดทะเบียน
ตามการประเมินของพนักงานเจาหนาที่เปนการคิดจากราคาประเมินทุนทรัพยที่ทางราชการได

                                                                                                                                            
๑๐๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๖๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๘ กันยายน ๒๕๓๔ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกําหนดไวแลว และเปนการสมควรปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยและของอนุกรรมการประจําจังหวัดใหเหมาะสมและ
ชัดเจนยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕๑๐๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติเก่ียวกับนิติ
บุคคลซึ่งมีสิทธิในที่ดินไดเสมือนคนตางดาวในประมวลกฎหมายที่ดินสําหรับกรณีของบริษัทจํากัด
และหางหุนสวนนิติบุคคลจํากัดไดกอใหเกิดปญหาวา ทุนของคนตางดาวที่มีในบริษัทจํากัดหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลจํากัดจะตองพิจารณารวมไปถึงทุนของคนตางดาวในนิติบุคคลอื่นที่เขาถือ
หุนหรือลงหุนในบริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลจํากัดดวยหรือไม เพ่ือมิใหเกิดปญหาใน
การพิจารณาความหมายของบทบัญญัติดังกลาว สมควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับนิติ
บุคคลดังกลาวใหชัดเจนและเหมาะสมยิ่งข้ึน นอกจากนี้ สมควรเพิ่มเติมใหเง่ือนไขดังกลาวใช
บังคับกับบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและแกไขเพิ่มเติมมาตรา 
๙๘ ใหสอดคลองกับการแกไขขางตนดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑๑๐๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
และคาใชจายทายประมวลกฎหมายที่ดิน และบัญชีคาตอบแทนทายประมวลกฎหมายที่ดินไดใช
บังคับมาเปนเวลานาน ทําใหอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจาย รวมทั้งคาตอบแทนตางๆ ไม
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรแกไขเพิ่มเติมบัญชีอัตรา
คาธรรมเนียมและคาใชจายทายประมวลกฎหมายที่ดินในสวนที่เก่ียวกับคาใชจาย และบัญชี
คาตอบแทนทายประมวลกฎหมายที่ดิน ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๐๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรใหคนตาง
ดาวซึ่งไดเขามาลงทุนในกิจการที่สําคัญและเปนประโยชนในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ อาจไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด เพ่ือเปนการ
อํานวยความสะดวกแกคนตางดาวที่เขามาประกอบกิจการในราชอาณาจักร รวมทั้งเปนปจจัยเสริม
ในการตัดสินใจที่จะเขามาลงทุนของคนตางดาว ตลอดจนเปนการเพิ่มกําลังซื้อใหกับธุรกิจ

                                                 
๑๐๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๔/หนา ๓/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 
๑๐๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๘๙ ก/หนา ๑/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ 
๑๐๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๓๙ ก/หนา ๒๕/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อสังหาริมทรัพยของประเทศที่กําลังประสบปญหาสภาวะซบเซา ซึ่งเปนมาตรการหนึ่งในการฟนฟู
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๑๐ 
 

มาตรา ๙  ใหการสอบสวนเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนหรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสาร
รายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย ตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ที่ไดดําเนินการมากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

การสอบสวนตามความในวรรคหนึ่งที่อยูในขั้นตอนการพิจารณาของผูวาราชการ
จังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดสงสํานวนการสอบสวนใหอธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพ่ิมเติมผูมีอํานาจหนาที่ในการสั่งเพิกถอนหรือแกไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนโดยใหอธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการสั่ง
เพิกถอนหรือแกไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนแตเพียงฝายเดียวเพื่อใหการ
ดําเนินการสั่งเพิกถอนหรือแกไข ในกรณีดังกลาวเปนไปดวยความรวดเร็ว นอกจากนี้ เห็นสมควร
แกไขบทบัญญัติเก่ียวกับการจดทะเบียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยซึ่งไดมาโดยทางมรดก การอายัด
ที่ดิน การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตลอดจนบัญชีอัตราคาธรรมเนียม
และคาใชจายทายประมวลกฎหมายที่ดินใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๑๑ 
 

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

“รัฐมนตรีว าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม” คํ าว า  “อธิบดีกรม

                                                 
๑๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๒๙ ก/หนา ๑/๑ เมษายน ๒๕๓๔ 
๑๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประชาสงเคราะห” เปน “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” และคําวา “อธิบดีกรมที่ดิน” 
เปน “ผูอํานวยการนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” 

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

(๓) ในมาตรา ๑๐๕ ฉ ใหแกไขคําวา “เจาพนักงานที่ดินจังหวัด” เปน “ธนารักษ
จังหวัด” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 

 
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๑๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เพ่ือเปนการรองรับวิธีการดังกลาว 
สมควรแกไขเพิ่มเติมวิธีการในการจัดเก็บในโฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการทําประโยชน ให
สามารถจัดเก็บโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดดวย รวมทั้งกําหนดใหเจาพนักงานที่ดินมี
อํานาจจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่อยูในเขตทองที่สํานักงานที่ดิน
จังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขาอื่นที่ไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจดทะเบียนสิทธิ

                                                 
๑๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๖๑ ก/หนา ๓๐/๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และนิติกรรม เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วในการใหบริการแกประชาชนจึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๑๓ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตมาตรา ๓ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด
เกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๗  ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน กอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เสียคาตอบแทนตามมาตรา ๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ จนกวาการ
อนุญาตจะสิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๘  ใหผูซึ่งไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวล

กฎหมายที่ดินใชบังคับ โดยมีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน และยังมิไดย่ืนคําขอออก
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน นําหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดินนั้นมายื่น
คําขอเพื่อออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสองป
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

เมื่อไดรับคําขอและหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งแลว ให
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเพื่อออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามประมวล
กฎหมายที่ดินตอไป 

เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีผูนําหลักฐานการแจงการครอบครอง
ที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน พนักงานเจาหนาที่จะออกโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหไดตอเมื่อศาลยุติธรรมไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังถึง
ที่สุดวาผูนั้นเปนผูซึ่งไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายอยูกอนวันที่
ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ 

ในการพิจารณาของศาลตามวรรคสาม ใหศาลแจงใหกรมที่ดินทราบ และใหกรม
ที่ดินตรวจสอบกับระวางแผนที่รูปถายทางอากาศหรือระวางรูปถายทางอากาศฉบับที่ทําข้ึนกอนสุด
เทาที่ทางราชการมีอยู พรอมทั้งทําความเห็นเสนอตอศาลวา ผูนั้นไดครอบครองหรือทําประโยชน
ในที่ดินนั้นโดยชอบดวยกฎหมายกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับหรือไม เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของศาล ความเห็นดังกลาวใหเสนอตอศาลภายในหนึ่งรอยแปดสบิวนันบัแต
วันไดรับแจงจากศาลเวนแตศาลจะขยายระยะเวลาเปนอยางอ่ืน 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ ผูครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งใหหมายความ
รวมถึงผูซึ่งไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเนื่องมาจากบุคคลดังกลาวดวย 
                                                 

๑๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๙ ก/หนา ๕๐/๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๙  ใหอธิบดีกรมที่ดินทําการสํารวจ ตรวจสอบหลักฐานการแจงการ

ครอบครองที่ดินและตําแหนงที่ดินตามหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดินที่มีอยูจริงกับ
ทะเบียนการครอบครองที่ดินระวางแผนที่หรือระวางแผนที่รูปถายทางอากาศหรือระวางรูปถาย
ทางอากาศ วาที่ดินที่มีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดินนั้น ไดมีการออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนไปแลวหรือไมใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ หากพบวาที่ดินแปลงใดไดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนไปแลว 
ใหจําหนายหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดินนั้นเสีย 

 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติที่ใหองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดและจัดเก็บคาตอบแทนตามมาตรา ๙ 
ทวิ บทบัญญัติที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และบทบัญญัติเก่ียวกับผูมีอํานาจหนาที่ในการสั่งเพิกถอนหรือแกไข
เก่ียวกับการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนหรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยโดย
คลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันกับสมควรแกไข
เพ่ิมเติมใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งที่ที่ดินที่ไดรับอนุญาตตามมาตรา ๙ ตั้งอยู มีอํานาจ
กําหนดและจัดเก็บคาตอบแทนดังกลาวเพื่อเปนการกระจายรายไดไปสูองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่เปนแหลงรายไดนั้น รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนใหเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยใหมีมาตรการเรงรัดผูมีหลักฐานการแจงการ
ครอบครองที่ดินมาดําเนินการเพื่อขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตลอดจน
แกไขเพิ่มเติมใหอธิบดีกรมที่ดินหรือผูซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงรองอธิบดี
หรือผูตรวจราชการกรมที่ดินเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการสั่งเพิกถอนหรือแกไขตามมาตรา ๖๑ 
เพ่ือใหการดําเนินการในกรณีดังกลาวเปนไปดวยความรวดเร็ว และสอดคลองกับหลักการปฏิรูป
ระบบราชการที่มุงเนนใหมีการกระจายภารกิจและกระจายอํานาจการตัดสินใจ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๑๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติเก่ียวกับ
การคาที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินเปนบทบัญญัติที่มีเจตนารมณเพ่ือยกเวนการจํากัดจํานวน

                                                 
๑๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๓ ก/หนา ๗๔/๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การถือครองที่ดินและปองกันการหลีกเล่ียงการกําหนดสิทธิในที่ดิน และโดยที่บทบัญญัติในเรื่อง
การจํากัดจํานวนการถือครองที่ดินนั้นไดถูกยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลง
วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ แตบทบัญญัติเก่ียวกับการคาที่ดินซึ่งเปนกรณีที่เก่ียวเนื่องกันยัง
ไมไดมีการแกไขเพิ่มเติมใหสอดคลองกัน ประกอบกับการคาที่ดินไดมีกฎหมายวาดวยการจัดสรร
ที่ดินควบคุมอยูแลว สมควรยกเลิกบทบัญญัติ เ ก่ียวกับการคาที่ดิน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

 


