
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป๑ 
 
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 และขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

ประมวลกฎหมายที่ดิน หรือซึ่งแยงหรือขัดตอบทแหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
 
มาตรา ๕  ใหผูที่ไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวล

กฎหมายที่ดินใชบังคับ โดยไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจงการครอบครองที่ดินตอ
นายอําเภอทองที่ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ถาผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินซึ่งมีหนาที่แจงการครอบครองที่ดิน ไม
แจงภายในระยะเวลาตามที่ระบุไวในวรรคแรก ใหถือวาบุคคลนั้นเจตนาสละสิทธิครอบครองที่ดิน 
รัฐมีอํานาจจัดที่ดินดังกลาวตามบทแหงประมวลกฎหมายที่ดิน เวนแตผูวาราชการจังหวัดจะไดมี
คําส่ังผอนผันใหเปนการเฉพาะราย 

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
กฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนั้นการออกโฉนดที่ดินใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
โดยกฎกระทรวงและใหพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ คงใช
บังคับตอไป 

มาตรา ๗  ที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหจับจองไวแลวตามพระราชบัญญัติออกโฉนด
ที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ และยังมิไดรับคํารับรองวา ไดทําประโยชนแลวกอนวันที่



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 
 

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 

 
มาตรา ๑๓  บุคคลใดไดขายฝากที่ดินไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ    

ถาไดทําการไถถอนที่ดินนั้น เมื่อประมวลกฎหมายที่ดินไดใชบังคับแลวใหถือเสมือนวาผูนั้นเปน  
ผูมีสิทธิในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ 

 



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 ๑๔  บุคคลใดไดดําเนินการขอจับจองที่ดินไวตอพนักงานเจาหนาที่กอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตยังไมไดรับอนุญาต ใหนายอําเภอมีอํานาจดําเนินการตามนัย
แหงพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ ตอไปจนถึงที่สุดได 

 
มาตรา ๑๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ และตามประมวลกฎหมายที่ดิน และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานที่ดินและพนักงานเจาหนาที่
กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และประมวลกฎหมายที่ดิน 

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 
“การคาที่ดิน” หมายความวา การไดมาและจําหนายไปซึ่งที่ดินเพื่อประโยชนใน

กิจการคาหากําไร โดยวิธีขาย แลกเปล่ียน หรือใหเชาซื้อที่ดิน 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งเปนผูปฏิบัติการตาม

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

ประมวลกฎหมายที่ดิน และตามประมวลกฎหมายนี้ 
 
มาตรา ๒  ที่ดินซึ่งมิไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดใหถือวาเปน

ของรัฐ 
 
มาตรา ๓  บุคคลยอมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ในกรณีตอไปนี้ 
(๑) ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมายกอนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ 

หรือไดมาซึ่งโฉนดที่ดินตามบทแหงประมวลกฎหมายนี ้



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 
 

(๒) ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพหรือ
กฎหมายอื่น 

 
มาตรา ๔  ภายใตบังคับมาตรา ๖ บุคคลใดไดมาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินกอน

วันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ ใหมีสิทธิครอบครองสืบไปและใหคุมครองตลอดถึงผูรับโอน
ดวย 

 
มาตรา ๕  ผูใดมีความประสงคเวนคืนสิทธิในที่ดินใหแกรัฐ ใหย่ืนคําขอเวนคืน

ตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ 
 
มาตรา ๖  ตั้งแตวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับเปนตนไป บุคคลใดมีสิทธิใน

ที่ดิน หากบุคคลนั้นทอดทิ้งไมทําประโยชน หรือปลอยใหเปนที่รกรางวางเปลาเกินกําหนดเวลา
ดังตอไปนี้ ใหเปนอันหมดสิทธิในที่ดิน และใหที่ดินตกเปนของรัฐ 

(๑) สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือที่ดินที่ใชเปนที่บาน หรือที่สวนไมยืนตน 
เกินกําหนดหาปติดตอกัน 

(๒) สําหรับที่ดินที่ไมมีโฉนดที่ดิน และที่ดินนั้นใชเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนเกิน
กําหนดสามปติดตอกัน 

 
มาตรา ๗  ใหอธิบดีมีหนาที่สํารวจ จําแนก และทําสํามะโนที่ดิน เพ่ือใหทราบถึง

ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ และความเหมาะสมแกการทําประโยชน เพ่ือประโยชนของรัฐ
และประชาชน 

 
มาตรา ๘  บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือเปน

ทรัพยสินของแผนดินนั้น ถาไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหอธิบดีมีอํานาจหนาที่ดูแล
รักษาและดําเนินการคุมครองปองกันไดตามควรแกกรณี อํานาจหนาที่ดังวานี้ รัฐมนตรีจะ
มอบหมายใหทบวงการเมืองอ่ืนเปนผูใชก็ได 

ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ราษฎรใชประโยชนรวมกันนั้นหาก
ภายหลังปรากฏวาราษฎรมิไดใชประโยชนตอไปแลวก็ดี หรือรัฐหาที่ดินอื่นใหราษฎรใชประโยชน
รวมกันแทนก็ดี ใหถอนสภาพที่ดินนั้นได การถอนสภาพใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา พระราช
กฤษฎีกาดังกลาวใหมีแผนที่แสดงเขตที่ดินที่จะถอนสภาพนั้นดวย 

บรรดาที่ดินดังกลาวในวรรคแรกนั้น เมื่อมีเหตุผลอันสมควร รัฐมนตรีมีอํานาจที่
จะจัดขึ้นทะเบียนเปนของทบวงการเมืองได ในกรณีเชนวานี้ ที่ดินนั้นอาจโอนตอไปยังเอกชนได 
แตตองกระทําโดยพระราชบัญญัติ 

 
มาตรา ๙  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไมที่ดินของรัฐ

นั้นถามิไดมีสิทธิครอบครอง หรือมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่แลว หามมิใหบุคคลใด 
(๑) เขาไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการกนสรางหรือเผาปา 



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 
 

(๒) ทําดวยประการใด ใหเปนการทําลาย หรือทําใหเส่ือมสภาพที่ดินที่หินที่
กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษาหรือ 

(๓) ทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน 
 
มาตรา ๑๐  ที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและมิใชสาธารณ

สมบัติของแผนดินอันราษฎรใชประโยชนรวมกันนั้น ใหอธิบดีมีอํานาจจัดหาผลประโยชน ในการ
จัดหาผลประโยชน ใหรวมถึงจัดทําใหที่ดินใชประโยชนได ซื้อขาย แลกเปล่ียน ใหเชา และใหเชา
ซื้อ 

หลักเกณฑและวิธีการจัดหาผลประโยชน ใหกําหนดโดยกฎกระทรวงแตสําหรับ
การขาย การแลกเปลี่ยน และการใหเชาซื้อที่ดินตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี 

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  เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามบทแหงประมวลกฎหมายนี้ใหรัฐมนตรี

มีอํานาจจัดตั้งสํานักงานที่ดินจังหวัดขึ้น 
จังหวัดใดมีความจําเปนที่จะตองตั้งที่ทําการที่ดินมากกวาหนึ่งแหงใหรัฐมนตรีมี

อํานาจจัดตั้งสํานักงานที่ดินสาขาขึ้นโดยใหสังกัดอยูในสํานักงานที่ดินจังหวัด 
การจัดตั้งสํานักงานที่ดินจังหวัดและสํานักงานที่ดินสาขาใหประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 
 

หมวด ๒ 
การจัดทีด่ินเพื่อประชาชน 

   
 

มาตรา ๑๔  ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ” 
ประกอบดวยรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ อธิบดีเปนกรรมการและเลขาธิการโดยตําแหนง และ
ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไมนอยกวาเกาคนแตไมเกินยี่สิบคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 



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 
 

 
มาตรา ๑๕  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงมีกําหนดเวลาสี่ป ในวาระ

เร่ิมแรกเมื่อครบกําหนดสองป ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิจับสลากออกจากตําแหนงก่ึงหนึ่ง 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนง คณะรัฐมนตรีจะแตงตั้งใหเปน

กรรมการอีกก็ได 
 
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 
 
มาตรา ๒๐  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) วางโครงการจัดที่ดิน โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหบุคคลมีที่ดินสําหรับอยู

อาศัย และประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพตามควรแกอัตภาพ โดยใหการชวยเหลือในดาน
สาธารณูปโภคและอื่น ๆ 

(๒) วางโครงการเพื่อสงวนและบํารุงที่ดิน 
(๓) ประสานงานกับทบวงการเมืองซึ่งมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับที่ดิน 
(๔) พิจารณาสงวนที่ดินตามความตองการของทบวงการเมือง 
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้ และ 
(๖) วางระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ 

(๕) 



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 ๒๑  ใหรัฐมนตรีดําเนินการตามมติของคณะกรรมการ และมีอํานาจ

มอบหมายใหทบวงการเมืองที่เก่ียวของดําเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับการจัดที่ดินได และถา
สามารถทําได ใหทบวงการเมืองที่เก่ียวของปฏิบัติการใหเปนไปตามที่ไดรับมอบอํานาจไปนั้นโดย
ไมชักชา และเพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ ใหเจาพนักงานของทบวงการเมืองเชนวานั้นมีอํานาจ
หนาที่อยางเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายนี้ 

ในการมอบอํานาจใหทบวงการเมืองดําเนินการตามความในวรรคกอนรัฐมนตรี
จะใหทบวงการเมืองเชนวานั้นเบิกเงินในงบประมาณของกรมที่ดิน ไปใชจายตามรายการใน
งบประมาณแทนกรมที่ดินก็ได 

 
มาตรา ๒๒  ใหรัฐมนตรีและพนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจ 

ดังตอไปนี้ 
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาชี้แจงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับการจัดที่ดิน และใหสงเอกสารหลักฐานหรือส่ิงอ่ืนที่เก่ียวของมาประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ 

(๒) เขาไปยังสถานที่หรือที่ดินของทบวงการเมือง องคการของรัฐหรือเอกชน
เพ่ือตรวจสอบเรื่องตาง ๆ ที่เก่ียวกับการจัดที่ดิน และใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง เรียก
เอกสารหลักฐาน หรือส่ิงอ่ืนที่เก่ียวของ จากบุคคลที่อยูในสถานที่หรือที่ดินเชนวานั้น มาตรวจ
พิจารณาไดตามความจําเปน ในการนี้บุคคลเชนวานั้น ตองใหความสะดวกแกคณะกรรมการและ
พนักงานเจาหนาที่ตามสมควร 

 
มาตรา ๒๓  ในการใชอํานาจหนาที่ตามประมวลกฎหมายนี้ พนักงานเจาหนาที่

และเจาพนักงานของทบวงการเมืองซึ่งมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตามความใน
มาตรา ๒๑ ตองมีบัตรประจําตัว และแสดงแกบุคคลที่เก่ียวของ 

 
มาตรา ๒๔  ใหถือวาพนักงานเจาหนาที่และเจาพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ตามความ

ในประมวลกฎหมายนี้ เปนเจาพนักงานตามความหมายในกฎหมายลักษณะอาญา 
 
มาตรา ๒๕  เพ่ือประโยชนที่จะวางโครงการจัดการที่ดินตามความในมาตรา ๒๐ 

(๑) คณะกรรมการจะจัดใหมีการสํารวจที่ดินก็ได 
เมื่อเปนการสมควรจะสํารวจที่ดินในทองที่ใด ใหคณะกรรมการประกาศทองที่

นั้นเปนเขตสํารวจที่ดินในราชกิจจานุเบกษา และใหปดประกาศนั้น ณ ที่วาการอําเภอและบาน
กํานันในตําบลที่อยูในเขตสํารวจ ประกาศของคณะกรรมการดังกลาวใหมีแผนที่ประเมินเขตที่ดิน
ที่กําหนดใหเปนเขตสํารวจที่ดินไวทายประกาศดวย แผนที่ดังกลาวนี้ใหถือวาเปนสวนแหงประกาศ 

 
มาตรา ๒๖  ภายในเขตสํารวจที่ดินตามความในมาตรา ๒๕ ใหผูมีสิทธิในที่ดิน

หรือผูครอบครองที่ดินซึ่งอยูในเขตสํารวจที่ดิน มีหนาที่ 



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 
 

(๑) แจงตอพนักงานเจาหนาที่ในทองที่ซึ่งที่ดินตั้งอยูภายในระยะเวลาที่ผูวา
ราชการจังหวัดประกาศกําหนด ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีเชนนี้จะจัด
ใหบุคคลอื่นแจงแทนก็ได 

(๒) นําหรือจัดใหบุคคลอื่นนําพนักงานเจาหนาที่ไปชี้เขตที่ดินซึ่งตนมีสิทธิหรือ
ครอบครองอยู ในเมื่อไดรับคําบอกกลาวจากพนักงานเจาหนาที่ลวงหนาเปนเวลาอันสมควร 

(๓) ลงช่ือรับรองการสํารวจที่ดินของพนักงานเจาหนาที่ตามที่เปนจริง ในกรณีที่
จัดใหบุคคลอื่นนําช้ีเขตที่ดินใหบุคคลซึ่งนําช้ีเขตที่ดินเปนผูลงช่ือรับรองการสํารวจที่ดินแทน 

 
มาตรา ๒๗  นอกจากที่ดินที่สวนราชการหรือองคการของรัฐนําไปจัดตาม

กฎหมายอื่นแลว อธิบดีมีอํานาจจัดที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองใหราษฎรเพื่อ
เปนที่อยูอาศัยและทํามาหาเลี้ยงชีพได ทั้งนี้ตองเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งใหรวมถึงรายการดังตอไปนี้ดวย คือ 

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

บางอยาง 
(๕) กิจการที่จําเปนสําหรับการจัดแบงที่ดิน 
ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และเง่ือนไขของคณะกรรมการ ใหประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๘  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยเหลือใน

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

บทแหงประมวลกฎหมายนี้ตั้งอยูในทองที่ใด ใหจัดใหบุคคลที่มีภูมิลําเนาอยูในทองที่นั้นไดรับ ได
ซื้อ ไดแลกเปล่ียน หรือไดเชาซื้อกอน ตอเมื่อมีที่ดินเหลืออยู จึงใหจัดใหบุคคลที่มีภูมิลําเนาอยูใน
ทองที่อ่ืนไดรับ ไดซื้อ ไดแลกเปล่ียน หรือไดเชาซื้อตอไป 

 
มาตรา ๓๐  เมื่อไดจัดใหบุคคลเขาครอบครองในที่ดินรายใดแลวใหพนักงาน

เจาหนาที่ออกใบจองไวเปนหลักฐานกอน และเมื่อปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่วา บุคคลที่ไดจัด
ใหครอบครองที่ดินไดทําประโยชนในที่ดิน และทั้งไดปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด 
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยครบถวนแลว ก็ใหเจาพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินให
โดยเร็ว 

 



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 ๓๑  ภายในหาปนับแตวันไดรับโฉนดที่ดินตามมาตรา ๓๐ ผูเปนเจาของ
จะโอนที่ดินนั้นไปยังผูอ่ืนมิได นอกจากการตกทอดทางมรดก 

ภายในระยะเวลาดังกลาวในวรรคกอน ที่ดินยอมไมอยูในขายแหงการบังคับคด ี
บทบัญญัติในมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่บุคคลไดมาซึ่งที่ดินโดยรัฐมิไดให

การชวยเหลือในดานสาธารณูปโภคและอื่น ๆ 
 
มาตรา ๓๒  บุคคลใดเขาครอบครองที่ดินตามนัยแหงบทบัญญัติมาตรา ๓๐ไม

ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด หรือเง่ือนไขของคณะกรรมการ อธิบดีมีอํานาจสั่งให
บุคคลนั้นออกไปจากที่ดินนั้นได และนับตั้งแตวันไดรับคําส่ัง ใหบุคคลนั้นขาดสิทธิอันจะพึงได
ตามระเบียบขอบังคับทั้งหลายทันที 

ถาบุคคลนั้นไมพอใจคําส่ังดังกลาวในวรรคกอน ก็มีสิทธิย่ืนอุทธรณตอรัฐมนตรี
ไดภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันไดรับคําส่ัง แตถารัฐมนตรีมิไดวินิจฉัยสั่งการภายในกําหนด
หกสิบวันนับแตวันไดรับอุทธรณใหถือวารัฐมนตรีส่ังใหมีสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นตอไป แต
จะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดและเงื่อนไขของคณะกรรมการตามเดิม 

คําส่ังของรัฐมนตรีใหถือเปนที่สุด 
 
มาตรา ๓๓  ในเขตทองที่ใดที่คณะกรรมการยังมิไดประกาศเขตสํารวจที่ดินตาม

ความในหมวดนี้ก็ดี หรือในกรณีที่สภาพของที่ดินเปนแปลงเล็กแปลงนอยก็ดี ราษฎรจะขอ
อนุญาตจับจองที่ดินไดโดยปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด และเมื่อพนักงานเจาหนาที่อนุญาตแลวก็ใหออกใบจองใหตอไป  

 
หมวด ๓ 

การกําหนดสทิธิในทีด่ิน 
   

 
มาตรา ๓๔  นับแตวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ บุคคลจะมีสิทธิในที่ดินได

ดังตอไปนี้ 
(๑) ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ไมเกิน ๕๐ ไร 
(๒) ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  ไมเกิน ๑๐ ไร 
(๓) ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม  ไมเกิน ๕   ไร 
(๔) ที่ดินเพื่ออยูอาศัย   ไมเกิน ๕   ไร 
ทั้งนี้ เวนแตจะมีบทบัญญัติเปนอยางอ่ืนในประมวลกฎหมายนี ้
 
มาตรา ๓๕  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดเขตที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเขตที่ดินเชนวานี้ บุคคลจะไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรมหรือเพ่ือการอุตสาหกรรมมิได 

 



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 
 

มาตรา ๓๖  การกําหนดสิทธิในที่ดินตามมาตรา ๓๔ มิใหกระทบกระเทือนแกผูที่
มีสิทธิในที่ดินอยูแลวกอนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับและแกที่ดินดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ที่ดินของทบวงการเมือง องคการของรัฐและสหกรณ 
(๒) ที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งโรงพยาบาล โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยและวัดวา

อาราม 
 
มาตรา ๓๗  ภายใตบังคับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๓ ถึงมาตรา ๔๘บุคคลใดมี

สิทธิในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมหรือที่ดินเพื่ออยู
อาศัย แลวแตกรณีมีจํานวนเทากับหรือมากกวาจํานวนตามสิทธิที่กําหนดไวในมาตรา ๓๔ เปนอัน
หมดสิทธิที่จะไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินอีกไมวาในทองที่ใด เวนแตเมื่อมีการจําหนายจายโอนสิทธิใน
ที่ดินเดิมไปแลว ก็ใหมีสิทธิในที่ดินใหมได แตรวมแลวตองไมเกินสิทธิในที่ดินตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๓๔ ทั้งนี้ไมวาการไดมานั้นจะเปนโดยการซื้อขาย ให อายุความ หรือโดยวิธีอ่ืนใด นอกจาก
กรณีดังบัญญัติไวในมาตรา ๗๒๙ หรือมาตรา ๑๓๐๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และกรณีรับมรดก 

 
มาตรา ๓๘  บุคคลใดมีที่ดินเกินกวาสิทธิตามจํานวนที่กําหนดไวในมาตรา ๓๔ 

ตอง 
(๑) แจงตอพนักงานเจาหนาที่ในทองที่ซึ่งที่ดินตั้งอยูวาตนมีสิทธิในที่ดินประเภท

ใด เทาใด ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีจะไดประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
การแจงใหปฏิบัติตามแบบ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) แจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงใน

ขณะที่ทํานิติกรรม ในกรณีที่ขอเท็จจริงแหงสิทธิในที่ดินไดเปลี่ยนแปลงไป 
 
มาตรา ๓๙  ภายใตบังคับมาตรา ๓๖ บุคคลใดไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินโดย

บทบัญญัติมาตรา ๗๒๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเมื่อประมวลกฎหมายนี้ไดใช
บังคับแลวและที่ดินที่ไดมานั้นเมื่อรวมกับที่ดินที่บุคคลนั้นมีอยูเดิมเกินจํานวนที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๓๔ ใหจําหนายที่ดินสวนที่เกินนั้นภายในเจ็ดป นับแตวันที่ไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินนั้น ถา
บุคคลนั้นไมสามารถจําหนายที่ดินสวนที่เกินนั้นได ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินสวนที่เกินนั้น
แกบุคคลอื่นได 

 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่บุคคลหลายคนมีสิทธิในที่ดินรวมกัน ใหคํานวณแยกที่ดิน

อันบุคคลพึงมีไดตามบทแหงประมวลกฎหมายนี้ตามสวนของแตละคน 
 
มาตรา ๔๑  บุคคลที่มีสามี ภริยา หรือบุตรอาจไดมาหรือถือสิทธิในที่ดินเพื่อ

ประโยชนของบุคคลเชนวานั้น เทาที่บุคคลเชนวานั้นจะพึงมีไดตามบทแหงประมวลกฎหมายนี ้
ในกรณีดังกลาวนี้ ภริยา สามี หรือบิดามารดา จะตองแจงขอความตามที่ระบุไว

ในมาตรา ๓๘ (๑) ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน ในกรณีที่ไดสิทธิในที่ดินมา



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 
 

เมื่อประมวลกฎหมายนี้ไดใชบังคับแลว ใหแจงขอความดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหก
สิบวัน นับแตวันไดสิทธิในที่ดินนั้นมา แลวจึงจะถือวามีสิทธิในที่ดิน เพ่ือประโยชนของสามี ภริยา 
หรือบุตร แลวแตกรณีไดในกรณีเชนวานี้ ใหถือเสมือนวาสามี ภริยา หรือบุตรเชนวานั้น ถือสิทธิ
ในที่ดินดวยตนเองตามประมวลกฎหมายนี้ 

ถาสามี ภริยา หรือบุตร ดังกลาวในวรรคแรกถึงแกความตาย บุคคลที่ถือสิทธิ
เพ่ือประโยชนของสามี ภริยา หรือบุตร แลวแตกรณี เปนอันหมดสิทธิที่จะถือสิทธินั้นตอไป
นับตั้งแตวันที่สามี ภริยา หรือบุตรดังกลาวตาย และใหนําความในมาตรา ๓๙ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

ถาสามี ภริยา หรือบุตรดังกลาวในวรรคแรกประสงคจะไดมาหรือถือสิทธิในที่ดิน
อ่ืน เพ่ือตนเอง บุคคลที่ถือสิทธิเพ่ือประโยชนของสามี ภริยาหรือบุตร แลวแตกรณี เปนอันหมด
สิทธิที่จะถือประโยชนของบุคคลดังกลาวนั้นตอไป นับแตวันที่สามี ภริยา หรือบุตรดังกลาวไดมา
หรือถือสิทธิในที่ดินอื่นเพื่อตนเอง ทั้งนี้เพียงเทาจํานวนที่บุคคลดังกลาวไดมาหรือถือสิทธิในที่ดิน
นั้นและใหนําความในมาตรา ๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

บทบัญญัติในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนถึงกรณีรับมรดก 
 
มาตรา ๔๒  บุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวอาจไดมาหรือถือสิทธิ เพ่ือประโยชนของ

บิดามารดา เทาที่บิดามารดาจะพึงมีไดตามบทแหงประมวลกฎหมายนี้ในเมื่อบิดามารดายินยอม 
และใหนําความในมาตรา ๔๑ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่บิดาหรือมารดาเปนคนตางดาว 
 
มาตรา ๔๓  ที่ดินสวนใดที่เจาของแจงวาไดใชเพ่ือสาธารณประโยชนการกุศล   

สาธารณ หรือสาธารณูปโภค คณะกรรมการจะพิจารณาอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินสวนนั้นตาม
สมควรก็ได 

 
มาตรา ๔๔  ที่ดินสวนใดที่ เจาของแจงวาไดใชเพ่ือเปนสุสานของตระกูล

คณะกรรมการจะพิจารณาอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินสวนนั้นจํานวนไมเกิน ๑ ไร เวนแตกรณีจําเปน
คณะกรรมการจะอนุญาตใหขยายจํานวนที่ดินออกไปอีกเทาที่จําเปนแตไมเกิน ๑ ไร ก็ได 

 
มาตรา ๔๕  บุคคลใดไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินเกินกวาที่อนุญาตไวในประมวล

กฎหมายนี้ และสวนที่เกินนั้นไมเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนที่พึงมีไดตามบทแหงประมวลกฎหมาย
นี้ จะขออนุญาตตอคณะกรรมการเพื่อใหมีสิทธิในที่ดินนั้นตอไปก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการเห็น
วาที่ดินสวนที่เกินนั้นไมสามารถนําไปใหบุคคลอื่นใชประโยชนไดหรือใชไดโดยไมคุมคา หรือถาให
จําหนายจะเปนการบั่นรอนอาชีพของผูมีสิทธิในที่ดินโดยไมสมควร ก็ใหคณะกรรมการอนุญาต 

 
มาตรา ๔๖  ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในทองที่ใดใหประโยชนในการเกษตรนอย 

สมควรจะใหบุคคลมีสิทธิในที่ดินเกินกวา ๕๐ ไร จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหบุคคลมีสิทธิ
ในที่ดินเกินกวา ๕๐ ไรก็ได แตตองไมเกิน ๑๐๐ ไร 



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 
 

 
มาตรา ๔๗  บุคคลใดตองการมีสิทธิในที่ดินเพื่อการเกษตรเกินกวาที่อนุญาตไว

ในมาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๔๖ แหงประมวลกฎหมายนี้ หากแสดงไดวาตนมีความสามารถและมี
ปจจัยที่จะทําที่ดินนั้นใหเปนประโยชนได ทั้งตนจะเปนผูอํานวยการทําประโยชนในที่ดินนั้นดวย
ตนเอง ใหทําคํารองย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่ พรอมทั้งแสดงหลักฐานอางอิงประกอบคํารอง เมื่อ
พนักงานเจาหนาที่สอบสวนแลว ก็ใหเสนอเรื่องราวตอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย 

คณะกรรมการจะสั่งอนุญาตใหมีสิทธิในที่ดินตามที่เห็นสมควร โดยกําหนด
เง่ือนไขก็ได ในกรณีที่ผูขออนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไข คณะกรรมการจะสั่งใหจําหนายที่ดิน
ทั้งหมดหรือแตบางสวนภายในกําหนดหนึ่งปก็ได ถาผูขออนุญาตไมจําหนายที่ดินภายในเวลาที่
กําหนด ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น 

 
มาตรา ๔๘  บุคคลใดตองการมีสิทธิในที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมเกินกวาที่

อนุญาตไวในประมวลกฎหมายนี้ หากแสดงไดวาการประกอบการอุตสาหกรรมนั้นหรือการขยาย
การประกอบการอุตสาหกรรมนั้นจําเปนตองใชที่ดินมีจํานวนเกินกวาที่ไดรับอนุญาตไวจริง ใหทํา
คํารองย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่ พรอมทั้งแสดงหลักฐานอางอิงประกอบคํารอง เมื่อพนักงาน
เจาหนาที่สอบสวนแลว ก็ใหเสนอเรื่องตอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย 

คณะกรรมการจะสั่งอนุญาตใหมีสิทธิในที่ดินตามที่เห็นสมควรโดยกําหนด
เง่ือนไขก็ได ในกรณีที่ผูขออนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไข คณะกรรมการจะสั่งใหจําหนายที่ดิน
ทั้งหมดหรือแตบางสวนภายในกําหนดหนึ่งปก็ได ถาผูขออนุญาตไมจําหนายที่ดินภายในเวลาที่
กําหนด ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น 

 
มาตรา ๔๙  ภายใตบังคับมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ผูใดมีที่ดิน

เกินกวาจํานวนที่กฎหมายอนุญาตไวเปนการฝาฝนบทแหงประมวลกฎหมายนี้ ใหผูนั้นจําหนาย
ที่ดินสวนที่เกินนั้นภายในหนึ่งป นับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่แจงใหทราบวาไดมีการ  ฝาฝน ถา
ไมจําหนายภายในเวลาดังกลาวใหอธิบดีมีอํานาจจําหนาย 

 
มาตรา ๕๐  ในการที่อธิบดีใชอํานาจจําหนายที่ดินตามบทแหงประมวลกฎหมาย

นี้ ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายโดยการขาย หรือใหเชาซื้อตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และใหอธิบดีมีอํานาจเรียกคาธรรมเนียมไดไมเกินรอยละหาของราคาที่จําหนายนั้น 
ถาจําหนายไมไดภายในสองป ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจจัดการขายที่ดินนั้นดวยวิธี
ผอนสงภายในสิบป 

อํานาจตามความที่กลาวในวรรคแรกนั้น เมื่ออธิบดีเห็นเปนการสมควรจะจัดแบง
ที่ดินออกเปนแปลง ๆ เพ่ือจําหนายก็ได 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีที่อธิบดีจะใชอํานาจจําหนายที่ดินตามประมวลกฎหมายนี้ให

ผูมีสิทธิในที่ดินอันจะพึงจําหนายตกลงกับพนักงานเจาหนาที่วาที่ดินแปลงใด หรือสวนของที่ดิน
ตอนใดจะพึงจําหนาย ถาไมสามารถตกลงกันได ใหเสนอเรื่องใหคณะกรรมการชี้ขาด 



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 
 

 
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 ใหอธิบดีชําระราคาที่ดินใหแกผูมีสิทธิในที่ดินเปนงวด ๆ ใหเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาดังตอไปนี้ 

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

ที่คางชําระจากผูซื้อหรือผูเชาซื้อ ใหแกผูมีสิทธิในที่ดินเดิม 
 
มาตรา ๕๕  ในกรณีการขายหรือใหเชาซื้อที่ดินตามความในมาตรา ๕๐ถาผูซื้อ

หรือผูเชาซื้อไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเชาซื้อแลวแตกรณี ใหอธิบดีมี
อํานาจเรียกที่ดินคืน ในการเรียกที่ดินคืน ใหสิทธิในที่ดินตกเปนของกรมที่ดินในวันที่ผูซื้อหรือผู
เชาซื้อไดทราบ หรือควรจะไดทราบถึงการเรียกที่ดินคืน 

 
หมวด ๔ 

การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
   

 
มาตรา ๕๖  แบบ หลักเกณฑ และวิธีการออกใบจองหนังสือรับรองการทํา

ประโยชน ใบไตสวนหรือโฉนดที่ดิน รวมทั้งใบแทนของหนังสือดังกลาวมาแลวนั้น ใหกําหนดโดย
กฎกระทรวง 

 



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 ๕๗  แบบโฉนดที่ดินใหมีขอความสําคัญดังตอไปนี้ ช่ือตัว ช่ือสกุลที่อยู
ของผูมีกรรมสิทธิ์ ตําแหนงที่ดิน จํานวนเนื้อที่ รูปแผนที่ของที่ดินแปลงนั้น แสดงเขตขางเคียงทั้งส่ี
ทิศ และใหมีสารบัญสําหรับจดทะเบียนไวดวย ใหเจาพนักงานที่ดินและผูวาราชการจังหวัดลง
ลายมือช่ือและประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ 

โฉนดที่ดินดังกลาวนี้ใหทําเปนคูฉบับ รวมสองฉบับ มอบใหผูถือกรรมสิทธิ์ไว
ฉบับหนึ่งอีกฉบับหนึ่งเก็บไว ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขา แลวแตกรณี 
สําหรับฉบับที่เก็บไว ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขานั้น จะจําลองเปนรูปถายไว
ก็ได ในกรณีเชนวานี้ ใหถือเสมือนเปนตนฉบับ 

 
มาตรา ๕๘  เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะใหออกโฉนดที่ดินในทองที่จังหวัดใด ให

รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตทองที่เพ่ือทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่ เพ่ือออก
โฉนดที่ดิน 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่จะไปเดินสํารวจทําการรังวัดที่ดินตามความในวรรคกอน 
ใหผูวาราชการจังหวัดประกาศลวงหนาในทองที่ซึ่งจะรังวัดออกโฉนดที่ดินไมนอยกวาสามสิบวัน 
และใหผูมีสิทธิในที่ดินนําพนักงานเจาหนาที่ทําการรังวัดที่ดินของตนตามวันและเวลาที่กําหนด 

ผูมีสิทธิในที่ดินตามความในวรรคกอนจะตั้งตัวแทนนําพนักงานเจาหนาที่ทําการ
รังวัดที่ดินของตนก็ได 

 
มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ผูมีสิทธิครอบครองที่ดินเฉพาะรายมาขอออกโฉนดที่ดิน 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเห็นเปนการสมควรตามหลักเกณฑ ใหดําเนินการออกโฉนดที่ดิน
ให 

 
มาตรา ๖๐  ในการออกโฉนดที่ดินตามความในมาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ถามีผู

โตแยงสิทธิกัน ใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานที่ดิน แลวแตกรณี มีอํานาจทําการสอบสวน
เปรียบเทียบ ถาตกลงกันก็ใหดําเนินการตามความตกลงนั้น แตถาไมตกลงกัน ใหพนักงาน
เจาหนาที่หรือเจาพนักงานที่ดินเสนอเรื่องพรอมทั้งความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัด เพ่ือ
พิจารณาสั่งการ 

เมื่อผูวาราชการจังหวัดสั่งประการใดแลว ใหแจงแกคูกรณีทราบและใหฝายที่ไม
พอใจไปดําเนินการฟองหรือรองตอศาลภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 

ในกรณีที่ไดฟองหรือรองตอศาลแลว ใหรอเรื่องไวจนกวาศาลจะพิพากษาหรือมี
คําส่ังประการใด จึงใหดําเนินการไปตามกรณี ถาไมฟองหรือรองภายในกําหนด ก็ใหดําเนินการไป
ตามที่ผูวาราชการจังหวัดสั่ง 

 
มาตรา ๖๑  เมื่อความปรากฏวาไดออกโฉนดที่ดินหรือไดจดทะเบียนสิทธิและนิติ

กรรมเกี่ยวกับที่ดิน หรือจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนที่ดินใหแกผูใด โดยคลาดเคลื่อน



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 
 

หรือไมชอบดวยกฎหมาย ใหอธิบดีมีอํานาจเรียกโฉนดที่ดินหรือเอกสารที่ไดจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมหรือเอกสารที่ไดจดแจงรายการทะเบียนที่ดินนั้นมาแกไขใหถูกตอง หรือเพิกถอนเสียได 

กอนที่จะแกไขหรือเพิกถอนตามความในวรรคแรก ใหแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบ
โดยตรงลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน เพ่ือใหโอกาสโตแยงคัดคาน เมื่ออธิบดีพิจารณาประการใด
แลว ก็ใหดําเนินการตอไปตามควรแกกรณี 

 
มาตรา ๖๒  บรรดาคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวดวยเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ไดออกโฉนดที่ดิน

แลว เมื่อศาลพิจารณาพิพากษาคดีถึงที่สุดแลว ใหศาลแจงผลของคําพิพากษาอันถึงที่สุดหรือ
คําส่ังนั้นตอเจาพนักงานที่ดินแหงทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูดวย 

 
มาตรา ๖๓  โฉนดที่ดินของผูใดเปนอันตราย ชํารุด สูญหายดวยประการใดให

เจาของมาขอรับใบแทนโฉนดที่ดินนั้นได 
เมื่อไดออกใบแทนไปแลว โฉนดที่ดินเดิมเปนอันยกเลิก เวนแตศาลจะส่ังเปน

อยางอ่ืน 
สําหรับการขอใบแทนใบจอง หนังสือรับรองการทําประโยชนหรือใบไตสวน ให

นําความดังกลาวขางตนมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๖๔  ถาโฉนดที่ดินฉบับสํานักงานที่ดินจังหวัด หรือสํานักงานที่ดินสาขา 

เปนอันตราย ชํารุด สูญหาย ใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจเรียกโฉนดที่ดินฉบับเจาของที่ดิน มา
พิจารณาแลวจัดทําข้ึนใหมโดยอาศัยหลักฐานเดิมได 

 
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  ทั้งนี้ ให
ระลึกถึงการที่จะใหเจาของไดรับความเสียหายนอยที่สุด 



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 
 

 
มาตรา ๖๗  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดจัดทําหลักหมายเขตที่ดิน หรือไดสราง

หมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่ลงไวในที่ใด หามมิใหผูหนึ่งผูใดนอกจากพนักงานเจาหนาที่ ทําลาย 
ดัดแปลง เคลื่อนยาย ถอดถอนหลักหมายเขตหรือหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่นั้นไปจากที่เดิม 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานที่ดิน 

 
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 ๗๐  เพ่ือประโยชนแกการรังวัด ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ 
(๑) เรียกผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงมาระวังแนวเขต และลงช่ือรับทราบแนวเขต

ที่ดินของตน 
(๒) เรียกใหบุคคลที่เก่ียวของมาใหถอยคํา หรือส่ังใหสงเอกสาร หรือหลักฐาน

อ่ืนใดที่เก่ียวของในการสอบสวน  
 

หมวด ๖ 
การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรม 

   
 

มาตรา ๗๑  ใหผูดํารงตําแหนงตอไปนี้เปนพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 



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 
 

(๑) เจาพนักงานที่ดินหรือผูทําการแทนสําหรับที่ดินในเขตที่มีสํานักงานที่ดิน
จังหวัด หรือสํานักงานที่ดินสาขา และเฉพาะที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือที่มีใบไตสวนหรือ
อสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนในที่ดินดังกลาวนั้นรวมกับที่ดิน 

(๒) นายอําเภอหรือผูทําการแทน ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอหรือ
ผูทําการแทนสําหรับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนในทองที่อําเภอหรือก่ิงอําเภอนั้น สําหรับ
กรณีอ่ืนนอกจากระบุไวใน (๑) 

 
มาตรา  ๗๒   ผู ใดประสงค จะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับ

อสังหาริมทรัพย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหคูกรณีนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมา
จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๗๓  เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วานิติกรรมที่คูกรณีนํามาขอจด

ทะเบียนนั้นเปนโมฆะกรรม พนักงานเจาหนาที่ไมตองจดทะเบียนให 
หากนิติกรรมที่คูกรณีนํามาขอจดทะเบียนนั้นปรากฏวาเปนโมฆียะกรรมให

พนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนในเมื่อคูกรณีฝายที่อาจเสียหายยืนยันใหจด 
 
มาตรา ๗๔  ในการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของพนักงาน

เจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสอบสวนคูกรณี และเรียกบุคคลที่
เก่ียวของมาใหถอยคํา หรือสงเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของไดตามความจําเปน แลวใหพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการไปตามควรแกกรณ ี

ถามีกรณีเปนที่ควรเชื่อไดวา การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นจะเปนการ
หลีกเล่ียงกฎหมาย หรือเปนที่ควรเชื่อไดวาบุคคลใดจะซื้อที่ดินเพื่อประโยชนแกคนตางดาว ใหขอ
คําส่ังตอรัฐมนตรี คําส่ังรัฐมนตรีเปนที่สุด 

 
มาตรา ๗๕  การดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินมีโฉนด

ที่ดิน ใหเจาพนักงานที่ดินบันทึกขอตกลงหรือทําสัญญาเกี่ยวกับการนั้นแลวแตกรณี แลวใหจด
บันทึกสารสําคัญลงในโฉนดที่ดินฉบับสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขา และฉบับ
เจาของที่ดินใหตรงกันดวย 

 
มาตรา ๗๖  ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินซึ่ง

พนักงานเจาหนาที่ไดทําการสอบสวนและรังวัดหมายเขตไวแลว แตยังไมไดออกโฉนดที่ดิน ใหไป
ขอจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามความในมาตรา ๗๑ 

การจดทะเบียนดังกลาวในวรรคกอน ใหจดแจงในใบไตสวน อนุโลมตามวิธีการ
วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน 

 



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 
 

มาตรา ๗๗  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย
อยางอ่ืน ถาประมวลกฎหมายนี้มิไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๘  การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินซึ่งไดมาตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒ หรือโดยประการอื่นนอกจากนิติกรรมสําหรับที่ดินที่มี
โฉนดที่ดินแลว ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๙  เมื่อผูมีสิทธิในที่ดินซึ่งมีโฉนดที่ดินแลว ประสงคจะแบงแยกที่ดิน

เปนบางสวน ตองใหพนักงานเจาหนาที่ไปทําการรังวัดแบงแยกที่ดิน เมื่อไดรังวัดแบงแยกเสร็จ
แลว ถาจะตองจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ก็ใหจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเสียกอน แลวให
เจาพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินฉบับใหมให 

สําหรับกรณีที่ดินที่มีใบไตสวน ใหนําความดังกลาวขางตนมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๘๐  ในกรณีไถถอนจากจํานอง หรือไถถอนจากการขายฝากซึ่งที่ดินมี

โฉนดที่ดินแลว เมื่อผูรับจํานอง หรือผูรับซื้อฝากไดทําหลักฐานเปนหนังสือวาไดมีการไถถอนแลว 
ใหเจาของที่ดิน หรือผูขายฝากนําโฉนดที่ดินมาขอจดทะเบียนไถถอนตอเจาพนักงานที่ดิน 

เมื่อเจาพนักงานที่ดินตรวจเปนการถูกตองก็ใหจดทะเบียนในโฉนดที่ดินให
ปรากฏการไถถอนนั้น 

สําหรับที่ดินที่มีใบไตสวน ใหนําความดังกลาวขางตนมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๘๑  การไดมาซึ่งที่ดินทางมรดก ใหผูขอรับมรดกนําหลักฐานหรือหนังสือ

แสดงสิทธิในที่ดินมายื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนพยานหลักฐาน 
และประกาศใหทราบในที่เปดเผยในสํานักงานที่ดินจังหวัด หรือสํานักงานที่ดินสาขา ในที่วาการ
อําเภอ และในบริเวณที่ดินมีกําหนดหกสิบวัน เมื่อไมมีผูโตแยงและหลักฐานเปนที่เช่ือไดวาผูรองมี
สิทธิในการรับมรดกก็ใหจดทะเบียนใหตามคําขอ 

ในกรณีที่มีผูโตแยง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสอบสวนคูกรณี และเรียก
บุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือสงเอกสารที่เก่ียวของไดตามความจําเปนและใหพนักงานเจาหนาที่
เปรียบเทียบ ถาเปรียบเทียบไมตกลง ก็ใหพนักงานเจาหนาที่ส่ังการไปตามที่เห็นสมควร 

ถาฝายใดไมพอใจคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ ก็ใหฝายนั้นไปฟองรองกันเองยัง
ศาล ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง แตในกรณีที่เจามรดกตายไปยังไมถึงหนึ่งป ก็
ใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดเวลาใหไปฟองรองกันเองไดแตตองไมเกินหนึ่งปกับหกสิบวัน นับแต
วันเจามรดกตาย 

 
มาตรา ๘๒  ในกรณีที่มีผูมายื่นคําขอเปนผูจัดการมรดก หรือทรัสตีที่กอตั้งทรัสต

ข้ึนไวแลว โดยชอบดวยกฎหมายกอนวันใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๖ เก่ียวกับ



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 
 

ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนพยานหลักฐานแลวจึงใหรับจด
ทะเบียนจัดการมรดกหรือทรัสตีได 

 
มาตรา ๘๓  ผูใดมีสวนไดเสียในที่ดินใดอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียน

หรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได มีความประสงคจะขออายัดที่ดินตอพนักงานเจาหนาที่ก็
ใหทําได 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่สอบสวนเห็นสมควรใหรับอายัดไวไดไมเกินกําหนดหกสิบ
วันนับแตวันที่ขออายัด โดยใหผูนั้นไปดําเนินการทางศาล เมื่อศาลไดมีคําส่ังหรือคําพิพากษาแลว 
ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตอไปตามควรแกกรณี  

 
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
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 ี

 



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 
 

มาตรา ๘๗  จํานวนที่ดินที่จะพึงอนุญาตใหตามความในมาตรากอนมีกําหนด
ดังนี้ 

(๑) ที่อยูอาศัย 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  เมื่อคนตางดาวไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อกิจการใดผูรับ

อนุญาตตองใชที่ดินเพื่อกิจการนั้น จะใชเพ่ือกิจการอื่นไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตใหใชเพ่ือ
กิจการอื่นใหมตามจํานวนที่ไมเกินกําหนดในมาตรา ๘๗ ถาจะไมใชที่ดินตามที่ไดรับอนุญาตนั้น
ตองแจงใหทราบตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวัน
ไมใชที่ดินนั้น 

คนตางดาวผูใดประสงคจะใชที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหม ใหขออนุญาตใหมตอ
รัฐมนตรีตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ถารัฐมนตรีเห็นสมควรก็ใหมีอํานาจ
อนุญาต 

 
มาตรา ๙๐  คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหมีและใชที่ดินเพื่อกิจการใดถาไมใช

ที่ดินนั้นตอไป หรือไดใชที่ดินเพื่อกิจการอื่นโดยไมไดรับอนุญาตใหมใหจัดการจําหนายที่ดินนั้น
ภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ซึ่งไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน แตไมใหเกินหนึ่งป ถาพน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น 

 
มาตรา ๙๑  คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหใชที่ดินเพื่อกิจการใด ถาไดรับอนุญาต

ใหม ใหใชที่ดินนั้นเพื่อกิจการอื่นซึ่งจํานวนที่ดินที่ไดรับอนุญาตนี้ลดลง ใหจําหนายที่ดินสวนที่เกิน
นั้นภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ซึ่งไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน แตไมใหเกินหนึ่งป ถาพน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น 



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 
 

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  

 
หมวด ๙ 

การกําหนดสทิธิในทีด่ินของนิติบคุคลบางประเภท 
   

 
มาตรา ๙๗  นิติบุคคลดังตอไปนี้ใหมีสิทธิในที่ดินไดเสมือนกับคนตางดาว 
(๑) บริษัทจํากัดที่มีทุนของคนตางดาวเกินกวารอยละสี่สิบเกา หรือผูถือหุนเปน

คนตางดาวเกินกวาก่ึงจํานวนผูถือหุน แลวแตกรณี 
เพ่ือประโยชนแหงหมวดนี้ บริษัทจํากัดใดออกใบหุนชนิดออกใหแกผูถือใหถือวา

ใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 
(๒) หางหุนสวนจํากัด หรือหางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียนแลว บรรดาที่มีทุน

ของคนตางดาวเกินกวารอยละสี่สิบเกา หรือผูเปนหุนสวนเปนคนตางดาวเกินกวาก่ึงจํานวนของผู
เปนหุนสวน แลวแตกรณ ี

(๓) สมาคมรวมทั้งสหกรณที่มีสมาชิกเปนคนตางดาวเกินกวาก่ึงจํานวนหรือ
ดําเนินกิจการเพื่อประโยชนคนตางดาวโดยเฉพาะ หรือเปนสวนใหญ 



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 
 

(๔) มูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนคนตางดาวโดยเฉพาะ หรือเปนสวน
ใหญ 

(๕) นิติบุคคลใดในมาตรานี้ที่ผูจัดการ หรือกรรมการเปนคนตางดาว 
 
มาตรา ๙๘  ในกรณีที่นิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๙๗ เขาเปนเจาของทุน 

หรือเปนผูถือหุน หรือเปนหุนสวน แลวแตกรณี ในนิติบุคคลอื่นตามนัยที่กลาวในมาตรากอนให
ถือวานิติบุคคลดังกลาวนี้เปนคนตางดาว 

 
มาตรา ๙๙  ในกรณีที่นิติบุคคลตามความในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘จะ

ไดมาหรือตองจําหนายไปซึ่งสิทธิในที่ดิน ใหนําบทบัญญัติตามความในหมวด ๘ และหมวด ๑๐ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม และใหนิติบุคคลดังกลาวมีหนาที่และความรับผิดเชนเดียวกับที่กําหนดไว
สําหรับคนตางดาวและบุคคลทั่วไป 

 
มาตรา ๑๐๐  นิติบุคคลใดไดมาซึ่งที่ดินในขณะที่ไมตองดวยบทบัญญัติของ

มาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘ ถาภายหลังมีสภาพตองดวยบทบัญญัติในมาตรา ๙๗หรือมาตรา ๙๘ 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

 
หมวด ๑๐ 
การคาทีด่ิน 

   
 

มาตรา ๑๐๑  บุคคลใดประสงคจะทําการคาที่ดิน ตองไดรับอนุญาตเปนการ
เฉพาะรายที่ดินจากรัฐมนตรี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในการอนุญาตนั้น รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได 
 
มาตรา ๑๐๒  ในกรณีที่ผูทําการคาที่ดินตามมาตรา ๑๐๑ ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขก็

ดี ไมสามารถขาย แลกเปลี่ยน หรือใหเชาซื้อที่ดินไดหมดภายในเวลาสามป นับแตวันไดรับ
อนุญาตก็ดี ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น และใหนําบทบัญญัติเร่ืองการบังคับจําหนายที่ดิน
ตามความในหมวด ๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

 
หมวด ๑๑ 

คาธรรมเนียม 
   

 
มาตรา ๑๐๓  เมื่อมีผูมาขอใหดําเนินการออกโฉนดที่ดิน การรังวัดหรือการจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือขอใหทําธุระอื่น ๆ เก่ียวกับที่ดิน ใหผูนั้นเสียเงินคาธรรมเนียม
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราตามบัญชีทายประมวลกฎหมายนี ้

 



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 ๑๐๔  เมื่อมีผูมาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมซึ่งแสดงจํานวนทุน
ทรัพยสําหรับเสียคาธรรมเนียม ใหผูขอแสดงราคาทรัพยตามความจริง และใหพนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจกําหนดจํานวนราคาทรัพยตามราคาตลาดในขณะนั้นและใหมีอํานาจสอบสวนพยานหรือ
หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได 

 
มาตรา ๑๐๕  ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการประเมินทุนทรัพย

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม” มีจํานวนไมนอยกวา ๗ คน แตไมเกิน ๙ คน ซึ่งรัฐมนตรีจะ
ไดแตงตั้งโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีหนาที่พิจารณากําหนดจํานวนทุนทรัพยในการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

ใหคณะกรรมการประเมินทุนทรัพยตั้งอนุกรรมการประจําจังหวัด มีจํานวนไม
นอยกวา ๕ คน แตไมเกิน ๗ คน เพ่ือพิจารณาและกําหนดจํานวนทุนทรัพยในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมในทองที่จังหวัดนั้น ๆ 

 
มาตรา ๑๐๖  ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวา จํานวนทุนทรัพยที่แสดงไวนั้นนอย

กวาสมควร ใหพนักงานเจาหนาที่ประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกคาธรรมเนียมโดยอาศัยหลักฐานหรือ
ตามระเบียบการที่รัฐมนตรีกําหนด ถาไมเปนอันตกลงกันไดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจนําเร่ือง
พรอมดวยความเห็นเสนอตอคณะอนุกรรมการประจําจังหวัด เมื่อคณะอนุกรรมการประจําจังหวัด
พิจารณาเห็นควรประเมินทุนทรัพยเทาใดแลว ก็ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการไปตามนั้น ถาผู
ขอจดทะเบียนไมพอใจ ก็ใหพนักงานเจาหนาที่รอเรื่องไวกอน และใหผูขอจดทะเบียนอุทธรณตอ
คณะกรรมการประเมินทุนทรัพยโดยเสนอผานพนักงานเจาหนาที่ เมื่อคณะกรรมการประเมินทุน
ทรัพยพิจารณากําหนดเทาใด ก็ใหถือเปนอันยุติเฉพาะคราวนั้น  ทั้งนี้เวนแตคูกรณีจะขอจด
ทะเบียนโดยยินยอมเสียคาธรรมเนียมชั่วคราวตามที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดกําหนด ให
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนทันทีสวนการอุทธรณใหดําเนินตอไป เมื่อคณะกรรมการ
ประเมินทุนทรัพยส่ังประการใดแลวใหดําเนินการตอไปตามนั้น  

 
หมวด ๑๒ 

   
 

มาตรา ๑๐๗  ผูมีสิทธิในที่ดินผูใดไมนําพนักงานเจาหนาที่ทําการรังวัดที่ดินของ
ตนและไมตั้งตัวแทนเพื่อการนั้นตามที่ผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนดตามความในมาตรา ๕๘ 
หรือมาตรา ๖๙ หรือผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๖หรือมาตรา ๗๐  มีความผิดตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

 
มาตรา ๑๐๘  ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๖๖มีความผิด

ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 



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 
 

มาตรา ๑๐๙  ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๖๗ หรือมาตรา 
๗๔  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท หรือจําคุกไมเกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้ง
จํา 

 
มาตรา ๑๑๐  ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๙  มีความผิดตองระวาง

โทษปรับไมเกินสามพันบาท หรือจําคุกไมเกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
มาตรา ๑๑๑  ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๖ หรือมาตรา ๑๐๑หรือไม

ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามความในมาตรา ๑๐๒  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 
หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

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

ประกอบดวยมาตรา ๘๗ วรรคสอง 
(๔) ไมแจงการไมใชที่ดินตามความในมาตรา ๙๙ ประกอบดวยมาตรา ๘๙ หรือ 
(๕) คาที่ดินอันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๐๑ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขตามความ

ในมาตรา ๑๐๒ 
มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๑๓  ผูใดไดมาซึ่งที่ดินในฐานะเปนตัวแทนของคนตางดาว หรือนิติ

บุคคลตามความในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 



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 
 

อัตราคาธรรมเนียมทายประมวลกฎหมายที่ดิน 
   

 
๑. คาธรรมเนียมในการขอคํารับรอง 

ที่ดินที่ไดทําประโยชนแลว 
คิดรวมเปนรายแปลง ๆ ละ     ๑๐.๐๐  บาท 

๒. คาธรรมเนียมในการ 
ขอสัมปทาน รายละ      ๑๐๐.๐๐ บาท 

๓. คาสัมปทานปหนึ่ง ไรละ 
หรือเศษของไร      ๑๐.๐๐  บาท 

๔. คาธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน 
ก. ที่ดินไมเกิน ๒๐ ไร     ๕๐.๐๐  บาท 
ข. ที่ดินเกิน ๒๐ ไร คาธรรมเนียม 

ที่ดินที่เกิน ไรละ      ๒.๐๐  บาท 
๕. คาธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน 

ก. ถาเรียกเปนรายแปลง ๆ ละ    ๒๐.๐๐  บาท 
ข. ถาเรียกเปนรายวัน ๆ ละ     ๒๐.๐๐  บาท 
ค. คาคัดหรือจําลองแผนที่     ๑๕.๐๐  บาท 
ง. คาคํานวณเนื้อที่หรือสอบแส    ๑๕.๐๐  บาท 
จ. คาจับระยะแปลงละ     ๕.๐๐  บาท 

๖. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ก. เรียกตามจํานวนทุนทรัพย รอยละ   ๒.๐๐  บาท 

อยางต่ําไมต่ํากวา     ๕.๐๐  บาท 
ข. ไมมีทุนทรัพย      ๒๐.๐๐  บาท 

๗. คาธรรมเนียมการขอใหไดมาซึ่งที่ดิน 
ของคนตางดาว รายละ     ๑๐.๐๐  บาท 
คาอนุญาตไรละ      ๑๐.๐๐  บาท 

๘. คาธรรมเนียมการขอใหไดมาซึ่งที่ดิน 
เพ่ือการคาที่ดิน รายละ     ๑๐.๐๐  บาท 
คาอนุญาต ไรละ      ๕.๐๐  บาท 

๙. คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 
(๑) คาคําขอ      ๒.๐๐  บาท 
(๒) คาคัดสําเนาเอกสารตาง ๆ 

รวมทั้งคาคัดสําเนาเอกสาร 
เปนพยานในคดีแพง 
โดยเจาหนาที่เปนผูคัดรอยคําตน 



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 
 

(ไมถึงรอยหรือเศษของรอยนับ 
เปนรอย)      ๒.๐๐  บาท 
ตอไปรอยละ (ไมถึงรอย 
หรือเศษของรอยนับเปนรอย)    ๒.๐๐  บาท 

(๓) คารับรองเอกสารที่คัด ฉบับละ    ๒.๐๐  บาท 
(๔) คาตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน 

แปลงละ      ๕.๐๐  บาท 
(๕) คารับอายัดที่ดิน แปลงละ    ๕.๐๐  บาท 
(๖) คามอบฉันทะ เร่ืองละ     ๕.๐๐  บาท 
(๗) คาออกใบแทนโฉนดที่ดิน 

หรือหนังสือแสดงสิทธิ 
ในที่ดินอยางอ่ืน ฉบับละ    ๒๐.๐๐  บาท 

(๘) คาประกาศ      ๕.๐๐  บาท 
๑๐. คาใชจาย 

(๑) คาพาหนะเดินทางของเจา    เทาที่จําเปน 
พนักงาน พนักงานเจาหนาที่    และใชจาย 
และคนงานที่จางไปทําการ    ไปจริง 
รังวัดตามคําขอ 

(๒) คาเบี้ยเลี้ยงและคาจางคน    ที่ใชบังคับอยู 
งานที่จางไปทําการรังวัดตาม    ในขณะนั้น 
คําขอ ใหเรียกตามระเบียบ 
และอัตราของทางราชการ 

(๓) คาปวยการเจาพนักงาน 
ผูปกครองทองที่หรือผูแทนที่ 
ไปในการรังวัด คนหนึ่งวันละ    ๑๕.๐๐  บาท 

(๔) คาหลักเขต หลักละ     ๓.๐๐  บาท 
ถาเปนการเดินสํารวจหรือ 
สอบเขตทั้งตําบล คิดเปน 
รายแปลง ๆ ละ     ๑๒.๐๐  บาท 

(๕) คาปดประกาศไดแกผูไป 
ปดประกาศ รายละ     ๑๐.๐๐  บาท 

(๖) คาพยานไดแกพยาน คนละ    ๒.๐๐  บาท 
(๗) คาพาหนะเดินทางและ 

เบี้ยเลี้ยงพนักงานเจาหนาที่    เทาอัตราที ่
ในกรณีไปสอบสวนการทํา    ทางราชการ 



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 
 

ประโยชนในที่ดินตามคําขอ    จะตองจาย 
ใหเรียกจายแกผูไปทํางาน 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการใชพระราชบัญญัติและประมวลกฎหมายที่ดินฉบับนี้คือ ในขณะนี้ไดมี
กฎหมายวาดวยที่ดินอยูหลายฉบับ สมควรนํามาประมวลไวในที่เดียวกัน และปรับปรุงเสียใหมให
รัฐไดดําเนินการจัดที่ดินโดยกวางขวาง เพ่ือประโยชนแหงรัฐและประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรียนันท/แกไข 
๕/  ๓/  ๔๕ 

B+A ( C ) 
 

วศิน/แกไข 
๒ กันยายน ๒๕๕๒ 

 


