
พระราชบัญญัติ 
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 

                   
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรที่จะประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา

ผู้แทนราษฎร ดั่งต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 

๒๔๙๗” 

  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ประมวลกฎหมายที่ดินตามที่ตราไว้ต่อท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเป็น

กฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๔  ตั้งแต่วันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติออกตราจองชั่วคราว ซึ่งประกาศเปลี่ยนนามพระราชบัญญัติ เมื่อรัตนโก
สินทรศก ๑๒๔ เป็นพระราชบัญญัติออกโฉนดตราจอง 

(๒) พระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน รัตนโกสินทรศก ๑๒๗ 

(๓) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ ๒ 

(๔) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ ๓ 
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(๕) พระราชบัญญัติแก้ไขความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน ร.ศ. 
๑๒๗ 

(๖) พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

(๗) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

(๘) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

(๙) พระราชบัญญัติควบคุมการได้มาซึ่งที่ดินโดยห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด เพ่ือค้าก าไร 
พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

(๑๐) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๖ 

(๑๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๘๖ 

(๑๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๒ 

(๑๓) พระราชบัญญัติที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว พุทธศักราช ๒๔๘๖ 

(๑๔) พระราชบัญญัติที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๓ และ 

(๑๕) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหมาย
ที่ดิน หรือซึ่งแย้งหรือขัดต่อบทแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

  
มาตรา ๕  ให้ผู้ที่ได้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดิน

ใช้บังคับ โดยไม่มีหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจ้งการครอบครองที่ดินต่อนายอ าเภอท้องที่ภายในหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

วรรคสอง[๒] (ยกเลิก) 
การแจ้งการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่

ประการใด 

  
มาตรา ๖  บุคคลที่ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที่

พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ ใช้บังคับ และผู้รับโอนที่ดินดังกล่าว ให้มีสิทธิ
ขอรับโฉนดที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ส าหรับบุคคลที่ครอบครองที่ดินตั้งแต่วันที่
พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ ใช้บังคับเป็นต้นมา และก่อนวันที่ประมวล
กฎหมายที่ดินใช้บังคับ ถ้าไม่ด าเนินการให้ชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น การออกโฉนดที่ดินให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง และให้พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ คงใช้บังคับต่อไป 
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มาตรา ๗  ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จับจองไว้แล้วตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 

๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ และยังมิได้รับค ารับรองว่า ได้ท าประโยชน์แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
ถือว่าผู้ได้รับอนุญาตยังมีสิทธิที่จะมาขอค ารับรองจากนายอ าเภอได้จนกว่าจะครบก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับจากวันสิ้นสุดเวลาแห่งการจับจองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

ในกรณีระยะเวลาแห่งการจับจองดังกล่าวในวรรคแรกสิ้นสุดลง ก่อนวันที่ประมวลกฎหมาย
ที่ดินใช้บังคับ หากปรากฏว่าการท าประโยชน์จากที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จับจองอยู่ในสภาพที่จะพึงขอค า
รับรองว่า ได้ท าประโยชน์ดังกล่าวแล้วได้ ให้ยื่นค าขอต่อนายอ าเภอเพ่ือขอค ารับรองเสียภายในก าหนดหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าที่ดินนั้นปลอด
จากการจับจองเว้นแต่นายอ าเภอได้มีค าสั่งผ่อนผันให้เป็นการเฉพาะราย 

  
มาตรา ๘  การพิจารณาว่าที่ดินได้ท าประโยชน์แล้วหรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จับจอง แต่ยังไม่ได้รับค ารับรองจากนายอ าเภอว่าได้ท าประโยชน์แล้ว 
ผู้ได้รับอนุญาตจะโอนไปไม่ได้เว้นแต่จะตกทอดโดยทางมรดก 

  
มาตรา ๙  ที่ดินที่ได้รับค ารับรองจากนายอ าเภอว่า ได้ท าประโยชน์แล้ว ให้โอนกันได้ 
  
มาตรา ๑๐  ที่ดินซึ่งได้หวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรก

ร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ หรือตามกฎหมายอ่ืนอยู่ก่อนวันที่
ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับให้คงเป็นที่หวงห้ามต่อไป 

  
มาตรา ๑๑  ในเขตท้องที่ซึ่งได้ออกโฉนดตราจองและตราจองที่ตราว่า “ได้ท าประโยชน์

แล้ว” ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ให้คงใช้บทกฎหมายว่าด้วยการนั้นเฉพาะในส่วนที่บัญญัติ
ถึงวิธีการรังวัดและการออกหนังสือส าคัญดังกล่าวข้างต้นต่อไปจนกว่าจะได้ออกโฉนดที่ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดินแล้ว 

  
มาตรา ๑๒  บุคคลใดจะได้มาซึ่งที่ดินโดยมีสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญาเช่าซื้อซึ่ง ได้

กระท าไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าได้จดแจ้งสัญญานั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนด ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้มีการซื้อขายไปตามสัญญาเช่นว่านั้น ให้ถือเสมือนว่าผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อมีสิทธิ
ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ 

  



มาตรา ๑๓  บุคคลใดได้ขายฝากที่ดินไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าได้ท าการไถ่
ถอนที่ดินนั้น เมื่อประมวลกฎหมายที่ดินได้ใช้บังคับแล้ว ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินอยู่ก่อนวันที่
ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๔  บุคคลใดได้ด าเนินการขอจับจองที่ดินไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ยังไม่ได้รับอนุญาต ให้นายอ าเภอมีอ านาจด าเนินการตามนัยแห่งพระราชบัญญัติ
ออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ ต่อไปจนถึงที่สุดได้ 

  
มาตรา ๑๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน และให้มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานที่ดินและพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง
เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และประมวลกฎหมายที่ดิน 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

ประมวลกฎหมายที่ดิน 

                    
  

หมวด ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

                   
  

มาตรา ๑  ในประมวลกฎหมายนี้ 
“ที่ดิน” หมายความว่า พ้ืนที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง 

บาง ล าน้ า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย 

“สิทธิในที่ดิน” หมายความว่า กรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย 

“ใบจอง” หมายความว่า หนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดินชั่วคราว 

“หนังสือรับรองการท าประโยชน์” หมายความว่า หนังสือค ารับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า
ได้ท าประโยชน์ในที่ดินแล้ว 



“ใบไต่สวน” หมายความว่า หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน และให้
หมายความรวมถึงใบน าด้วย 

“โฉนดที่ดิน” หมายความว่า หนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และให้หมายความรวมถึง
โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” 

“การรังวัด” หมายความว่า การรังวัดปักเขต และท าเขต จด หรือค านวณการรังวัด เพ่ือให้
ทราบที่ตั้งแนวเขตท่ีดิน หรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดิน 

“การค้าที่ดิน”[๓] (ยกเลิก) 
“ทบวงการเมือง”[๔] หมายความว่า 

(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

(๒) หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ 

“คณะกรรมการ”[๕] หมายความว่า คณะกรรมการจัดที่ดิน 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้ 
และพนักงานอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้ 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมท่ีดิน 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน และตามประมวลกฎหมายนี้ 

  
มาตรา ๒  ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐ 

  
มาตรา ๓  บุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมายก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ หรือได้มาซึ่ง

โฉนดที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ 
(๒) ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ หรือกฎหมายอื่น 

  
มาตรา ๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๖ บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินก่อนวันที่ประมวล

กฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิครอบครองสืบไปและให้คุ้มครองตลอดถึงผู้รับโอนด้วย 

  
มาตรา ๔ ทวิ[๖]  นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ การโอนกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิครอบครองในที่ดินซึ่งมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ต้องท าเป็นหนังสือและจด
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

  
มาตรา ๕  ผู้ใดมีความประสงค์เวนคืนสิทธิในที่ดินให้แก่รัฐ ให้ยื่นค าขอเวนคืนต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ 
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มาตรา ๖[๗]  นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ บุคคลใดมีสิทธิในที่ดิน

ตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ หากบุคคลนั้นทอดทิ้งไม่ท าประโยชน์ในที่ดิน หรือปล่อย
ที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า เกินก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เกินสิบปีติดต่อกัน 

(๒) ส าหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการท าประโยชน์ เกินห้าปีติดต่อกัน 

ให้ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดินเฉพาะส่วนที่ทอดทิ้งไม่ท าประโยชน์ หรือที่ปล่อยให้เป็นที่รก
ร้างว่างเปล่า เมื่ออธิบดีได้ยื่นค าร้องต่อศาล และศาลได้สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว ให้ที่ดิน
นั้นตกเป็นของรัฐเพ่ือด าเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ต่อไป 

  
มาตรา ๗[๘]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๘[๙]  บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือเป็นทรัพย์สินของ

แผ่นดินนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้อธิบดีมีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษา และด าเนินการคุ้มครอง
ป้องกันได้ตามควรแก่กรณี อ านาจหน้าที่ดังว่านี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอ่ืนเป็นผู้ใช้ก็ได้ 

ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพ่ือประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองอาจถูกถอน
สภาพหรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนหรือน าไปจัดเพ่ือประชาชนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจัดหาที่ดินมาให้
พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพหรือโอนให้กระท าโดยพระราชบัญญัติ แต่ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้
ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และมิได้ตกไป
เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามอ านาจกฎหมายอื่นแล้ว การถอนสภาพให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา 

(๒) ที่ดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตาม
ความต้องการของทบวงการเมืองใด ถ้าทบวงการเมืองนั้นเลิกใช้ หรือไม่ต้องการหวงห้ามหรือสงวนต่อไป เมื่อ
ได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้ว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ใช้หรือ
จัดหาประโยชน์ก็ได้ แต่ถ้าจะโอนต่อไปยังเอกชน ให้กระท าโดยพระราชบัญญัติ และถ้าจะน าไปจัดเพ่ือ
ประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน ให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา 

การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองให้มีแผนที่แสดงเขตท่ีดินแนบ
ท้ายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย 

  
มาตรา ๘ ทวิ[๑๐]  ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง หรือที่ดินส าหรับพลเมืองใช้

ร่วมกันซึ่งได้ถอนสภาพตามมาตรา ๘ (๑) แล้ว รัฐมนตรมีีอ านาจที่จะจัดขึ้นทะเบียนเพ่ือให้ทบวงการเมืองใช้
ประโยชน์ในราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ก่อนที่จะจัดขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้มีการรังวัดท าแผนที่ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ท้องที่ประกาศการจัดขึ้นทะเบียนให้ราษฎรทราบมีก าหนดสามสิบวัน ประกาศให้ปิดในที่เปิดเผย ณ ส านักงาน
ที่ดิน ที่ว่าการอ าเภอหรือที่ว่าการกิ่งอ าเภอ ที่ท าการก านัน และในบริเวณที่ดินนั้น 

การจัดขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้มีแผนที่
แนบท้ายประกาศด้วย 

  
มาตรา ๘ ตรี[๑๑]  ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือใช้

เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดให้มีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเพ่ือแสดงเขตไว้เป็น
หลักฐาน 

แบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ที่ดินตามวรรคหนึ่งแปลงใดยังไม่มีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เขตของที่ดินดังกล่าวให้
เป็นไปตามหลักฐานของทางราชการ 

  
มาตรา ๙  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้มี

สิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด 

(๑) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่า 

(๒) ท าด้วยประการใด ให้เป็นการท าลาย หรือท าให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่
ทราย ในบริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ 

(๓) ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน 

  
มาตรา ๙/๑[๑๒]  ให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ เสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ที่ที่ดินท่ีได้รับอนุญาตตั้งอยู่ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ทั้งนี้ ตามวิธีการและอัตราที่ก าหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น แต่ต้องไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแบ่งค่าตอบแทนที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง ให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในอัตราร้อยละสี่สิบของค่าตอบแทนที่ได้รับภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับ เพ่ือเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ค่าตอบแทนส่วนที่เหลือตกเป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่ีดินที่ได้รับอนุญาตตั้งอยู่ ในกรณีที่ที่ดินดังกล่าวไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ให้ค่าตอบแทนที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทั้งหมด 
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มาตรา ๑๐  ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและมิใช่สาธารณสมบัติของ
แผ่นดินอันราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้น ให้อธิบดีมีอ านาจจัดหาผลประโยชน์ ในการจัดหาผลประโยชน์ ให้
รวมถึงจัดท าให้ที่ดินใช้ประโยชน์ได้ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า และให้เช่าซื้อ 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาผลประโยชน์ ให้ก าหนดโดยกฎกระทรวง แต่ส าหรับการขาย การ
แลกเปลี่ยน และการให้เช่าซื้อที่ดินต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 

การด าเนินการจัดหาผลประโยชน์ตามความในมาตรานี้ ให้ค านึงถึงการที่จะสงวนที่ดินไว้ให้
อนุชนรุ่นหลังด้วย 

  
มาตรา ๑๑  การจัดหาผลประโยชน์ซึ่งที่ดินของรัฐตามนัยดังกล่าวมาในมาตราก่อนนี้ รัฐมนตรี

จะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอ่ืนเป็นผู้จัดหาผลประโยชน์ส าหรับรัฐ หรือบ ารุงท้องถิ่นก็ได้  ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๑๒  ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง รัฐมนตรีมีอ านาจให้สัมปทาน ให้ 

หรือให้ใช้ในระยะเวลาอันจ ากัด  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ 
  
มาตรา ๑๓  เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจ

จัดตั้งส านักงานที่ดินจังหวัดขึ้น 

จังหวัดใดมีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งที่ท าการที่ดินมากกว่าหนึ่งแห่งให้รัฐมนตรีมีอ านาจจัดตั้ง
ส านักงานที่ดินสาขาข้ึนโดยให้สังกัดอยู่ในส านักงานที่ดินจังหวัด 

การจัดตั้งส านักงานที่ดินจังหวัดและส านักงานที่ดินสาขาให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
หมวด ๒ 

การจัดที่ดินเพ่ือประชาชน 

                   
  

มาตรา ๑๔[๑๓]  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการจัดที่ดิน” ประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง 
อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดี
กรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และเลขาธิการส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการจัดการที่ดิน 
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ด้านทรัพยากรดิน ด้านการปฏิรูปที่ดิน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย 
ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือด้านเศรษฐศาสตร์ จ านวนไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมที่ดินเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมท่ีดินแต่งตั้งข้าราชการของ
กรมท่ีดินจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา ๑๕[๑๔]  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งมีก าหนดสี่ปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่

พ้นจากต าแหน่ง คณะรัฐมนตรีจะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกก็ได้ 
  
มาตรา ๑๖  นอกจากการออกจากต าแหน่งตามวาระตามความในมาตรา ๑๕ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ต้องจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่มี
โทษชั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออกจากต าแหน่ง 

ในกรณีที่มีการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรานี้ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
กรรมการแทน กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าแทนนี้ย่อมอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาของผู้ซึ่งตน
แทน 

  
มาตรา ๑๗  การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็น

องค์ประชุม 

  
มาตรา ๑๘  ในเมื่อประธานไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการเลือกตั้งกันขึ้นเองเป็น

ประธาน 

  
มาตรา ๑๙  การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษานั้นให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ 

กรรมการคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีจ านวนเสียงลงคะแนนเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา ๒๐[๑๕]  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ควบคุมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายนี้

รวมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดแนวทางการจัดที่ดิน เพ่ือให้ประชาชนมีที่ดินส าหรับอยู่อาศัยและหาเลี้ยงชีพตาม

ควรแก่อัตภาพและสอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
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(๒) วางแผนการถือครองที่ดินในการจัดที่ดิน 

(๓) สงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองเพ่ือให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

(๔) ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขเก่ียวกับการจัดที่ดิน การออกโฉนด
ที่ดินและหนังสือรับรองการท าประโยชน์ หรือเพ่ือกิจการอื่นตามประมวลกฎหมายนี้ 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมอบหมาย 

ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับประชาชน เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลใช้
บังคับได้ 

  
มาตรา ๒๑  ให้รัฐมนตรีด าเนินการตามมติของคณะกรรมการ และมีอ านาจมอบหมายให้

ทบวงการเมืองที่เกี่ยวข้องด าเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับการจัดที่ดินได้ และถ้าสามารถท าได้ ให้ทบวงการเมืองที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามท่ีได้รับมอบอ านาจไปนั้นโดยไม่ชักช้า และเพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้เจ้า
พนักงานของทบวงการเมืองเช่นว่านั้นมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายนี้ 

ในการมอบอ านาจให้ทบวงการเมืองด าเนินการตามความในวรรคก่อน รัฐมนตรีจะให้ทบวง
การเมืองเช่นว่านั้นเบิกเงินในงบประมาณของกรมที่ดิน ไปใช้จ่ายตามรายการในงบประมาณแทนกรมท่ีดินก็ได้ 

  
มาตรา ๒๒  ให้รัฐมนตรีและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีมอบหมายมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดที่ดิน 

และให้ส่งเอกสารหลักฐานหรือสิ่งอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

(๒) เข้าไปยังสถานที่หรือที่ดินของทบวงการเมือง องค์การของรัฐหรือเอกชนเพ่ือตรวจสอบ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดที่ดิน และให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริง เรียกเอกสารหลักฐาน หรือสิ่งอื่นที่
เกี่ยวข้อง จากบุคคลที่อยู่ในสถานที่หรือที่ดินเช่นว่านั้น มาตรวจพิจารณาได้ตามความจ าเป็น ในการนี้ บุคคล
เช่นว่านั้นต้องให้ความสะดวกแก่คณะกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร 

  
มาตรา ๒๓  ในการใช้อ านาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้า

พนักงานของทบวงการเมืองซึ่งมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา ๒๑ ต้องมี
บัตรประจ าตัว และแสดงแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

  
มาตรา ๒๔  ให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความใน

ประมวลกฎหมายนี้ เป็นเจ้าพนักงานตามความหมายในกฎหมายลักษณะอาญา 

  



มาตรา ๒๕[๑๖]  เพ่ือประโยชน์ในการจัดที่ดินหรือการส ารวจความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน คณะกรรมการจะจัดให้มีการส ารวจที่ดินก็ได้ 

เมื่อเป็นการสมควรจะส ารวจที่ดินในท้องที่ใด ให้คณะกรรมการประกาศท้องที่นั้นเป็นเขต
ส ารวจที่ดินในราชกิจจานุเบกษา และให้ปิดประกาศนั้น ณ ที่ว่าการอ าเภอและบ้านก านันในต าบลที่อยู่ในเขต
ส ารวจ ประกาศของคณะกรรมการดังกล่าวให้มีแผนที่ประเมินเขตท่ีดินที่ก าหนดให้เป็นเขตส ารวจที่ดินไว้ท้าย
ประกาศด้วย แผนที่ดังกล่าวนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนแห่งประกาศ 

  
มาตรา ๒๖  ภายในเขตส ารวจที่ดินตามความในมาตรา ๒๕ ให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้

ครอบครองที่ดินซึ่งอยู่ในเขตส ารวจที่ดิน มีหน้าที่ 
(๑) แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

ประกาศก าหนด ตามแบบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีเช่นนี้จะจัดให้บุคคลอ่ืนแจ้งแทนก็ได้ 
(๒) น าหรือจัดให้บุคคลอ่ืนน าพนักงานเจ้าหน้าที่ไปชี้เขตท่ีดินซึ่งตนมีสิทธิหรือครอบครองอยู่ 

ในเมื่อได้รับค าบอกกล่าวจากพนักงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเป็นเวลาอันสมควร 

(๓) ลงชื่อรับรองการส ารวจที่ดินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่เป็นจริง ในกรณีท่ีจัดให้บุคคล
อ่ืนน าชี้เขตท่ีดินให้บุคคลซึ่งน าชี้เขตท่ีดินเป็นผู้ลงชื่อรับรองการส ารวจที่ดินแทน 

  
มาตรา ๒๗  นอกจากที่ดินที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐน าไปจัดตามกฎหมายอื่นแล้ว 

อธิบดีมีอ านาจจัดที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองให้ราษฎรเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและท ามาหาเลี้ยง
ชีพได้  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดซึ่งให้รวมถึง
รายการดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

(๑) จ านวนที่ดินที่จะแบ่งให้ครอบครอง 

(๒) หลักเกณฑ์สอบสวนคัดเลือกผู้เข้าครอบครอง 

(๓) วิธีที่ผู้เข้าครอบครองพึงปฏิบัติ 
(๔) หลักเกณฑ์การชดใช้ทุนที่ได้ลงไปในที่ดินนั้น และการเรียกค่าธรรมเนียมบางอย่าง 

(๕) กิจการที่จ าเป็นส าหรับการจัดแบ่งที่ดิน 

ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด และเงื่อนไขของคณะกรรมการ ให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

  
มาตรา ๒๗ ทวิ[๑๗]  ในกรณีท่ีผู้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินหรือผู้ซึ่งได้ครอบครอง

และท าประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องจากบุคคลดังกล่าว ได้ยื่นค าร้องขอผ่อนผันการแจ้งการครอบครองตาม
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่ได้มีค าสั่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ไม่ตัด
สิทธิผู้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินนั้นที่จะใช้สิทธิตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายนี้ 
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มาตรา ๒๗ ตรี[๑๘]  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศก าหนดท้องที่และวันเริ่มต้นของการ

ส ารวจตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง ผู้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้
บังคับโดยไม่มีหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมิได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือผู้ซึ่งรอค าสั่งผ่อนผันจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๒๗ ทวิ 
แต่ได้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินนั้นติดต่อมาจนถึงวันท าการส ารวจรังวัดหรือพิสูจน์สอบสวน ถ้า
ประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้น ให้แจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ ที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายใน
ก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ ถ้ามิได้แจ้งการครอบครองภายในก าหนดเวลาดังกล่าว แต่ได้มา
น าหรือส่งตัวแทนมาน าพนักงานเจ้าหน้าที่ท าการส ารวจรังวัดตามวันและเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศ
ก าหนด ให้ถือว่ายังประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้น 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้
หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย 

  
มาตรา ๒๘  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยเหลือในการด าเนิน

กิจการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วรายงานคณะกรรมการ 

ให้น าความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๙  ในการด าเนินการตามความในมาตรา ๒๗ ที่ดินที่ได้รับมาโดยบทแห่ง

ประมวลกฎหมายนี้ตั้งอยู่ในท้องที่ใด ให้จัดให้บุคคลที่มีภูมิล าเนาอยู่ในท้องที่นั้นได้รับ ได้ซื้อ ได้
แลกเปลี่ยน หรือได้เช่าซื้อก่อน ต่อเมื่อมีที่ดินเหลืออยู่ จึงให้จัดให้บุคคลที่มีภูมิล าเนาอยู่ในท้องที่อ่ืนได้รับ ได้
ซื้อ ได้แลกเปลี่ยน หรือได้เช่าซื้อต่อไป 

  
มาตรา ๓๐[๑๙]  เมื่อได้จัดให้บุคคลเข้าครอบครองในที่ดินรายใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ออกใบจองให้ไว้เป็นหลักฐานก่อน และเมื่อปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่า บุคคลที่ได้จัดให้เข้าครอบครอง
ที่ดินได้ท าประโยชน์ในที่ดิน และท้ังได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดโดยครบถ้วนแล้ว ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้โดยเร็ว 

  
มาตรา ๓๑[๒๐]  โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ที่ได้ออกสืบเนื่องมาจากใบจอง

ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกล่าวโอนที่ดินนั้นให้แก่ผู้อื่นในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าเป็นกรณีท่ีได้ออกใบจองในหรือหลังวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ห้ามโอนภายใน
ก าหนดสิบปีนับแต่วันได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
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(๒) ถ้าเป็นกรณีที่ได้ออกใบจองก่อนวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เฉพาะที่รัฐให้การ
ช่วยเหลือในด้านสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ เนื่องจากการจัดที่ดิน ห้ามโอนภายในก าหนดห้าปี นับแต่วัน
ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีท่ีที่ดินนั้นตกทอดทางมรดกหรือโอนให้แก่ทบวง
การเมือง องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติ หรือโอนให้แก่สหกรณ์เพ่ือช าระหนี้โดยได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ภายในก าหนดเวลาห้ามโอนตามวรรคหนึ่ง ที่ดินนั้นไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี 
  
มาตรา ๓๒  บุคคลใดเข้าครอบครองที่ดินตามนัยแห่งบทบัญญัติมาตรา ๓๐ ไมป่ฏิบัติตาม

ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการ อธิบดีมีอ านาจสั่งให้บุคคลนั้นออกไปจากท่ีดิน
นั้นได้ และนับตั้งแต่วันได้รับค าสั่ง ให้บุคคลนั้นขาดสิทธิอันจะพึงได้ตามระเบียบข้อบังคับทั้งหลายทันที 

ถ้าบุคคลนั้นไม่พอใจค าสั่งดังกล่าวในวรรคก่อน ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายใน
ก าหนดสามสิบวัน นับแต่วันได้รับค าสั่ง แต่ถ้ารัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยสั่งการภายในก าหนดหกสิบวัน นับแต่วันได้รับ
อุทธรณ์ให้ถือว่ารัฐมนตรีสั่งให้มีสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นต่อไป แต่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อก าหนด และเงื่อนไขของคณะกรรมการตามเดิม 

ค าสั่งของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด 

  
มาตรา ๓๓  ในเขตท้องที่ใดท่ีคณะกรรมการยังมิได้ประกาศเขตส ารวจที่ดินตามความใน

หมวดนี้ก็ดี หรือในกรณีที่สภาพของที่ดินเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยก็ดี ราษฎรจะขออนุญาตจับจองที่ดินได้
โดยปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด และเมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่อนุญาตแล้ว ก็ให้ออกใบจองให้ต่อไป 

  
หมวด ๓ 

การก าหนดสิทธิในที่ดิน 

                   
  

มาตรา ๓๔[๒๑]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๓๕[๒๒]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๓๖[๒๓]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๓๗[๒๔]  (ยกเลิก) 
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มาตรา ๓๘[๒๕]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๓๙[๒๖]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๔๐[๒๗]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๔๑[๒๘]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๔๒[๒๙]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๔๓[๓๐]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๔๔[๓๑]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๔๕[๓๒]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๔๖[๓๓]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๔๗[๓๔]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๔๘[๓๕]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๔๙[๓๖]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๕๐  ในการที่อธิบดีใช้อ านาจจ าหน่ายที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ ให้อธิบดีมี

อ านาจจ าหน่ายโดยการขาย หรือให้เช่าซื้อตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง และให้อธิบดีมี
อ านาจเรียกค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละห้าของราคาที่จ าหน่ายนั้น ถ้าจ าหน่ายไม่ได้ภายในสองปี ให้อธิบดี
โดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจจัดการขายที่ดินนั้นด้วยวิธีผ่อนส่งภายในสิบปี 

อ านาจตามความที่กล่าวในวรรคแรกนั้น เมื่ออธิบดีเห็นเป็นการสมควรจะจัดแบ่งที่ดิน
ออกเป็นแปลง ๆ เพ่ือจ าหน่ายก็ได้ 
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มาตรา ๕๑  ในกรณีที่อธิบดีจะใช้อ านาจจ าหน่ายที่ดินตามประมวลกฎหมายนี้ ให้ผู้มี
สิทธิในที่ดินอันจะพึงจ าหน่ายตกลงกับพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าที่ดินแปลงใด หรือส่วนของที่ดินตอนใดจะพึง
จ าหน่าย ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการชี้ขาด 

  
มาตรา ๕๒  ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรจะใช้อ านาจจ าหน่ายที่ดิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง

ไปให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าว ให้พนัก งานเจ้าหน้าที่ตก
ลงกับผู้มีสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับราคาที่ดิน ถ้าไม่สามารถตกลงราคาท่ีดินกันได้ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการ
ก าหนดราคาอสังหาริมทรัพย์โดยอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ราคาที่ดินที่จะพึงตกลงหรือที่จะพึงก าหนดโดยอนุญาโตตุลาการนั้นให้ถือราคาตลาดตามที่
เป็นอยู่ในวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบว่าอธิบดีจะใช้อ านาจจ าหน่าย 

  
มาตรา ๕๓  นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบตามความในมาตรา ๕๒ ให้อธิบดีมี

อ านาจครอบครองที่ดินนั้นทันที และให้ผู้มีสิทธิในที่ดิน บริวาร ผู้เช่า ผู้อาศัย และบุคคลอ่ืนใดที่อยู่ในที่ดินนั้น 
ออกจากที่ดินภายในก าหนดหนึ่งปี 

ในกรณีที่มีสัญญาเช่าที่ดินแปลงนั้นอยู่ ก็ให้สัญญาเช่าเป็นอันระงับไปในวันที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบว่าอธิบดีจะใช้อ านาจจ าหน่าย 

  
มาตรา ๕๔  เมื่อมีการจ าหน่ายที่ดินของผู้ใดตามนัยแห่งประมวลกฎหมายนี้ โดยวิธีเช่าซื้อ

หรือผ่อนช าระราคา ให้อธิบดีช าระราคาที่ดินให้แก่ผู้มีสิทธิในที่ดินเป็นงวด ๆ ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีการจ าหน่ายตามมาตรา ๓๙ ให้ผ่อนช าระราคาที่ดินภายในห้าปี 
(๒) กรณีการจ าหน่ายตามมาตราอื่น ให้ผ่อนช าระราคาที่ดินภายในสิบปี 
ส าหรับการผ่อนช าระราคาที่ดินนั้น ให้คิดดอกเบี้ยร้อยละสามต่อปีของราคาที่ดินที่ ค้าง

ช าระจากผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อ ให้แก่ผู้มีสิทธิในที่ดินเดิม 

  
มาตรา ๕๕  ในกรณีการขายหรือให้เช่าซื้อที่ดินตามความในมาตรา ๕๐ ถ้าผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อ

ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าซื้อ แล้วแต่กรณี ให้อธิบดีมีอ านาจเรียกที่ดินคืน ในการ
เรียกที่ดินคืน ให้สิทธิในที่ดินตกเป็นของกรมที่ดินในวันที่ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อได้ทราบ หรือควรจะได้ทราบถึงการ
เรียกที่ดินคืน 

  
หมวด ๔ 

การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 



                   
  

มาตรา ๕๖[๓๗]  ภายใต้บังคับมาตรา ๕๖/๑ แบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการออกใบจอง หนังสือ
รับรองการท าประโยชน์ ใบไต่สวนหรือโฉนดที่ดิน รวมทั้งใบแทนของหนังสือดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา ๕๖/๑[๓๘]  การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ถ้าเป็นที่ดินที่มี

อาณาเขตติดต่อคาบเกี่ยวหรืออยู่ในเขตที่ดินของรัฐที่มีระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศหรือระวางรูปถ่ายทาง
อากาศ พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกให้ได้ต่อเมื่อตรวจสอบกับระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศหรือระวางรูปถ่าย
ทางอากาศฉบับที่ท าข้ึนก่อนสุดเท่าท่ีทางราชการมีอยู่แล้วว่าเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์ได้ หรือตรวจสอบด้วยวิธีอ่ืน  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

  
มาตรา ๕๗[๓๙]  โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ให้มีข้อความส าคัญ 

ดังต่อไปนี้ ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้มีสิทธิในที่ดิน ต าแหน่งที่ดิน จ านวนเนื้อที่ รูปแผนที่ของที่ดินแปลงนั้นซึ่ง
แสดงเขตข้างเคียงทั้งสี่ทิศ ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือเจ้าพนักงาน
ที่ดินซึ่งอธิบดีมอบหมาย เป็นผู้ลงลายมือชื่อ และประทับตราประจ าต าแหน่งของเจ้าพนักงานที่ดินเป็น
ส าคัญ กับให้มีสารบัญส าหรับจดทะเบียนไว้ด้วย 

โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการท าประโยชน์ให้ท าเป็นคู่ฉบับรวมสองฉบับมอบให้ผู้ มสีิทธิ
ในที่ดินฉบับหนึ่ง อีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ ณ ส านักงานที่ดิน ส าหรับฉบับที่เก็บไว้ ณ ส านักงานที่ดินนั้น จะจ าลอง
เป็นรูปถ่ายหรือจัดเก็บโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือเสมือนเป็น
ต้นฉบับ[๔๐]

 

  
มาตรา ๕๘[๔๑]  เมือ่รัฐมนตรีเห็นสมควรจะให้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท า

ประโยชน์ในจังหวัดใดในปีใด ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดจังหวัดที่จะท าการส ารวจรังวัด
ท าแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์ส าหรับปีนั้น เขตจังหวัดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดไม่รวมท้องที่
ทีท่างราชการได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร 

เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดท้องที่และวัน
เริ่มต้นของการเดินส ารวจรังวัดในท้องที่นั้นโดยปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานที่ดิน ที่ว่าการอ าเภอ ที่ว่าการกิ่ง
อ าเภอ ที่ท าการก านัน และที่ท าการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ก่อนวันเริ่มต้นส ารวจไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เมื่อได้มีประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคสอง ให้บุคคลตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรค
สอง หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว น าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมายเพ่ือท าการ
ส ารวจรังวัดท าแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์ในที่ดินของตนตามวันและเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้นัดหมาย 
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ในการเดินส ารวจพิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์เพื่อออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
เจ้าพนักงานที่ดินมีอ านาจแต่งตั้งผู้ซึ่งได้รับการอบรมในการพิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์ เป็นเจ้าหน้าที่
ออกไปพิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์แทนตนได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่ ให้เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
มาตรา ๕๘ ทวิ[๔๒]  เมื่อได้ส ารวจรังวัดท าแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์ในที่ดิน

ตามมาตรา ๕๘ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ แล้วแต่กรณี 
ให้แก่บุคคลตามที่ระบุไว้ในวรรคสอง เมื่อปรากฏว่าที่ดินที่บุคคลนั้นครอบครองเป็นที่ดินที่อาจออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ได้ตามประมวลกฎหมายนี้ 

บุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามวรรค
หนึ่งให้ได้ คือ 

(๑) ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหยียบย่ า หนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองท่ีตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัด
ที่ดินเพ่ือการครองชีพ 

(๒) ผู้ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี 
(๓) ผู้ซึ่งครอบครองที่ดินและท าประโยชน์ในที่ดิน ภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ 

และไม่มีใบจอง ใบเหยียบย่ า หรือไม่มีหลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินตามวรรคสอง 
(๑) ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย 

ส าหรับบุคคลตามวรรคสอง (๒) และ (๓) ให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ แล้วแต่กรณี ได้ไม่เกินห้าสิบไร่ ถ้าเกินห้าสิบไร่ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการ
เฉพาะราย  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ภายในสิบปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง 
ห้ามมิให้บุคคลตามวรรคสอง (๓) ผู้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกล่าวโอนที่ดินนั้นให้แก่ผู้อ่ืน เว้นแต่เป็นการตก
ทอดทางมรดก หรือโอนให้แก่ทบวงการเมือง องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของ
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติ หรือโอนให้แก่สหกรณ์เพ่ือช าระหนี้โดยได้รับอนุมัติจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 

ภายในก าหนดระยะเวลาห้ามโอนตามวรรคห้า ที่ดินนั้นไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี 
  
มาตรา ๕๘ ตรี[๔๓]  เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะให้มีการออกโฉนดที่ดินส าหรับที่ดินที่มีหนังสือ

รับรองการท าประโยชน์ซึ่งใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศในท้องที่ใด ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดท้องที่นั้นและวันที่เริ่มด าเนินการออกโฉนดที่ดินให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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การท าแผนที่เพ่ือออกโฉนดที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้น าหลักฐานเกี่ยวกับระวางรูปถ่ายทาง
อากาศท่ีใช้กับหนังสือรับรองการท าประโยชน์มาปรับแก้ตามหลักวิชาการแผนที่รูปถ่ายทางอากาศโดยไม่ต้อง
ท าการส ารวจรังวัด เว้นแต่กรณีจ าเป็นให้เจ้าพนักงานที่ดินท าการส ารวจรังวัด 

เมื่อถึงก าหนดวันที่เริ่มด าเนินการออกโฉนดที่ดินตามประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง
แล้ว ให้ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใด ๆ ที่ต้องมีการรังวัดส าหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์โดยใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศในท้องที่ดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจะอนุญาต
เฉพาะรายก็ได้  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

การออกโฉนดที่ดินตามมาตรานี้ ให้ออกแก่ผู้มีชื่อซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ 

เมื่อได้จัดท าโฉนดที่ดินแปลงใดพร้อมที่จะแจกแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินประกาศก าหนดวัน
แจกโฉนดที่ดินแปลงนั้นแก่ผู้มีสิทธิ และให้ถือว่าหนังสือรับรองการท าประโยชน์ส าหรับที่ดินแปลงนั้นได้ยกเลิก
ตั้งแต่วันก าหนดแจกโฉนดที่ดินตามประกาศดังกล่าว และให้ส่งหนังสือรับรองการท าประโยชน์ที่ยกเลิกแล้วนั้น
คืนแก่เจ้าพนักงานที่ดิน เว้นแต่กรณีสูญหาย 

  
มาตรา ๕๙[๔๔]  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการ

ท าประโยชน์เป็นการเฉพาะรายไม่ว่าจะได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๘ แล้วหรือไม่ก็ตาม เมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควร ให้ด าเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
แล้วแต่กรณี ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้ก าหนด 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่ง
ได้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองด้วย 

  
มาตรา ๕๙ ทวิ[๔๕]  ผู้ซึ่งครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้

ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมิได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี ถ้ามี
ความจ าเป็นจะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์เป็นการเฉพาะราย เมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควรให้ด าเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ แล้วแต่กรณี 
ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้ก าหนด แต่ต้องไม่เกินห้าสิบไร่ ถ้าเกินห้าสิบไร่จะต้องได้รับ
อนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินตามวรรคหนึ่งให้
หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย 

  
มาตรา ๕๙ ตรี[๔๖]  ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ถ้า

ปรากฏว่าเนื้อท่ีที่ท าการรังวัดใหม่แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามใบแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่ง
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พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินให้ได้เท่าจ านวนเนื้อที่ที่ได้ท าประโยชน์  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา ๕๙ จัตวา[๔๗]  การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ทวิ มาตรา ๕๘ ตร ี และมาตรา 

๕๙ ถ้าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิมมีรายการภาระผูกพัน หรือมีรายการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิในที่ดินใน
ระหว่างด าเนินการออกโฉนดที่ดิน ให้ยกรายการดังกล่าวมาจดแจ้งไว้ในโฉนดที่ดินด้วย 

  
มาตรา ๕๙ เบญจ[๔๘]  การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ทวิ และมาตรา ๕๙ ให้ถือว่าหนังสือ

แสดงสิทธิในที่ดินเดิมเป็นอันยกเลิก และให้ส่งหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ยกเลิกแล้วนั้นคืนแก่เจ้าพนักงาน
ที่ดิน เว้นแต่กรณีสูญหาย 

  
มาตรา ๖๐[๔๙]  ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ถ้ามีผู้โต้แย้งสิทธิกัน 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดิน แล้วแต่กรณี มีอ านาจท าการสอบสวนเปรียบเทียบ ถ้าตกลงกันได้
ก็ให้ด าเนินการไปตามที่ตกลง หากตกลงกันไม่ได้ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
มีอ านาจพิจารณาสั่งการไปตามที่เห็นสมควร 

เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่งประการใดแล้วให้แจง้
เป็นหนังสือต่อคู่กรณีเพ่ือทราบ และให้ฝ่ายที่ไม่พอใจไปด าเนินการฟ้องต่อศาลภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่
วันทราบค าสั่ง 

ในกรณีที่ได้ฟ้องต่อศาลแล้ว ให้รอเรื่องไว้ เมื่อศาลได้พิพากษาหรือมีค าสั่งถึงท่ีสุดประการใด 
จึงให้ด าเนินการไปตามกรณี ถ้าไม่ฟ้องภายในก าหนด ก็ให้ด าเนินการไปตามท่ีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่ง แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๖๑[๕๐]  เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 

หรือได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียน
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งด ารง
ต าแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินมีอ านาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้ 

ก่อนที่จะด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีอ านาจเรียกโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการท าประโยชน์ เอกสารที่
ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ได้จดแจ้งรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ หรือเอกสารอ่ืนที่
เกี่ยวข้องมาพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบเพ่ือให้โอกาสคัดค้าน ถ้ าไม่คัดค้านภายในก าหนด
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้ถือว่าไม่มีการคัดค้าน 
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คณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ที่ ออกโดย
คลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างน้อยต้องมีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตัวแทนคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่เป็นกรรมการ 

การสอบสวนตามวรรคสองต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จและส่งให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายตามวรรคหนึ่งภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้มีค าสั่งให้ท าการสอบสวน ในกรณีที่
คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการ
สอบสวนรายงานเหตุที่ท าให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งเพ่ือขอ
ขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งสั่งขยายระยะเวลา
ด าเนินการได้ตามความจ าเป็นแต่ไม่เกินหกสิบวัน 

ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่
ได้รับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ เมื่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตาม
วรรคหนึ่งพิจารณาประการใดแล้ว ก็ให้ด าเนินการไปตามนั้น 

การด าเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขตามความในมาตรานี้ ถ้าไม่ได้โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การท าประโยชน์มา ให้ถือว่าโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์นั้นสูญหาย และให้เจ้าพนักงาน
ที่ดินออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ถ้ามีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากเขียนหรือพิมพ์ข้อความผิดพลาดโดยมีหลักฐานชัดแจ้งและผู้มี
ส่วนได้เสียยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอ านาจหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้องได้ 

ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไขอย่างใดแล้ว ให้ เจ้า
พนักงานที่ดินด าเนินการตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นตามวิธีการที่อธิบดีก าหนด 

การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้านและ
การพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไข ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๖๒  บรรดาคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวด้วยเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้ออกโฉนดที่ดินแล้ว เมื่อศาล

พิจารณาพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้ว ให้ศาลแจ้งผลของค าพิพากษาอันถึงที่สุดหรือค าสั่งนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
แห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ด้วย 

  
มาตรา ๖๓  โฉนดที่ดินของผู้ใดเป็นอันตราย ช ารุด สูญหายด้วยประการใด ให้เจ้าของมาขอรับ

ใบแทนโฉนดที่ดินนั้นได้ 
เมื่อได้ออกใบแทนไปแล้ว โฉนดที่ดินเดิมเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ส าหรับการขอใบแทนใบจอง หนังสือรับรองการท าประโยชน์หรือใบไต่สวน ให้น าความ
ดังกล่าวข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  



มาตรา ๖๔[๕๑]  ถ้าโฉนดที่ดิน ใบไต่ส่วน หนังสือรับรองการท าประโยชน์ หรือใบจอง ฉบับ
ส านักงานที่ดินเป็นอันตราย ช ารุด สูญหาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ มีอ านาจเรียกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินดังกล่าวจากผู้มีสิทธิในที่ดินมาพิจารณาแล้วจัดท าขึ้นใหม่ โดยอาศัยหลักฐานเดิมได้ 

  
หมวด ๕ 

การรังวัดที่ดิน 

                   
  

มาตรา ๖๕  การรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา ๖๖  เพ่ือประโยชน์แก่การรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานมีอ านาจ เข้าไปใน

ที่ดินของผู้มีสิทธิในที่ดิน หรือผู้ครอบครองในเวลากลางวันได้ แต่จะต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบเสียก่อน 
และให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นอ านวยความสะดวกตามควรแก่กรณี 

ในกรณีต้องสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ในที่ดินของผู้ใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสร้าง
หมุดหลักฐานลงได้ตามความจ าเป็น 

ในการรังวัด เมื่อมีความจ าเป็นและโดยสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจที่จะขุดดิน ตัด ราน
กิ่งไม้หรือกระท าการอย่างอ่ืนแก่สิ่งที่กีดขวางแก่การรังวัดได้เท่าท่ีจ าเป็น  ทั้งนี้ ให้ระลึกถึงการที่จะให้เจ้าของ
ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด 

  
มาตรา ๖๗  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดท าหลักหมายเขตที่ดิน หรือได้สร้างหมุดหลักฐาน

เพ่ือการแผนที่ลงไว้ในที่ใด ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ท าลาย ดัดแปลง เคลื่อนย้าย ถอด
ถอนหลักหมายเขตหรือหมุดหลักฐานเพ่ือการแผนที่นั้นไปจากท่ีเดิม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ที่ดิน 

  
มาตรา ๖๘  เมื่อบุคคลใดมีความจ าเป็นที่จะต้องกระท าการตามความในมาตรา ๖๗ ให้ยื่นค า

ร้องต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อขออนุญาต 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานที่ดินไม่อนุญาต ให้เจ้าของที่ดินมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ ภายในสิบ
ห้าวันนับจากวันทราบค าสั่งไม่อนุญาต ให้รัฐมนตรีสั่งภายในหกสิบวันนับจากวันได้รับอุทธรณ์ ค าสั่งรัฐมนตรีให้
เป็นที่สุด 

ถ้ารัฐมนตรีไม่สั่งภายในก าหนดหกสิบวันดังกล่าวในวรรคก่อน ให้ถือว่าอนุญาต 
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มาตรา ๖๙  เมื่อเป็นการสมควรจะท าการสอบเขตท่ีดินตามแผนที่ระวางในท้องที่ใด ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดประกาศให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน การประกาศให้ท าหนังสือปิดไว้
ในบริเวณท่ีดินเพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบด้วย และให้แจ้งก าหนด วัน เวลา ไปให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบอีกชั้นหนึ่ง 
และให้ผู้มีสิทธิในที่ดินน าพนักงานเจ้าหน้าที่ท าการรังวัดสอบเขตที่ดิน 

ผู้มีสิทธิในที่ดินตามความในวรรคก่อน จะตั้งตัวแทนน าพนักงานเจ้าหน้าที่ท าการรังวัดสอบ
เขตท่ีดินของตนก็ได้ 

ที่ดินที่ได้ท าการสอบเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอ านาจท าโฉนดที่ดินให้ใหม่ แทนฉบับ
เดิม ส่วนฉบับเดิมเป็นอันยกเลิกและให้ส่งคืน 

  
มาตรา ๖๙ ทวิ[๕๒]  ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตน ให้ยื่น

ค าขอพร้อมด้วยโฉนดที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดินและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปท าการรังวัดให้ 
ในการรังวัด ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน เมื่อผู้มีสิทธิ

ในที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอ านาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อท่ีให้ตรงกับความเป็น
จริงได้ เว้นแต่จะเป็นการสมยอมเพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมาย 

ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ หรือในกรณีที่ผู้ มีสิทธิ
ในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวังแนวเขตแล้วแต่ไม่มา หรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อ
รับรองแนวเขตโดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองแนว
เขตหรือคัดค้านภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือ ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่ด าเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดภายในก าหนดดังกล่าว และผู้ขอได้ให้ค ารับรองว่ามิได้น าท าการรังวัดรุกล้ าที่ดินข้างเคียงและยินยอมให้
แก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริง ให้เจ้าพนักงานที่ดินด าเนินการตามวรรคสองไปได้โดยไม่ต้องมีการ
รับรองแนวเขต 

การติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

หากปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอ านาจสอบสวนไกล่เกลี่ยโดยถือหลักฐาน
แผนที่เป็นหลักในการพิจารณา ถ้าตกลงกันได้ก็ให้ด าเนินการไปตามที่ตกลง แต่ต้องไม่เป็นการสมยอมกันเพ่ือ
หลีกเลี่ยงกฎหมาย หากตกลงกันไม่ได้ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าไม่มี
การฟ้องภายในก าหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป 

ในกรณีผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอให้ตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์
เฉพาะรายของตน ให้ยื่นค าขอพร้อมด้วยหนังสือรับรองการท าประโยชน์ส าหรับที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน 
และให้น าความในวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๗๐  เพ่ือประโยชน์แก่การรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ 

(๑) เรียกผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขต และลงชื่อรับทราบแนวเขตท่ีดินของตน 
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(๒) เรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า หรือสั่งให้ส่งเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่
เกี่ยวข้องในการสอบสวน 

  
มาตรา ๗๐ ทวิ[๕๓]  ให้น าความในมาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๐ มาใช้บังคับแก่การพิสูจน์

สอบสวนที่ดินเพื่อออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ และการตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์โดยอนุโลม 

  
หมวด ๖ 

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

                   
  

มาตรา ๗๑[๕๔]  ให้เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่
ส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินสาขานั้น 

ในกรณีที่ส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินสาขาได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่ส านักงานที่ดินจังหวัดหรือ
ส านักงานที่ดินสาขาอ่ืนได้ด้วย เว้นแต่การจดทะเบียนที่ต้องมีการประกาศหรือต้องมีการรังวัด  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา[๕๕]

 

  
มาตรา ๗๒[๕๖]  ผู้ใดประสงค์จะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้คู่กรณีน าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ 

การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง ส าหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไต่สวน
หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ คู่กรณีอาจยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดิน หรือส านักงานที่ดิน
แห่งใดแห่งหนึ่ง เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ ด าเนินการจดทะเบียนให้ เว้นแต่การจดทะเบียนที่ต้อง
มีการประกาศหรือต้องมีการรังวัด 

  
มาตรา ๗๓  เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่านิติกรรมที่คู่กรณีน ามาขอจดทะเบียนนั้น

เป็นโมฆะกรรม พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องจดทะเบียนให้ 
หากนิติกรรมที่คู่กรณีน ามาขอจดทะเบียนนั้นปรากฏว่าเป็นโมฆียะกรรม ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนในเมื่อคู่กรณีฝ่ายที่อาจเสียหายยืนยันให้จด 
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มาตรา ๗๔  ในการด าเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม

มาตรา ๗๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสอบสวนคู่กรณี และเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า หรือส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจ าเป็น แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการไปตามควรแก่กรณี 

ถ้ามีกรณีเป็นที่ควรเชื่อได้ว่า การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น จะเป็นการหลีกเลี่ยง
กฎหมาย หรือเป็นที่ควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดจะซื้อที่ดินเพ่ือประโยชน์แก่คนต่างด้าว ให้ขอค าสั่งต่อรัฐมนตรี 
ค าสั่งรัฐมนตรีเป็นที่สุด 

  
มาตรา ๗๕[๕๗]  การด าเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือ

หนังสือรับรองการท าประโยชน์ ให้เจ้าพนักงานที่ดินบันทึกข้อตกลงหรือท าสัญญาเกี่ยวกับการนั้น แล้วแต่กรณี 
แล้วให้จดบันทึกสารส าคัญลงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ฉบับส านักงานที่ดินและฉบับ
เจ้าของที่ดินให้ตรงกันด้วย 

  
มาตรา ๗๖  ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่

ได้ท าการสอบสวนและรังวัดหมายเขตไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกโฉนดที่ดิน ให้ไปขอจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา ๗๑ 

การจดทะเบียนดังกล่าวในวรรคก่อน ให้จดแจ้งในใบไต่สวน อนุโลมตามวิธีการว่าด้วยการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับท่ีดินที่มีโฉนดที่ดิน 

  
มาตรา ๗๗  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืน ถ้า

ประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๗๘  การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ หรือโดยประการอื่นนอกจากนิติกรรมส าหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินแล้ว ให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๗๙[๕๘]  ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลงหรือรวมที่ดิน

หลายแปลงเข้าเป็นแปลงเดียวกัน ให้ยื่นค าขอพร้อมด้วยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้น ามาตรา ๖๙ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วย และถ้าจะต้อง
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ก็ให้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเสียก่อน แล้วจึงออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ฉบับใหม่ให้ 

  

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570844&ext=htm#_ftn57
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570844&ext=htm#_ftn58


มาตรา ๘๐[๕๙]  ในกรณีไถ่ถอนจากจ านอง หรือไถ่ถอนจากการขายฝากซึ่งที่ดินที่มีหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืน เมื่อผู้รับจ านองหรือผู้รับซื้อฝากได้ท าหลักฐานเป็นหนังสือว่าได้มีการ
ไถ่ถอนแล้ว ให้ผู้มีสิทธิไถ่ถอนหรือผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์น าหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการไถ่ถอนแล้วมาขอจด
ทะเบียนไถ่ถอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจเป็นการถูกต้อง ให้จดทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือ
ในทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้ปรากฏการไถ่ถอนนั้น 

  
มาตรา ๘๑[๖๐]  การขอจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก ให้ผู้

ได้รับมรดกน าหลักฐานส าหรับที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหลักฐานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อ่ืน
พร้อมด้วยหลักฐานในการได้รับมรดกมายื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ ถ้าหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินอยู่กับบุคคลอ่ืน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวนั้นได้[๖๑]

 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐานและเชื่อได้ว่าผู้ขอเป็นทายาทแล้ว ให้
ประกาศโดยท าเป็นหนังสือปิดไว้ในที่เปิดเผยมีก าหนดสามสิบวัน ณ ส านักงานที่ดิน ส านักงานเขตหรือที่ว่าการ
อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ส านักงานเทศบาล ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ท าการแขวงหรือที่ท าการก านัน 
ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ และบริเวณอสังหาริมทรัพย์นั้นแห่งละหนึ่งฉบับ และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือส่งประกาศดังกล่าวให้บุคคลที่ผู้ขอแจ้งว่าเป็นทายาทและมิได้มาด้วยในวันยื่นค าขอ
ทราบเท่าที่จะท าได้ หากไม่มีทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกโต้แย้งภายในก าหนดเวลาที่ประกาศ และมีหลักฐานเป็น
ที่เชื่อได้ว่าผู้ขอมีสิทธิได้รับมรดกแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการจดทะเบียนให้ตามที่ผู้ขอแสดง
หลักฐานการมีสิทธิตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง[๖๒]

 

ในกรณีที่มีทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกโต้แย้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสอบสวนคู่กรณี
และเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค า หรือสั่งให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามความจ าเป็น และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ถ้าเปรียบเทียบไม่ตกลง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งการไปตามที่เห็นสมควร 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งประการใดแล้ว ให้แจ้งให้คู่กรณีทราบ และให้ฝ่ายที่ไม่พอใจไป
ด าเนินการฟ้องต่อศาลภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากผู้นั้นมิได้ฟ้องต่อศาลและน าหลักฐาน
การยื่นฟ้องพร้อมส าเนาค าฟ้องเก่ียวกับสิทธิในการได้รับมรดกมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ก็ให้ด าเนินการไปตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่ง 

ในกรณีท่ีทายาทได้ยื่นฟ้องต่อศาลภายในก าหนดเวลาตามความในวรรคสี่ หรือทายาทอ่ืนซึ่งมี
สิทธิได้รับมรดกได้ฟ้องคดีเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับมรดกต่อศาลก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมการได้มาโดยทางมรดก เมื่อผู้นั้นน าหลักฐานการยื่นฟ้องพร้อมส าเนาค าฟ้องแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระงับการจดทะเบียนไว้ เมื่อศาลได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดประการใดก็
ให้ด าเนินการไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 
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มาตรา ๘๒[๖๓]  ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดิน หรือประสงค์จะขอจดทะเบียนให้ปรากฏชื่อผู้จัดการมรดกในทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ ให้ยื่นค าขอพร้อมด้วยน าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหลักฐานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อ่ืนนั้น 
และหลักฐานการเป็นผู้จัดการมรดกมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ ถ้าเป็นผู้จัดการมรดกโดยค าสั่ง
ศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการจดทะเบียนให้ตามค าขอ แต่ถ้าเป็นผู้จัดการมรดกในกรณีอ่ืน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่สอบสวนและตรวจสอบหลักฐาน และให้น าความในมาตรา ๘๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
เมื่อไม่มีผู้ใดโต้แย้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น หรือใน
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้ แต่ถ้ามีผู้โต้แย้งก็ให้รอเรื่องไว้และแจ้งให้คู่กรณีไปฟ้องต่อ
ศาล เมื่อศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงท่ีสุดประการใดแล้ว ให้ด าเนินการไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลนั้น 

ในกรณีที่ผู้จัดการมรดกซ่ึงได้มีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแล้ว ขอจดทะเบียนสิทธิในที่ดิน
หรือจดทะเบียนสิทธิในที่ดินพร้อมกับอสังหาริมทรัพย์อ่ืนรวมกับที่ดินดังกล่าวให้แก่ทายาท หรือผู้จัดการมรดก
ซึ่งปรากฏชื่อในทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้ว ขอจดทะเบียนสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์อื่นให้แก่ทายาท ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการจดทะเบียนให้ตามค าขอโดยไม่ต้องประกาศ
ตามมาตรา ๘๑ 

ในกรณีที่ทรัสตีของทรัสต์ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายไว้แล้วขอจดทะเบียนในฐานะ
เป็นทรัสตี เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐานแล้ว ให้ด าเนินการจดทะเบียนได้ 

  
มาตรา ๘๓[๖๔]  ผู้ใดมีส่วนได้เสียในที่ดินใดอันอาจจะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียน หรือให้มี

การเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้ มีความประสงค์จะขออายัดที่ดิน ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 
๗๑ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอได้น ามาแสดงแล้ว ถ้าเห็นสมควรเชื่อถือก็
ให้รับอายัดไว้มีก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่สั่งรับอายัด เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าการ
อายัดสิ้นสุดลงและผู้นั้นจะขออายัดซ้ าในกรณีเดียวกันอีกไม่ได้ 

ถ้าผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านว่าการอายัดนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
สอบสวนพยานหลักฐานเท่าที่จ าเป็น เมื่อเป็นที่เชื่อได้ว่าได้รับอายัดไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งยกเลิกการอายัดนั้น และแจ้งให้ผู้ขออายัดทราบ 

  
หมวด ๗ 

การก าหนดสิทธิในที่ดินเพ่ือการศาสนา 

                   
  

มาตรา ๘๔  การได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค มูลนิธิเกี่ยวกับ
คริสต์จักร หรือมัสยิดอิสลาม ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี และให้ได้มาไม่เกิน ๕๐ ไร่ 
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ในกรณีที่เป็นการสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินเกินจ านวนที่บัญญัติไว้ในวรรค
แรกก็ได้ 

บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนการได้มาซึ่งที่ดินที่มีอยู่แล้วก่อนวันที่ประมวล
กฎหมายนี้ใช้บังคับ และการได้มาซึ่งที่ดินของมัสยิดอิสลามโดยทางบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในจังหวัดที่มี
ต าแหน่งดะโต๊ะยุติธรรม 

  
มาตรา ๘๕  ในกรณีที่นิติบุคคลได้มาซึ่งที่ดินเกินก าหนดตามความในมาตรา ๘๔ เมื่อ

ประมวลกฎหมายนี้ได้ใช้บังคับแล้ว ให้นิติบุคคลดังกล่าวจัดการจ าหน่ายภายในห้าปี ถ้าไม่จ าหน่ายที่ดินภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้อธิบดีมีอ านาจจ าหน่ายที่ดินนั้น และให้น าบทบัญญัติเรื่องการบังคับจ าหน่ายที่ดินตามความ
ในหมวด ๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
หมวด ๘ 

การก าหนดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว 

                   
  

มาตรา ๘๖  คนต่างด้าวจะได้มาซึ่งที่ดินก็โดยอาศัยบทสนธิสัญญาซึ่งบัญญัติให้มีกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย์ได้ และอยู่ในบังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ด้วย 

ภายใต้บังคับมาตรา ๘๔ คนต่างด้าวดังกล่าวจะได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ประกอบ
กิจการในทางพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสุสาน การกุศลสาธารณะ หรือการศาสนา ต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการซึ่งก าหนดโดยกฎกระทรวง และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

  
มาตรา ๘๗  จ านวนที่ดินที่จะพึงอนุญาตให้ตามความในมาตราก่อน มีก าหนดดังนี้ 
(๑) ที่อยู่อาศัย ครอบครัวละไม่เกิน                       ๑ ไร่ 
(๒) ที่ใช้เพื่อพาณิชยกรรม ไม่เกิน                        ๑ ไร่ 
(๓) ที่ใช้เพื่ออุตสาหกรรม ไม่เกิน                       ๑๐ ไร่ 
(๔) ที่ใช้เพื่อเกษตรกรรม ครอบครัวละไม่เกิน          ๑๐ ไร่ 
(๕) ที่ใช้เพื่อการศาสนา ไม่เกิน                           ๑ ไร่ 
(๖) ที่ใช้เพื่อการกุศลสาธารณะ ไม่เกิน                   ๕ ไร่ 

(๗) ที่ใช้เพื่อการสุสาน ตระกูลละไม่เกิน                 ไร่ 
คนต่างด้าวผู้ใดต้องการมีสิทธิในที่ดินเพ่ือการอุตสาหกรรมเกินกว่าที่บัญญัติไว้ใน (๓) ถ้าเห็น

เป็นการสมควร คณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดเงื่อนไขก็ได้ และ
ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



  
มาตรา ๘๘  บทบัญญัติในมาตรา ๘๗ มิให้กระทบกระเทือนแก่ท่ีดินของคนต่างด้าวที่มีอยู่

แล้ว เกินก าหนดตามความในมาตรา ๘๗ ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ ส่วนผู้ที่มีท่ีดินอยู่แล้วน้อยกว่า
ก าหนด หรือผู้ที่ได้จ าหน่ายที่ดินเดิมของตนไป อาจได้มาซึ่งที่ดินได้อีก แต่รวมแล้วต้องไม่เกินก าหนดตาม
มาตรา ๘๗ 

  
มาตรา ๘๙  เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินเพ่ือกิจการใด ผู้รับอนุญาตต้องใช้

ที่ดินเพ่ือกิจการนั้น จะใช้เพ่ือกิจการอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อกิจการอ่ืนใหม่ตามจ านวนที่ไม่
เกินก าหนดในมาตรา ๘๗ ถ้าจะไม่ใช้ที่ดินตามที่ได้รับอนุญาตนั้นต้องแจ้งให้ทราบตามแบบและวิธีการที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันไม่ใช้ที่ดินนั้น 

คนต่างด้าวผู้ใดประสงค์จะใช้ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนใหม่ ให้ขออนุญาตใหม่ต่อรัฐมนตรีตามแบบ
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรก็ให้มีอ านาจอนุญาต 

  
มาตรา ๙๐  คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้ที่ดินเพ่ือกิจการใด ถ้าไม่ใช้ที่ดินนั้นต่อไป 

หรือได้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตใหม่ ให้จัดการจ าหน่ายที่ดินนั้นภายในเวลาที่อธิบดีก าหนด 
ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่ไม่ให้เกินหนึ่งปี ถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ให้อธิบดีมีอ านาจ
จ าหน่ายที่ดินนั้น 

  
มาตรา ๙๑  คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการใด ถ้าได้รับอนุญาตใหม่ ให้ใช้

ที่ดินนั้นเพื่อกิจการอ่ืนซึ่งจ านวนที่ดินที่ได้รับอนุญาตนี้ลดลง ให้จ าหน่ายที่ดินส่วนที่เกินนั้นภายในเวลาที่อธิบดี
ก าหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่ไม่ให้เกินหนึ่งปี ถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ให้อธิบดีมีอ านาจ
จ าหน่ายที่ดินนั้น 

  
มาตรา ๙๒  คนต่างด้าวผู้ใดได้รับอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินตามความในมาตรา ๘๗ วรรคสอง 

ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ให้จ าหน่ายที่ดินส่วนที่ได้รับอนุญาตให้ได้มาเกินกว่า
จ านวนที่ก าหนดไว้นั้น ภายในเวลาที่อธิบดีก าหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่ไม่ให้เกินหนึ่งปี ถ้าพ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้อธิบดีมีอ านาจจ าหน่ายที่ดินนั้น 

  
มาตรา ๙๓  คนต่างด้าวได้มาซึ่งที่ดินโดยได้รับมรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรม รัฐมนตรี

จะอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินนั้น แต่เมื่อรวมกับท่ีมีอยู่แล้วไม่เกินจ านวนที่จะพึงมีได้ ตามความในมาตรา ๘๗ ก็ได้ 
  
มาตรา ๙๔  บรรดาที่ดินที่คนต่างด้าวได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาต ให้

คนต่างด้าวนั้นจัดการจ าหน่ายภายในเวลาที่อธิบดีก าหนดให้ ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่ง



ปี ถ้าไม่จ าหน่ายที่ดินภายในเวลาที่ก าหนด ให้อธิบดีมีอ านาจจ าหน่ายที่ดินนั้น และให้น าบทบัญญัติเรื่องการ
บังคับจ าหน่ายที่ดินตามความในหมวด ๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๕  ผู้ใดได้มาซึ่งที่ดินในขณะที่มีสัญชาติไทย ถ้าภายหลังผู้นั้นเปลี่ยนสัญชาติเป็นคน

ต่างด้าว ให้คงมีสิทธิถือที่ดินได้เท่าท่ีคนต่างด้าวนั้นจะพึงมี นอกจากนั้นให้ท าการจ าหน่าย และให้น าบทบัญญัติ
มาตรา ๙๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๖  เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้มาซึ่งที่ดินแห่งใดในฐานะเป็นเจ้าของแทนคนต่างด้าว หรือนิติ

บุคคลตามความในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ ให้อธิบดีมีอ านาจท าการจ าหน่ายที่ดินนั้น และให้น า
บทบัญญัติมาตรา ๙๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๖ ทวิ[๖๕]  บทบัญญัติว่าด้วยคนต่างด้าวจะได้มาซึ่งที่ดินโดยอาศัยบทสนธิสัญญา

ตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับคนต่างด้าวซึ่งได้น าเงินมาลงทุนตามจ านวนที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่าสี่สิบล้านบาท โดยให้ได้มาซึ่งที่ดินเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่เกินหนึ่งไร่ และต้อง
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

การได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประเภทของธุรกิจที่คนต่างด้าวลงทุนซึ่งต้องเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ หรือเป็นกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศให้เป็นกิจการที่สามารถขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนได้ 

(๒) ระยะเวลาการด ารงการลงทุนต้องไม่น้อยกว่าสามปี 
(๓) บริเวณท่ีดินที่อนุญาตให้คนต่างด้าวได้มาต้องอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมือง

พัทยา เขตเทศบาล หรืออยู่ภายในบริเวณท่ีก าหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

  
มาตรา ๙๖ ตรี[๖๖]  คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๙๖ ทวิ ถ้า

กระท าการผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๙๖ ทวิ วรรคสอง ให้จัดการ
จ าหน่ายที่ดินในส่วนที่ตนมีสิทธิภายในเวลาที่อธิบดีก าหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปี ถ้า
พ้นก าหนดเวลาดังกล่าวให้อธิบดีมีอ านาจจ าหน่ายที่ดินนั้น 

คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๙๖ ทวิ ถ้าไม่ได้ใช้ที่ดินนั้นเพ่ือเป็นที่
อยู่อาศัยภายในก าหนดเวลาสองปีนับแต่วันจดทะเบียนการได้มา ให้อธิบดีมีอ านาจจ าหน่ายที่ดินนั้น 

  
หมวด ๙ 

การก าหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท 
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มาตรา ๙๗  นิติบุคคลดังต่อไปนี้ให้มีสิทธิในที่ดินได้เสมือนกับคนต่างด้าว 

(๑)[๖๗] บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดท่ีมีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียน ถือโดยคนต่างด้าว
เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนจดทะเบียน หรือผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งจ านวนผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

เพ่ือประโยชน์แห่งหมวดนี้บริษัทจ ากัดใดออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ให้ถือว่า ใบหุ้น
นั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ 

(๒)[๖๘] ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว ที่มีคนต่างด้าวลงหุ้นมี
มูลค่าเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนทั้งหมด หรือผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งจ านวนของผู้เป็น
หุ้นส่วน แล้วแต่กรณี 

(๓) สมาคมรวมทั้งสหกรณ์ที่มีสมาชิกเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งจ านวน หรือด าเนินกิจการ
เพ่ือประโยชน์คนต่างด้าวโดยเฉพาะ หรือเป็นส่วนใหญ่ 

(๔) มูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์คนต่างด้าวโดยเฉพาะ หรือเป็นส่วนใหญ่ 
(๕)[๖๙] (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๙๘[๗๐]  ในกรณีท่ีนิติบุคคลที่ระบุไว้ในมาตรา ๙๗ เข้าถือหุ้นหรือลงหุ้น แล้วแต่กรณี 

ในนิติบุคคลอ่ืนตามนัยที่กล่าวในมาตรา ๙๗ ให้ถือว่านิติบุคคลอ่ืนนั้นเป็นคนต่างด้าว 

  
มาตรา ๙๙[๗๑]  ในกรณีที่นิติบุคคลตามมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ จะได้มาหรือต้อง

จ าหน่ายไปซึ่งสิทธิในที่ดิน ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้นิติบุคคลดังกล่าวมี
หน้าที่และความรับผิดเช่นเดียวกับท่ีก าหนดไว้ส าหรับคนต่างด้าวและบุคคลทั่วไป 

  
มาตรา ๑๐๐  นิติบุคคลใดได้มาซึ่งที่ดินในขณะที่ไม่ต้องด้วยบทบัญญัติของมาตรา ๙๗ และ

มาตรา ๙๘ ถ้าภายหลังมีสภาพต้องด้วยบทบัญญัติในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๕ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
หมวด ๑๐ 

การค้าที่ดิน[๗๒]
 

                   
  

มาตรา ๑๐๑[๗๓]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๐๒[๗๔]  (ยกเลิก) 
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หมวด ๑๑ 

ค่าธรรมเนียม 

                   
  

มาตรา ๑๐๓[๗๕]  ในการด าเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การรังวัด การจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม หรือการท าธุระอ่ืน ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ 

ในกรณีออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามมาตรา ๕๘ ให้เรียกเก็บเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมเป็นค่าออกโฉนดที่ดิน ค่าออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ค่าหลักเขตท่ีดิน และค่ามอบ
อ านาจในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ แล้วแต่กรณี โดยผู้มีสิทธิในที่ดินจะขอรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการ
ท าประโยชน์ไปก่อนแต่ยังไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมก็ได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการค้างช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมให้ปรากฏในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์นั้น ถ้าได้ยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมครั้งแรก ให้ผู้ยื่นค าขอเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ[๗๖]

 

ในกรณีออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ตรี ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย[๗๗]
 

  
มาตรา ๑๐๓ ทวิ[๗๘]  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ที่บริจาค

ให้แก่ทางราชการ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม 

  
มาตรา ๑๐๔[๗๙]  การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในกรณีโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

ครอบครองในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมโดยค านวณตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วย
การประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ ซึ่งใช้อยู่ในวันที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น 

การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในกรณีอ่ืนนอกจากที่ก าหนด
ไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดย
ค านวณตามจ านวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอจดทะเบียนแสดงตามความเป็นจริง 

  
มาตรา ๑๐๕[๘๐]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๐๕ ทวิ[๘๑]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๐๕ ตรี[๘๒]  (ยกเลิก) 
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มาตรา ๑๐๕ จัตวา[๘๓]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๐๕ เบญจ[๘๔]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๐๕ ฉ[๘๕]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๐๕ สัตต[๘๖]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๐๕ อัฏฐ[๘๗]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๐๖[๘๘]  (ยกเลิก) 
  

หมวด ๑๒ 

บทก าหนดโทษ 

                   
  

มาตรา ๑๐๗[๘๙]  ผู้ใดไม่น าพนักงานเจ้าหน้าที่ท าการส ารวจรังวัดท าแผนที่หรือพิสูจน์
สอบสวนการท าประโยชน์ในที่ดินของตน หรือไม่ตั้งตัวแทนเพื่อการดังกล่าว ตามมาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๙ 
หรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๗๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

  
มาตรา ๑๐๘[๙๐]  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ อยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ 

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด ถ้าผู้ฝ่าฝืนเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนออกจากท่ีดินและหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินนั้นภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ถ้าไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าพัน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ในการก าหนดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะก าหนดให้ผู้ฝ่าฝืนต้องเสีย
ค่าตอบแทนในการใช้ที่ดินนั้นให้แก่รัฐหรือราชการบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยก็ได้ 

  
มาตรา ๑๐๘ ทวิ[๙๑]  นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 

๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท าแก่ท่ีดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้
ร่วมกัน หรือที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ถ้าความผิดตามวรรคสองได้กระท าเป็นเนื้อที่เกินกว่าห้าสิบไร่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้า
ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ในกรณีที่มีค าพิพากษาว่าผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรานี้ ศาลมีอ านาจสั่งในค า
พิพากษาให้ผู้กระท าความผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของผู้กระท าความผิดออกไปจากท่ีดินนั้น
ด้วย 

บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลได้ใช้ใน
การกระท าความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดดังกล่าว ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมี
ผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ 

  
มาตรา ๑๐๘ ตรี[๙๒]  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติ

หน้าที่ตามมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  
มาตรา ๑๐๙  ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๗๔ มี

ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๑๑๐  ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙  มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

สามพันบาท หรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๑๑๑[๙๓]  ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๖ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่

เกินสองหมื่นบาท หรือจ าคุกไม่เกินสองปี หรือท้ังปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๑๑๒  นิติบุคคลใด 

(๑) ได้มาซึ่งที่ดินเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ 
(๒) ใช้ที่ดินนั้นเพ่ือกิจการอ่ืนนอกจากท่ีได้รับอนุญาต 

(๓) ใช้ที่ดินผิดเงื่อนไขท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดตามความในมาตรา ๙๙ ประกอบด้วยมาตรา 
๘๗ วรรคสอง 

(๔) ไม่แจ้งการไม่ใช้ที่ดินตามความในมาตรา ๙๙ ประกอบด้วยมาตรา ๘๙ หรือ 

(๕)[๙๔] (ยกเลิก) 
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
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มาตรา ๑๑๓  ผู้ใดได้มาซึ่งที่ดินในฐานะเป็นตัวแทนของคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลตามความ
ในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจ าคุกไม่เกินสองปี หรือ
ทั้งปรับทั้งจ า 

 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน[๙๕]
 

                   
  

๑. ค่าธรรมเนียมในการขอสัมปทาน รายละ                               ๕๐๐ บาท 

๒. ค่าสัมปทานปีหนึ่ง ไร่ละ                                                  ๒๐ บาท 

เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 
๓. ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 

(๑) ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน ๒๐ ไร่ แปลงละ                                   ๓๐ บาท 

(๒) ที่ดินเนื้อที่เกิน ๒๐ ไร่ ส่วนที่เกิน ไร่ละ                                ๒ บาท 

เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 
๔. ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 

(๑) ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ                                      ๓๐ บาท 

(๒) ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ                                            ๓๐ บาท 

(๓) ค่าคัดหรือจ าลองแผนที่ แปลงละ                                    ๓๐ บาท 

(๔) ค่าค านวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ                               ๓๐ บาท 

(๕) ค่าจับระยะ แปลงละ                                                 ๑๐ บาท 

๕. ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน 

(๑) ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน ๒๐ ไร่ แปลงละ                                   ๕๐ บาท 

(๒) ที่ดินเนื้อที่เกิน ๒๐ ไร่ ส่วนที่เกินไร่ละ                                 ๒ บาท 

เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 
๖. ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน 

(๑) ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ                                      ๔๐ บาท 

(๒) ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ                                            ๔๐ บาท 

(๓) ค่าคัดหรือจ าลองแผนที่ แปลงละ                                    ๓๐ บาท 

(๔) ค่าค านวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ                               ๓๐ บาท 

(๕) ค่าจับระยะ แปลงละ                                                 ๑๐ บาท 
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๗.[๙๖] ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

(๑) มีทุนทรัพย์ให้เรียกเก็บร้อยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ส าหรับการขอจดทะเบียนสิทธิ และนิติ
กรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ส่วนกรณีอ่ืนให้ เรียกเก็บร้อย
ละ ๒ ของจ านวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอจดทะเบียนแสดงตามความเป็นจริง 

เศษของร้อยให้คิดเป็นหนึ่งร้อย 

(๒) ไม่มีทุนทรัพย์ แปลงละ                                          ๑,๐๐๐ บาท 

๘. ค่าธรรมเนียมการขอให้ได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว รายละ          ๕๐๐ บาท 

ค่าอนุญาต ไร่ละ                                                        ๑๐๐ บาท 

เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 
๙.[๙๗] (ยกเลิก) 
๑๐. ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 

(๑) ค่าค าขอ แปลงละ                                                      ๕ บาท 

(๒) ค่าคัดส าเนาเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งค่าคัดส าเนา 

เอกสารเป็นพยานในคดีแพ่งโดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้คัด 

ร้อยค าแรกหรือไม่ถึงร้อยค า                                          ๑๐ บาท 

ร้อยค าต่อไป ร้อยละ                                                    ๕ บาท 

เศษของร้อยให้คิดเป็นหนึ่งร้อย 

(๓) ค่ารับรองเอกสารที่คัด ฉบับละ                                      ๑๐ บาท 

(๔) ค่าตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน แปลงละ                            ๑๐ บาท 

(๕) ค่ารับอายัดที่ดิน แปลงละ                                            ๑๐ บาท 

(๖) ค่ามอบอ านาจ เรื่องละ                                               ๒๐ บาท 

(๗) ค่าออกใบแทนโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิ 
    ในที่ดินอย่างอ่ืน ฉบับละ                                              ๕๐ บาท 

(๘) ค่าประกาศ แปลงละ                                                 ๑๐ บาท 

(๙) ค่าหลักเขตท่ีดิน หลักละ                                             ๑๕ บาท 

ถ้าเป็นการเดินส ารวจหรือสอบเขตทั้งต าบลส าหรับกรณีออกโฉนด 

คิดเป็นรายแปลง แปลงละ                                           ๖๐ บาท 

(๑๐)[๙๘] ค่าตรวจสอบข้อมูลด้านงานรังวัด ด้านทะเบียนที่ดิน 

ด้านประเมินราคาหรือข้อมูลอื่นครั้งละ                        ๑๐๐ บาท 

(๑๑)[๙๙] ค่าส าเนาจากสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนหรือส าเนาข้อมูลอ่ืนแผ่นละ          ๕๐ บาท 

๑๑.[๑๐๐] ค่าใช้จ่าย 

(๑) ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าพนักงาน                            ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย 
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พนักงานเจ้าหน้าที่ และคนงานที่จ้าง                           ตามระเบียบกระทรวง 

ไปท าการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือ                         มหาดไทยด้วยความเห็นชอบ 

พิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อท่ี                           ของกระทรวงการคลัง 

เกี่ยวกับหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
ตามค าขอ 

(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน                                   ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย 

พนักงานเจ้าหน้าที่ และค่าจ้างคนงาน                          ตามระเบียบกระทรวง 

ที่จ้างไปท าการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน                         มหาดไทยด้วยความเห็นชอบ 

หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อท่ี                      ของกระทรวงการคลัง 

เกี่ยวกับหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
ตามค าขอ 

(๓) ค่าป่วยการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครอง 

ท้องที่หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัดเกี่ยวกับ 

โฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือ 

ตรวจสอบเนื้อท่ีเกี่ยวกับหนังสือรับรอง 

การท าประโยชน์ คนหนึ่ง วันละ                                ๑๐๐ บาท 

(๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการรังวัดเกี่ยวกับ                            ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย 

โฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือ                           ตามระเบียบกระทรวง 

ตรวจสอบเนื้อท่ีเกี่ยวกับหนังสือรับรอง                          มหาดไทยด้วยความเห็นชอบ 

การท าประโยชน์                                                 ของกระทรวงการคลัง 

(๕) ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ                    ๒๐ บาท 

(๖) ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ                                     ๒๐ บาท 

 
 

บัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน[๑๐๑]
 

                   
  

ค่าตอบแทนในการอนุญาต 

(๑) ตามมาตรา ๙ (๑) ไร่ละ                                                 ๑,๐๐๐ บาทต่อปี 
(๒) ตามมาตรา ๙ (๒) หรือมาตรา ๙ (๓) 

(ก) การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศก์ เมตรละ                                 ๒๘ บาท 

(ข) การขุดดินหรือลูกรังหรืออ่ืน ๆ ไร่ละ                             ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
หรือลูกบาศก์เมตรละ                                                  ๑๐ บาท 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการใช้พระราชบัญญัติและประมวลกฎหมายที่ดินฉบับนี้ คือ ในขณะนี้ได้มีกฎหมายว่า
ด้วยที่ดินอยู่หลายฉบับ สมควรน ามาประมวลไว้ในที่เดียวกัน และปรับปรุงเสียใหม่ให้รัฐได้ด าเนินการจัดที่ดิน
โดยกว้างขวาง เพ่ือประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน 

                      
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒[๑๐๒]

 

  
โดยที่เห็นว่าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งบัญญัติจ ากัดสิทธิของบุคคลในการถือ

กรรมสิทธิ์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม โดยให้ถือได้เพียงจ านวนเนื้อ
ที่ดินที่ก าหนดไว้ ผู้ใดจะถือกรรมสิทธิ์เกินไปกว่ามิได้นั้น เป็นการจ ากัดโดยไม่สมควร และเป็นเหตุบ่อนความ
เจริญก้าวหน้าในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และส่งผลให้เสียหายแก่การเศรษฐกิจของ
ประเทศ จึงสมควรที่จะยกเลิกข้อจ ากัดนี้เสีย อนึ่ง บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่กล่าวแล้ว ซึ่งบัญญัติว่า
นิติบุคคลที่เป็นบริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมาคม สหกรณ์และมูลนิธิ บรรดาซึ่งเพียงแต่มีผู้จัดการหรือ
กรรมการเป็นคนต่างด้าว ก็ให้ถือว่าเป็นคนต่างด้าวถูกบั่นทอนสิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินไปด้วยนั้น ก็ไม่
เหมาะสมและชอบด้วยความยุติธรรม และส่งผลเสียหายเช่นเดียวกัน 

  
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕[๑๐๓]

 

  
ข้อ ๑๓  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
โดยที่คณะปฏิวัติได้พิจารณาเห็นว่า ประชาชนซึ่งครอบครองที่ดินและได้ท าประโยชน์ในที่ดิน

นั้น และได้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยแจ้งการครอบครองไว้แล้วตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาเป็นเวลากว่าสิบห้าปี ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการท าประโยชน์ไว้เป็นหลักฐาน
ส าหรับแสดงสิทธิในที่ดินของตน ท าให้เกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินและเขตท่ีดินข้างเคียง ทั้งไม่ได้รับ
ความสะดวกในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินนั้นด้วย คณะปฏิวัติจึงเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายที่ดินเพ่ือให้ทางราชการสามารถออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจัด
ให้มีการเดินส ารวจออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ด้วยการใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศในเขตท้องที่ซึ่งจะได้
ประกาศเป็นแห่ง ๆ ไปเช่นเดียวกับการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินทั่วราชอาณาจักร และในขณะเดียวกันจะได้
ท าการเดินส ารวจเพื่อออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ส าหรับที่ดินที่มีผู้ครอบครองและท าประโยชน์อยู่
แล้ว แต่ไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 
๒๔๙๗ รวมทั้งก าหนดมาตรการป้องกันมิให้มีการบุกรุกท่ีดินของรัฐด้วย 
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ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕[๑๐๔]

 

ข้อ ๑๓  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน เพ่ือให้การจัดที่ดิน

ให้ประชาชนด าเนินไปโดยรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้
ประชาชนมีที่ดินท ามาหากิน และเห็นสมควรปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ดินในเรื่องการควบคุมที่ดินสาธารณ
สมบัติ การสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้เพ่ืออนุชนรุ่นหลัง รวมทั้งการรังวัด และการจดทะเบียนที่ดิน ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วด้วย 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐[๑๐๕]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติเก่ียวกับการท าการรังวัดสอบ
เขตโฉนดที่ดินและการรังวัดแบ่งแยกท่ีดินยังไม่เหมาะสม เนื่องจากในการรังวัด ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง
ไม่ได้รับรองแนวเขตครบถ้วนแล้วก็ไม่อาจท าการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน หรือรังวัดแบ่งแยกท่ีดินได้ เพ่ือขจัด
ข้อขัดข้องดังกล่าวเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เก่ียวกับการท าการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน และการ
รังวัดแบ่งแยกที่ดินเสียใหม่  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐[๑๐๖]

 

  
โดยที่ปรากฏว่าได้มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนให้แก่ทาง

ราชการ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือประโยชน์ของทางราชการอ่ืนอยู่เนือง ๆ 
เพ่ือเป็นการสนองตอบศรัทธาของผู้บริจาคทรัพย์สินดังกล่าว จึงเป็นการสมควรให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ที่บริจาคให้แก่ทางราชการได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑[๑๐๗]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากข้อจ ากัดการห้ามโอนสิทธิในที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายที่ดินยังไม่รัดกุมและมีบทบัญญัติบางมาตราในประมวลกฎหมายที่ดินไม่ เหมาะสม ท า
ให้เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สมควรแก้ไขปรับปรุง
เสียใหม่ กับท้ังจ าเป็นต้องปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดินให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖[๑๐๘]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรโอนอ านาจหน้าที่ในการ
พัฒนาที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการส ารวจ จ าแนก และท าส ามะโนที่ดินเพื่อให้
ทราบถึงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติและความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และการวาง
แผนการใช้ที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินและการก าหนดมาตรการเพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และน้ า ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินและกรมพัฒนาที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนา
ที่ดิน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘[๑๐๙]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๑๙[๑๑๐]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๒๐  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการออก
เอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน และการรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
โดยการรวมอ านาจหน้าที่ในการออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินและการรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และการท ากิจการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับท่ีดินซึ่งแต่เดิมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้า
เขต นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ มีอ านาจกระท าการดังกล่าวด้วย มาให้เป็นอ านาจ
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ของเจ้าพนักงานที่ดินแต่เพียงฝ่ายเดียวเพ่ือให้การบริหารงานเกี่ยวกับที่ดินมีเอกภาพและสะดวกแก่ประชาชน
มากขึ้น โดยแก้ไขบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าว และในขณะเดียวกันสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายที่ดินในส่วนที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของกรมท่ีดินให้เหมาะสมรัดกุม เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้เพ่ิมเติมกรณีของการออกโฉนดที่ดินส าหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการ
ท าประโยชน์ ซึ่งใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศข้ึนเป็นพิเศษเพราะรัฐมีนโยบายที่จะเร่งรัดให้มีการออกโฉนดที่ดิน
ในกรณีนี้ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไปอีกด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔[๑๑๑]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๗  ให้คณะกรรมการประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและ

คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และคณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดขึ้นใหม่
ตามมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๕ ฉ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๘  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามมาตรา ๑๐๕ 

เบญจ ส าหรับเขตจังหวัดหรือเขตท้องที่ใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามจ านวนทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดได้
ก าหนดไว้แล้วส าหรับเขตจังหวัดหรือเขตท้องที่นั้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าจ านวนทุน
ทรัพย์ดังกล่าวเป็นราคาประเมินทุนทรัพย์ตามมาตรา ๑๐๕ เบญจ 

  
มาตรา ๙  ค าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการ
ประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามมาตรา ๑๐๕ เบญจ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หรือตามมาตรา ๘ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๑๐  ในระหว่างที่คณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ยังมิได้ก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ให้น าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ก าหนดจ านวนทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๐ มาใช้บังคับกับการ
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ก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โดยอนุโลมเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๑๑  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติว่า
ด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชนผู้ขอจดทะเบียนมากยิ่งข้ึน โดยการเปลี่ยนวิธีการคิดค่าธรรมเนียมจากเดิมที่
คิดจากจ านวนทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ที่ขอจดทะเบียนตามการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นการ
คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ทางราชการได้ประกาศก าหนดไว้แล้ว และเป็นการสมควรปรับปรุง
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และของอนุกรรมการประจ า
จังหวัดให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕[๑๑๒]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติเกี่ยวกับนิติบุคคลซึ่งมี
สิทธิในที่ดินได้เสมือนคนต่างด้าวในประมวลกฎหมายที่ดินส าหรับกรณีของบริษัทจ ากัดและห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลจ ากัดได้ก่อให้เกิดปัญหาว่า ทุนของคนต่างด้าวที่มีในบริษัทจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจ ากัดจะต้อง
พิจารณารวมไปถึงทุนของคนต่างด้าวในนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าถือหุ้นหรือลงหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลจ ากัดด้วยหรือไม่ เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการพิจารณาความหมายของบทบัญญัติดังกล่าว สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับนิติบุคคลดังกล่าวให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สมควรเพ่ิมเติมให้
เงื่อนไขดังกล่าวใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและแก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๙๘ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้างต้นด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑[๑๑๓]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน และบัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดินได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ท า
ให้อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าตอบแทนต่าง ๆ ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไป สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดินในส่วน
ที่เก่ียวกับค่าใช้จ่าย และบัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒[๑๑๔]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรให้คนต่างด้าวซึ่งได้เข้า
มาลงทุนในกิจการที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ อาจได้มาซึ่ง
ที่ดินเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่คนต่างด้าวที่เข้า
มาประกอบกิจการในราชอาณาจักร รวมทั้งเป็นปัจจัยเสริมในการตัดสินใจที่จะเข้ามาลงทุนของคนต่างด้าว 
ตลอดจนเป็นการเพ่ิมก าลังซื้อให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศที่ก าลังประสบปัญหาสภาวะซบเซา ซึ่ง
เป็นมาตรการหนึ่งในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓[๑๑๕]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๙  ให้การสอบสวนเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 

หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้งเอกสาร รายการจดทะเบียน
อสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่ได้ด าเนินการมาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ เป็นการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

การสอบสวนตามความในวรรคหนึ่งที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งส านวนการสอบสวนให้อธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๐  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมผู้ มี
อ านาจหน้าที่ในการสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์โดยให้อธิบดีกรมที่ดิน
หรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวเพ่ือให้การด าเนินการสั่งเพิกถอนหรือแก้ไข ในกรณีดังกล่าวเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว นอกจากนี้ เห็นสมควรแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่ง
ได้มาโดยทางมรดก การอายัดที่ดิน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตลอดจนบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕[๑๑๖]

 

  
มาตรา ๔  ในประมวลกฎหมายที่ดิน 

(๑) ในมาตรา ๑๔ ให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ค าว่า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์” เป็น 
“อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” และค าว่า “อธิบดีกรมท่ีดิน” เป็น “ผู้อ านวยการส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

(๒) ในมาตรา ๑๐๕ ให้แก้ไขค าว่า “อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้แทน” เป็น “อธิบดีกรมธนารักษ์
หรือผู้แทน” และค าว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการหรือผู้แทน” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือผู้แทน” 

(๓) ในมาตรา ๑๐๕ ฉ  ให้แก้ไขค าว่า “เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด” เป็น “ธนารักษ์จังหวัด” 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดย
ให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตาม
หลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้
สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาใน
กฎหมายโอนอ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วน
ราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และ
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เพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วน
ราชการใหม่ รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระ
ราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๐[๑๑๗]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เพ่ือเป็นการรองรับวิธีการดังกล่าว สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมวิธีการใน
การจัดเก็บในโฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ให้สามารถจัดเก็บโดยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ด้วย รวมทั้งก าหนดให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอ านาจจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่ส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินสาขาอ่ืนที่ได้น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เพ่ืออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วในการ
ให้บริการแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑[๑๑๘]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป เว้นแต่มาตรา ๓ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๗  ให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เสียค่าตอบแทนตามมาตรา ๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ จนกว่าการอนุญาตจะสิ้นสุดลง 

  
มาตรา ๘  ให้ผู้ซึ่งได้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดิน

ใช้บังคับ โดยมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน และยังมิได้ยื่นค าขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การท าประโยชน์ น าหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินนั้นมายื่นค าขอเพ่ือออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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เมื่อได้รับค าขอและหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเพ่ือออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดนิต่อไป 

เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีผู้น าหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินมาขอออก
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ให้ได้ต่อเมื่อศาลยุติธรรมได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดว่าผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและท า
ประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ 

ในการพิจารณาของศาลตามวรรคสาม ให้ศาลแจ้งให้กรมที่ดินทราบ และให้กรมที่ดินตรวจสอบ
กับระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศหรือระวางรูปถ่ายทางอากาศฉบับที่ท าขึ้นก่อนสุดเท่าที่ทางราชการมีอยู่ 
พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอต่อศาลว่า ผู้นั้นได้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินนั้น โดยชอบด้วยกฎหมาย
ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับหรือไม่ เพ่ือประกอบการพิจารณาของศาล ความเห็นดังกล่าวให้เสนอ
ต่อศาลภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งจากศาล เว้นแต่ศาลจะขยายระยะเวลาเป็นอย่างอ่ืน 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ ซึ่งได้
ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย 

  
มาตรา ๙  ให้อธิบดีกรมที่ดินท าการส ารวจ ตรวจสอบหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน

และต าแหน่งที่ดินตามหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินที่มีอยู่จริงกับทะเบียนการครอบครองที่ดิน ระวาง
แผนที่หรือระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศหรือระวางรูปถ่ายทางอากาศ ว่าที่ดินที่มีหลักฐานการแจ้งการ
ครอบครองที่ดินนั้น ได้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ไปแล้วหรือไม่ ให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากพบว่าที่ดินแปลงใดได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การท าประโยชน์ไปแล้ว ให้จ าหน่ายหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินนั้นเสีย 

  
มาตรา ๑๐  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
ที่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดและจัดเก็บค่าตอบแทนตามมาตรา ๙ ทวิ บทบัญญัติที่ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และ
บทบัญญัติเกี่ยวกับผู้มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขเก่ียวกับการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การท าประโยชน์หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้งเอกสาร
รายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งไม่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันกับสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งที่ท่ีดินที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ ตั้งอยู่ มี
อ านาจก าหนดและจัดเก็บค่าตอบแทนดังกล่าว เพ่ือเป็นการกระจายรายได้ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่



เป็นแหล่งรายได้นั้น รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยให้มีมาตรการเร่งรัดผู้มีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินมาด าเนินการเพ่ือขอออก
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ตลอดจนแก้ไขเพ่ิมเติมให้อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรม
ที่ดินมอบหมายซึ่งด ารงต าแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งเพิกถอน
หรือแก้ไขตามมาตรา ๖๑ เพ่ือให้การด าเนินการในกรณีดังกล่าวเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสอดคล้องกับ
หลักการปฏิรูประบบราชการที่มุ่งเน้นให้มีการกระจายภารกิจและกระจายอ านาจการตัดสินใจ   จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑[๑๑๙]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติเกี่ยวกับการค้าที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินเป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์เพ่ือยกเว้นการจ ากัดจ านวนการถือครองที่ดินและป้องกัน
การหลีกเลี่ยงการก าหนดสิทธิในที่ดิน และโดยที่บทบัญญัติในเรื่องการจ ากัดจ านวนการถือครองที่ดินนั้นได้ถูก
ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ แต่บทบัญญัติเกี่ยวกับ
การค้าที่ดินซึ่งเป็นกรณีท่ีเกี่ยวเนื่องกันยังไม่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกัน ประกอบกับการค้าที่ดินได้มี
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินควบคุมอยู่แล้ว สมควรยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการค้าที่ดิน  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖[๑๒๐]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่เนื่องจากบทนิยามค าว่า ทบวงการเมือง ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ก าหนดไว้นั้นยังมิได้
ครอบคลุมถึงหน่วยงานของรัฐดังกล่าวด้วย มีผลท าให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวไม่สามารถขอใช้ประโยชน์
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ ประกอบกับหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนไถ่ถอนจากจ านอง ไถ่
ถอนจากการขายฝาก การจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก และการจดทะเบียน
ลงชื่อผู้จัดการมรดก ในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน มิได้รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นนอกจากท่ีดินด้วย สมควร
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ปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒[๑๒๑]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๖  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติของคณะกรรมการจัดที่ดิน

แห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีการออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติของคณะกรรมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๗  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไปพลาง
ก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๘  การใดท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติตามมาตรา ๒๐ 

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ ซ่ึงยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ และอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดที่ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการจัดที่ดินด าเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

  
มาตรา ๙  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนการ
บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเพ่ือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
และความมั่นคง โดยการบูรณาการ การกระจายอ านาจ การมีสว่นร่วมของประชาชน ชุมชนและภูมิสังคม 
และโดยที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติตามประมวลกฎหมายที่ดินมีหน้าที่ประการหนึ่งในการวางนโยบาย
การจัดที่ดินเพ่ือให้ประชาชนมีที่ดินส าหรับอยู่อาศัยและหาเลี้ยงชีพตามควรแก่อัตภาพรวมถึงควบคุมการจัด
ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอ่ืน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการจัด
ที่ดินแห่งชาติดังกล่าว โดยแก้ไขชื่อคณะกรรมการเป็น “คณะกรรมการจัดที่ดิน” รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติม
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องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเสียใหม่ เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ และ
เพ่ือให้การจัดที่ดินเพื่อให้ประชาชนมีที่ดินส าหรับอยู่อาศัยและหาเลี้ยงชีพสอดคล้องกับนโยบายและแผนการ
บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 
๒๕๖๒[๑๒๒]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในมาตรา ๑๘ ในส่วนที่ก าหนดให้วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อส านักงานที่ดิน
จังหวัดหรือส านักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝาก ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้โอนหน้าที่และอ านาจของหัวหน้าเขต นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอผู้เป็น
หัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ ซึ่งมีอยู่ตามประมวลกฎหมายที่ดินก่อนวันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ใช้บังคับ ไปเป็นหน้าที่และอ านาจของข้าราชการสังกัดกรมที่ดินที่
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีอ าเภอตามที่อธิบดีกรมท่ีดินก าหนด 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติว่าด้วยขายฝากตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ภายใต้หลักของความศักดิ์สิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงเจตนาระหว่างคู่สัญญาซึ่ง
เป็นเอกชนที่มีสถานะเท่าเทียมกัน แต่ในการขายฝากท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นเครื่องมือใน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนจ านวนมากได้ปรากฏว่าผู้ขายฝากมีอ านาจต่อรองน้อยกว่าผู้ซื้อฝากอัน
เนื่องมาจากสถานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน และผู้ขายฝากอาจได้รับความเดือดร้อนจากการสูญเสียที่ดินท า
กินหรือท่ีอยู่อาศัย สมควรก าหนดให้มีการควบคุมสัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยและการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่โดยก าหนดให้ผู้ขายฝากสามารถด าเนินการได้ที่
ส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝาก และให้ข้าราชการสังกัดกรมท่ีดินซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีอ าเภอมีหน้าที่และอ านาจรับการวางทรัพย์ได้ด้วย  ทั้งนี้ เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างเสริม
ความเป็นธรรมในสังคม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๒[๑๒๓]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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มาตรา ๕  ในระหว่างที่ยังไม่เริ่มใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่า ธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมโดยค านวณตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปพลางก่อน จนกว่าจะมีบัญชีราคา
ประเมินทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐใช้บังคับ 

  
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการประเมินราคา
ทรัพย์สิน เพ่ือประโยชน์แห่งรฐัก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรฐัและ
คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจ าจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่เกี่ยวกับการประเมิน
ราคาทรัพย์สินและการจัดท าบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินซึ่งใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษี
อากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนของหน่วยงานของรฐั สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

วิวรรธน์/เพิ่มเติม 

๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

  
นุสรา/ตรวจ 

๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

  
พิไลภรณ์/เพ่ิมเติม 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

  
วิชพงษ์/ตรวจ 

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

  
 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๗๑/ตอนท่ี ๗๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ 
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[๒] มาตรา ๕ วรรคสอง ยกเลกิโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ ์
พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

[๓] มาตรา ๑ นิยามค าว่า “การค้าที่ดิน” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๔] มาตรา ๑ นยิามค าว่า “ทบวงการเมือง” แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

[๕] มาตรา ๑ นิยามค าว่า “คณะกรรมการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๖] มาตรา ๔ ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

[๗] มาตรา ๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 
๒๕๑๕ 

[๘] มาตรา ๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

[๙] มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศกัราช 
๒๕๑๕ 

[๑๐] มาตรา ๘ ทวิ เพิม่โดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช 
๒๕๑๕ 

[๑๑] มาตรา ๘ ตรี เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

[๑๒] มาตรา ๙/๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

[๑๓] มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

[๑๔] มาตรา ๑๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศกัราช 
๒๕๑๕ 

[๑๕] มาตรา ๒๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

[๑๖] มาตรา ๒๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศกัราช 
๒๕๑๕ 

[๑๗] มาตรา ๒๗ ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 
๒๕๑๕ 

[๑๘] มาตรา ๒๗ ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

[๑๙] มาตรา ๓๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศกัราช 
๒๕๑๕ 

[๒๐] มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๒๘ 

[๒๑] มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 

[๒๒] มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 

[๒๓] มาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
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[๒๔] มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 

[๒๕] มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 

[๒๖] มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 

[๒๗] มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 

[๒๘] มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 

[๒๙] มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 

[๓๐] มาตรา ๔๓ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 

[๓๑] มาตรา ๔๔ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 

[๓๒] มาตรา ๔๕ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 

[๓๓] มาตรา ๔๖ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 

[๓๔] มาตรา ๔๗ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 

[๓๕] มาตรา ๔๘ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 

[๓๖] มาตรา ๔๙ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ 

[๓๗] มาตรา ๕๖ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

[๓๘] มาตรา ๕๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๓๙] มาตรา ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๒๘ 

[๔๐] มาตรา ๕๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี 
๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๔๑] มาตรา ๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๒๘ 

[๔๒] มาตรา ๕๘ ทวิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๒๘ 

[๔๓] มาตรา ๕๘ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

[๔๔] มาตรา ๕๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 
๒๕๑๕ 

[๔๕] มาตรา ๕๙ ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 
๒๕๑๕ 

[๔๖] มาตรา ๕๙ ตรี เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 
๒๕๑๕ 

[๔๗] มาตรา ๕๙ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๒๘ 

[๔๘] มาตรา ๕๙ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๒๘ 

[๔๙] มาตรา ๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๒๘ 
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[๕๐] มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

[๕๑] มาตรา ๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๒๑ 

[๕๒] มาตรา ๖๙ ทวิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๒๘ 

[๕๓] มาตรา ๗๐ ทวิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๒๑ 

[๕๔] มาตรา ๗๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๒๘ 

[๕๕] มาตรา ๗๑ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

[๕๖] มาตรา ๗๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๒๘ 

[๕๗] มาตรา ๗๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๒๘ 

[๕๘] มาตรา ๗๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศกัราช 
๒๕๑๕ 

[๕๙] มาตรา ๘๐ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

[๖๐] มาตรา ๘๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

[๖๑] มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี 
๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

[๖๒] มาตรา ๘๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี 
๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

[๖๓] มาตรา ๘๒ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

[๖๔] มาตรา ๘๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

[๖๕] มาตรา ๙๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๖๖] มาตรา ๙๖ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๖๗] มาตรา ๙๗ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ๖) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๖๘] มาตรา ๙๗ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ๖) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๖๙] มาตรา ๙๗ (๕) ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม พุทธศกัราช 
๒๕๐๒ 
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[๗๐] มาตรา ๙๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

[๗๑] มาตรา ๙๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

[๗๒] หมวด ๑๐ การค้าที่ดิน มาตรา ๑๐๑ ถึง มาตรา ๑๐๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่เติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๗๓] มาตรา ๑๐๑ ยกเลิกโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

[๗๔] มาตรา ๑๐๒ ยกเลิกโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

[๗๕] มาตรา ๑๐๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๒๑ 

[๗๖] มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี 
๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

[๗๗] มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๒๘ 

[๗๘] มาตรา ๑๐๓ ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๖ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช 
๒๕๒๐ 

[๗๙] มาตรา ๑๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

[๘๐] มาตรา ๑๐๕ ยกเลิกโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

[๘๑] มาตรา ๑๐๕ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

[๘๒] มาตรา ๑๐๕ ตร ียกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

[๘๓] มาตรา ๑๐๕ จัตวา ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

[๘๔] มาตรา ๑๐๕ เบญจ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

[๘๕] มาตรา ๑๐๕ ฉ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๘๖] มาตรา ๑๐๕ สัตต ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

[๘๗] มาตรา ๑๐๕ อัฏฐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

[๘๘] มาตรา ๑๐๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

[๘๙] มาตรา ๑๐๗ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
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[๙๐] มาตรา ๑๐๘ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

[๙๑] มาตรา ๑๐๘ ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศกัราช 
๒๕๑๕ 

[๙๒] มาตรา ๑๐๘ ตรี เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศกัราช 
๒๕๑๕ 

[๙๓] มาตรา ๑๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

[๙๔] มาตรา ๑๑๒ (๕) ยกเลิกโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

[๙๕] บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายทีด่ิน แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

[๙๖] บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายทีด่ิน ๗. แก้ไขเพิม่เติมโดย
พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๙๗] บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายทีด่ิน ๙. ยกเลิกโดยพระราชบัญญตัิแก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๙๘] บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายทีด่ิน ๑๐. (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๙๙] บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายทีด่ิน ๑๐. (๑๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๑๐๐] บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายทีด่ิน ๑๑. แกไ้ขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

[๑๐๑] บัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

[๑๐๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๖/ตอนท่ี ๘/หน้า ๑๒/๑๓ มกราคม ๒๕๐๒ 

[๑๐๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนท่ี ๓๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๘/๓ มีนาคม ๒๕๑๕ 

[๑๐๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนท่ี ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗๑/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 

[๑๐๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๔/ตอนท่ี ๘๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๙ กันยายน ๒๕๒๐ 

[๑๐๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๔/ตอนท่ี ๑๐๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๒/๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ 

[๑๐๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕/ตอนท่ี ๑๓๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๑ 

[๑๐๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๐/ตอนท่ี ๑๖๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๘/๖ ตุลาคม ๒๕๒๖ 

[๑๐๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนท่ี ๒๐๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๘ 

[๑๑๐] มาตรา ๑๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๑๑๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๑๖๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๘ กันยายน ๒๕๓๔ 

[๑๑๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๑๔/หน้า ๓/๒๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๕ 

[๑๑๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน้า ๑/๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๔๑ 

[๑๑๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๓๙ ก/หน้า ๒๕/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 
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[๑๑๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๒๙ ก/หน้า ๑/๑ เมษายน ๒๕๔๓ 

[๑๑๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตลุาคม ๒๕๔๕ 

[๑๑๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๖๑ ก/หน้า ๓๐/๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ 

[๑๑๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๒๙ ก/หน้า ๕๐/๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 

[๑๑๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๓ ก/หน้า ๗๔/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 

[๑๒๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนท่ี ๑๒๐ ก/หน้า ๑/๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

[๑๒๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๔๙ ก/หน้า ๕๘/๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

[๑๒๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๕๐ ก/หน้า ๑๑๑/๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

[๑๒๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๖๘ ก/หน้า ๓๒/๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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