ประมวลกฎหมายที่ดิน
-------------------------

หมวด 1
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
------------------------มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายนี้
"ที่ดิน" หมายความวา ผืนที่ดินทั่วไป และใหหมายความรวมถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง

สําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลดวย
"สิทธิในที่ดิน" หมายความวา กรรมสิทธิ์ และใหหมายความรวมถึงสิทธิครอบครองดวย
"ใบจอง" หมายความวา หนังสือแสดงการยอมใหเขาครอบครองที่ดินชั่วคราว
"หนังสือรับรองการทําประโยชน" หมายความวา หนังสือคํารับรองจากพนักงานเจาหนาที่วาไดทํา
ประโยชนในที่ดินแลว
"ใบไตสวน" หมายความวา หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน และใหหมายความรวมถึง
ใบนําดวย
"โฉนดที่ดิน" หมายความวา หนังสือสํารั๗แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และใหหมายความรวมถึงโฉนดแผน
ที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราวา "ไดทําประโยชนแลว"
"การรังวัด" หมายความวา การรังวัดปกเขต และทําเขต จด หรือคํานวณการรังวัด เพื่อใหทราบที่ตั้ง
แนวเขตที่ดิน หรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดิน
"การคาที่ดิน" หมายความวา การไดมาและจําหนายไปซึ่งที่ดินเพื่อประโยชนในกิจการคาหากําไรโดย
วิธีขาย แลกเปลี่ยน หรือใหเชาซื้อที่ดิน
"ทบวงการเมือง" หมายความวา หนวยราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคลของราชการสวนกลาง ราชการ
สวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น" (นิยามคํา "ทบวงการเมือง" บัญญัติเพิ่มโดย L 336 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2521 ใชบังคับ 12 ธันวาคม 2521)
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา เจาพนักงานซึ่งเปนผูปฏิบัติการ ตามประมวลกฎหมายนี้ และ
พนักงานอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมที่ดิน
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน และ
ตามประมวลกฎหมายนี้
มาตรา 2 ที่ดินซึ่งมิไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดใหถือวาเปนของรัฐ
มาตรา 3 บุคคลยอมมีกรรมสิทธิใ์ นที่ดิน ในกรณีตอไปนี้
(1)
ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมายกอนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ หรือไดมาซึ่ง
โฉนดที่ดินตามบทแหงประมวลกฎหมายนี้
(2)
ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือกฎหมายอื่น

มาตรา 4 ภายใตบังคับมาตรา 6 บุคคลใดไดมาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินกอนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช
บังคับ ใหมีสิทธิครอบครองสืบไปและใหคุมครองตลอดถึงผูรับโอนดวย
มาตรา 4 ทวิ นับตั้งแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
ที่ดินซึ่งมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่"
("มาตรา 4 ทวิ" เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2515 ใชบังคับ
4 มีนาคม 2515)
มาตรา 5 ผูใดมีความประสงคเวนคืนสิทธิในที่ดินใหแกรัฐ ใหยื่นคําขอเวนคืนตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา
71
มาตรา 6 นับตั้งแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับบุคคลใดมีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดิน หรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน หากบุคคลนั้นทอดทิ้งไมทําประโยชนในที่ดิน หรือปลอยที่ดินใหเปฯที่รกราง
วางเปลา เกินกําหนดเวลาดังตอไปนี้
(1)
สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เกินสิบปติดตอกัน
(2)
สําหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน เกินหาปติดตอกัน ใหถือวาเจตนาสละสิทธิ
ในที่ดินเฉพาะสวนที่ทอดทิ้งไมทําประโยชนหรือที่ปลอยใหเปนที่รางวางเปลา เมื่ออธิบดีไดยื่นคํารองตอศาล
และศาลไดสั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกลาว ใหที่ดินนั้นตกเปนของรัฐเพื่อดําเนินการตามประมวล
กฎหมายนี้ตอไป" ("มาตรา 6" แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ.
2515 ใชบังคับ 4 มีนาคม 2515)
มาตรา 7 (ยกเลิกแลวโดย L 336 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 ตั้งแตวันที่ 7 ตุลาคม 2526)
มาตรา 8 บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือเปนทรัพยสินของแผนดินนั้น ถาไมมี
กฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหอธิบดีมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา และดําเนินการคุมครองปองกันไดตามควร
แกกรณี อํานาจหนาที่ดังวานี้
รัฐมนตรีจะมอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นเปนผูใชก็ได ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือเปนที่ที่ไดหวงหามหรือสงวนไวตาม
ความตองการของทบวงการเมือง อาจถูกถอนสภาพ หรือโอนไปเพื่อใชประโยชนอยางอื่น หรือนําไปจัดเพื่อ
ประชาชนได ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ถาทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจัดหาที่ดินมาใหพลเมือง ใช
รวมกันแทนแลว การถอนสภาพหรือโอยใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ แตถาพลเมืองไดเลิกใชประโยชนใน
ที่ดินนั้นหรือที่ดินนั้นไดเปลี่ยนสภาพไปจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน และมิไดตกไปเปน
กรรมสิทธิ์ของผูใดตามอํานาจกฎหมายอื่นแลว การถอนสภาพใหกระทําโดยพระราชกฤษฏีกา
(2) ที่ดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ไดหวงหามหรือสงวนไวตามความตองการของ
ทบวงการเมืองใด ถาทบวงการเมืองนั้นเลิกใชหรือไมตองการหวงหามหรือสงวนตอไป เมื่อไดมีพระราช
กฤษฎีกาถอนสภาพแลว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายใหทบวงการเมืองซึ่งมีหนาที่เปนผูใชหรือจัดหาประโยชนก็

ได แตถาจะโอนตอไปยังเอกชน ใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ และถาจะนําไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวล
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีการตาม
วรรคสองใหมีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบทายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกานั้นดวย"
("มาตรา 8" แกไขโดยประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ใชบังคับ 4
มีนาคม 2515)
มาตรา 8 ทวิ ที่ดินของรัฐซึ่งมิไดใหบุคคลใดมีสิทธิครอบครองหรือที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันซึ่งไดถอน
สภาพตามมาตรา 8 (1) แลวรัฐมนตรีมีอํานาจที่จะจัดขึ้นทะเบียนเพื่อใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการ
ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
กอนที่จะจัดขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหมีการรังวัดทําแผนที่ และใหผูวาราชการจังหวัดทองที่
ประกาศการจัดขึ้นทะเบียนใหราษฎรทราบมีกําหนดสามสิบวัน ประกาศใหปดในที่เปดเผย ณ สํานักงานที่ดิน
ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ ที่ทําการกํานัน และในบริเวณที่ดินนั้น
การจัดขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหมีแผนที่แนบทาย
ประกาศดวย"
("มาตรา 8 ทวิ" เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ใชบังคับ 4
มีนาคม 2515)
มาตรา 8 ตรี ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน หรือใชเพื่อประโยชนของ
แผนดินโดยเฉพาะ
อธิบดีอาจจัดใหมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเพื่อแสดงเขนไวเปนหลักฐาน แบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการออกหนังสือสํารัญสําหรับที่หลวงใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ที่ดินตามวรรคหนึ่งแปลงใดยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เขตของที่ดินดังกลาวใหเปนไปตาม
หลักฐานของทางราชการ" ("มาตรา 8 ตรี" เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13
ธันวาคม พ.ศ. 2515 ใชบังคับ 4 มีนาคม 2515)
มาตรา 9 ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไมที่ดินของรัฐนั้นถามิไดมีสิทธิครอบครอง หรือ
มิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่แลว หามมิใหบุคคลใด
(1)
เขาไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการกนสรางหรือเผาปา
(2)
ทําดวยประการใด ใหเปนการทําลาย หรือทําใหเสื่อมสภาพ ที่ดิน ที่หิน ทีกรวด หรือที่
ทรายในบิรเสณที่รัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษา หรือ
(3)
ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน
มาตรา 9 ทวิ ผูรับอนุญาตตามมาตรา 9 ตองเสียคาตอบแทนเปนรายปใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดตาม
วิธีการและอัตราที่กําหนดไวในขอบัญญัติจังหวัด แตตองไมเกินอัตราตามบัญชีทายประมวลกฎหมายนี้" ("มาตรา
9 ทวิ" เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ใชบังคับ 4 มีนาคม
2515)

มาตรา 10 ที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและมิใชสาธารณะสมบัติของแผนดินอันราษฎรใช
ประโยชนรวมกันนั้น ใหอธิบดีมีอํานาจจัดหาผลประโยชน ในการจัดหาผลประโยชน ใหรวมถึงจัดทําใหที่ดิน
ใชประโยชนได ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ใหเชา และใหเชาซื้อ
หลักเกณฑและวิธีการจัดหาผลประโยชน ใหกําหนดโดยกฎกระทรวงแตสําหรับการขาย การ
แลกเปลี่ยน และการใชเชาซื้อที่ดินตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี การดําเนินการจัดหาผลประโยชนตามความใน
มาตรานี้ ใหคํานึงถึงการที่จะสงวนที่ดินไวใหอนุชนรุนหลังดวย
มาตรา 11 การจัดหาผลประโยชนซึ่งที่ดินของรัฐตามนัยดังกลาวมาในมาตรากอนนี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให
ทบวงการเมืองอื่นเปนผูจัดหาผลประโยชนสําหรับรัฐ หรือบํารุงทองถื่นก็ได ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 12 ที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง รัฐมนตรีมีอํานาจใหสัมปทาน ใหหรือใหใชใน
ระยะเวลาอันจําดัด ทังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนถึงกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไม
มาตรา 13 เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามบทแหงประมวลกฎหมายนี้ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจจัดตั้งสํานักงานที่ดิน
จังหวัดขึ้น
จังหวัดใดมีความจําเปนที่จะตองตั้งที่ทําการที่ดินมากกวาหนึ่งแหงใหรัฐมนตรีมีอํานาจจัดตั้งสํานักงาน
ที่ดินสาขาขึ้นโดยใหสังกัดอยูในสํานักงานที่ดินจังหวัด
การจัดตั้งสํานักงานที่ดินจังหวัดและสํานักงานที่ดินสาขา ใหประกาศในราชกิจจนุเบกษา
หมวด 2
การจัดที่ดินเพื่อประชาชน
------------------มาตรา 14 ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมจัดที่ดินแหงชาติ" ประกอบดวยรัฐมนตรีเปนประธาน
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม อธิบดีกรมการ
ปกครอง อธิบดีกรมประชาสงเคราะห อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมชลประทาน
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมปาไม อธิบดี
กรมธนารักษ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทเปนกรรมการ อธิบดีเปน
กรรมการ และเลขาธิการโดยตําแหนง และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้ง" ("มาตรา 14" แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ใช
บังคับ 4 มีนาคม 2515)
มาตรา 15 กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงมีกําหนดสี่ป
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงคณะรัฐมนตรีจะแตงตั้งใหเปนกรรมการอีกก็ได" ("มาตรา
15" แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ใชบังคับ 4 มีนาคม
2515)

มาตรา 16 นอกจากการออกจากตําแหนงตามวาระตามความในมาตรา 15 กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ตองจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่มีโทษชั้นลหุโทษ
หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(4) คณะรัฐมนตรีใหออกจากตําแหนง
ในกรณีที่มีการพนจากตําแหนงตามมาตรานี้ ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการแทน
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งเขาแทนนี้ยอมอยูในตําแหนางไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน
มาตรา 17 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมเกินกวากึ่งหนึ่งจึงเปนองคประชุม
มาตรา 18 ในเมื่อประธานไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการเลือกตั้งกันขึ้นเองเปนประธาน
มาตรา 19 การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษานั้นใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ
กรรมการคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีจํานวนเสียงลงคะแนนเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 20 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) วางนโยบายการจัดที่ดิน เพื่อใหประชาชนมีที่ดินสําหรับอยูอาศัยและหาเลี้ยงชีพตามควรแกอัตภาพ (2) วาง
แผนการถือครองที่ดิน
(3) สงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหแกประชาชน
(4) สงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน
(5) อนุมัติโครงการการจัดที่ดินของทบวงการเมือง
(6) ควบคุมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น
(7) ปฏิบัติการเกี่ยวกับที่ดินตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(8) มอบหมายใหทบวงการเมืองที่เกี่ยวของดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่อยางใดอยางหนึ่งในมาตรานี้แทน
คณะกรรมการไดตามที่เห็นสมควร
(9) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
(10) วางระเบียบหรือขอบังคับกําหนดหลักเกณฑ หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดที่ดินหรือเพื่อกิจการอื่นตาม
ประมวลกฎหมายนี้
ระเบียบหรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับประชาชน ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา" ("มาตรา 20" แกไข
โดย L 336 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526)
มาตรา 21 ใหรัฐมนตรีดําเนินการตามมติของคณะกรรมการ และมีอํานาจมอบหมายใหทบวงการเมืองที่
เกี่ยวของดําเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับการจัดที่ดินได และถาสามารถทําได

ใหทบวงการเมืองที่เกี่ยวของปฏิบัติการใหเปนไปตามที่ไดรับมอบอํานาจไปนั้นโดยไมชักชา และเพื่อ
ประโยชนแหงมาตรานี้ ใหเจาพนักงานของทบวงการเมืองเชนวานั้นมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับพนักงาน
เจาหนาที่ตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายนี้
ในการมอบอํานาจใหทบวงการเมืองดําเนินการตามความในวรรคกอน รัฐมนตรีจะใหทบวงการเมือง
เชนวานั้นเบิกเงินในงบประมาณของกรมที่ดินไปใชจายตามรายการในงบประมาณแทนกรมที่ดินก็ได
มาตรา 22 ใหรัฐมนตรีและพนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจดังตอไปนี้
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาชี้แจงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดที่ดิน และใหสงเอกสาร
หลักฐานหรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
(2) เขาไปยังสถานที่หรือที่ดินของบทวงการเมือง องคการของรัฐหรือเอกชนเพื่อตรวจสอบเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดที่ดิน และใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง เรียกเอกสารหลักฐาน หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวของ จากบุคคลที่อยูใน
สถานที่หรือที่ดินเชนวานั้น มาตรวจพิจารณาไดตามความจําเปน
ในการนี้บุคคลเชนวานั้นตองใหความสะดวกแกคณะกรรมการและพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร
มาตรา 23 ในการใชอํานาจหนาที่ตามประมวลกฎหมายนี้ พนักงานเจาหนาที่และเจาพนักงานของทบวง
การเมืองซึ่งมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตามความในมาตรา 21 ตองมีบัตรประจําตัว และ
แสดงแกบุคคลที่เกี่ยวของ
มาตรา 24 ใหถือวาพนักงานเจาหนาที่และเจาพนักงานที่ฆิบัติหนาที่ตามความในประมวลกฎหมายนี้ เปนเจา
พนักงานตามความหมายในกฎหมายลักษณะอาญา
มาตรา 25 เพื่อประโยชนในการจัดที่ดินหรือการสํารวจความอุดมสมบูรณของดิน คณะกรรมการจะจัดใหมีการ
สํารวจที่ดินก็ได
เมื่อเปนการสมควรจะสํารวจที่ดินในทองที่ใด ใหคณะกรรมการประกาศทองที่นั้นเปนเขตสํารวจที่ดิน
ในราชกิจจานุเบกษา และใหปดประกาศนั้น ณ ที่วาการอําเภอและบานกํานันในตําบลที่อยูในเขตสํารวจ
ประกาศของคณะกรรมการดังกลาวใหมีแผนที่ประเมินเขตที่ดินที่กําหนดใหเปนเขตสํารวจที่ดินไวทาย ประกาศ
ดวย แผนที่ดังกลาวนี้ใหถือวาเปนสวยแหงประกาศ" ("มาตรา 25" แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ใชบังคับ 4 มีนาคม 2515)
มาตรา 26 ภายในเขตสํารวจที่ดินตามความในมาตรา 25 ใหผูมีสิทธิในที่ดินหรือผูครอบครองที่ดิน ซึ่งอยูใน
เขตสํารวจที่ดิน มีหนาที่
(1)
แจงตอพนักงานเจาหนาที่ในทองที่ซึ่งที่ดินตั้งอยูภายในระยะเวลาที่ผูวาราชการจังหวัด
ประกาศกําหนดตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีเชนนี้จะจัดใหบุคคลอื่นแจงแทนก็ได
(2)
นําหรือจัดใหบุคคลอื่นนําพนักงานเจาหนาที่ไปชี้เขตที่ดินซึ่งตนมีสิทธิหรือครอบครองอยู ใน
เมื่อไดรับคําบอกกลาวจากพนักงานเจาหนาที่ลวงหนาเปนเวลาอันสมควร
(3) ลงชื่อรับรองการสํารวจที่ดินของพนักงานเจาหนาที่ตามที่เปนจริง
ในกรณีที่จัดใหบุคคลอื่นนําชี้เขตที่ดิน ใหบุคคลซึ่งนําชี้เขตที่ดินเปนผูลงชื่อรับรองการสํารวจที่ดินแทน

มาตรา 27 นอกจากที่ดินที่สวนราชการหรือองคการของรัฐนําไปจัดตามกฎมายอื่นแลว อธิบดีมีอํานาจจัดที่ดิน
ของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองใหราษฎรเพื่อเปนที่อยูอาศัยและทํามาหาเลี้ยงชีพได ทั้งนี้ ตองเปนไป
ตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งใหรวมถึงรายการดั่งตอไปนี้ดวย คือ
(1)
จํานวนที่ดินที่จะแบงใหครอบครอง
(2)
หลักเกณฑสอบสวนคัดเลือกผูเขาครอบครอง
(3)
วิธีที่ผูเขาครอบครองพึงปฏิบัติ
(4)
หลักเกณฑการชดใชทุนที่ไดลงไปในที่ดินนั้น และการเรียกคาธรรมเนียมบางอยาง
(5)
กิจการที่จําเปนสําหรับการจัดแบงที่ดิน ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และเงื่อนไขของ
คณะกรรมการใหประกาศในราชกิจจกนุเบกษา
มาตรา 27 ทวิ ในกรณีที่ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน หรือผูซึ่งไดครอบครองและทําประโยขนใน
ที่ดินตอเนื่องจากบุคคลดังกลาวไดยื่นคํารองขอผอนผันการแจงการครอบครองตามพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 กอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ และผูวาราชการจังหวัดยังไมไดมี
คําสั่งใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการใหเสร็จสิ้นโดยไมชักชา แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิผูครอบครอง และทํา
ประโยชนในที่ดินนั้นที่จะใชสิทธิตามาตรา 27 ตรีแหงประมวลกฎหมายนี้" ("มาตรา 27 ทวิ" เพิ่มเติมโดย
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2515 ใชบังคับ 1 มีนาคม 2515)
มาตรา 27 ตรี เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดประกาศกําหนดทองที่และวันเริ่มตนของการสํารวจตามมาตรา 58
วรรคสอง ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับโดยไมมีหนังสือสําคัญ
แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมิไดแจงการครอบครองตามมาตรา 5แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 หรือผูซึ่งรอคําสั่งผอนผันจากผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา 27 ทวิ แตไดครอบครองและทําประโยชน
ในที่ดินนั้นติดตอมาจนถึงวันทําการสํารวจรังวัด หรือพิสูจนสอบสวน
ถาประสงคจะไดสิทธิในที่ดินนั้น ใหแจงการครอบครองที่ดินตอเจาพนักงานที่ดิน ณ ที่ดินนั้นตั้งอยู
ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันปดประกาศ ถามิไดแจงการครอบครองภายในกําหนดเวลาดังกลาว แต
ไดมานําหรือสงตัวแทนมานําพนักงานเจาหนาที่ทําการสํารวจรังวัดตามวันและเวลาที่พนักงานเจาหนาที่ประกาศ
กําหนด ใหถือวายังประสงคจะไดสิทธิในที่ดินนั้น
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความ
รวมถึงผูซึ่งไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเนื่องมาจากบุคคลดังกลาวดวย"
("มาตรา 27 ตรี" แกไขโดย L 336 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 3639)
มาตรา 28 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุรรมการเพื่อชวยเหลือในตการดําเนินกิจการอยางใดอยาง
หนึ่ง แลวรายงานคณะกรรมการใหนําความในมาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 19 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 29 ในการดําเนินการตามความในมาตรา 27 ที่ดินที่ไดรับมาโดยบทแหงประมวลกฎหมายนี้ ตั้งอยูใน
ทองที่ใด ใหจัดใหบุคคลที่มีภูมิลําเนาอยูในทองที่นั้นไดรับ ไดซื้อ ไดแลกเปลี่ยน หรือไดเชาซื้อกอน ตอเมื่อมี
ที่ดินเหลืออยู จึงใหจัดใหบุคคลที่มีภูมิลําเนาอยูในทองที่อื่นไดรับไดซื้อ ไดแลกเปลี่ยนหรือไดเชาซื้อตอไป

มาตรา 30 เมื่อไดจัดใหบุคคลเขาครอบครองในที่ดินรายใดแลวใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบจองใหไวเปน
หลักฐานกอน และเมื่อปรากฎแกพนักงานเจาหนาที่วา บุคคลที่ไดจัดใหเขาครอบครองที่ดินไดทําประโยชนใน
ที่ดิน และทั้งไดปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และเงื่อนไขที่คระกรรมการกําหนดโดยครบถวนแลว
ก็ใหพนักงานเจาหนาที่ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหโดยเร็ว" ("มาตรา 30" แกไขโดยประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ใชบังคับ 4 มีนาคม 2515)
มาตรา 31 โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่ไดออกสืบเนื่องมาจากใบจองตามมาตรา 30 และ
มาตรา 33 หามมิใหผูไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกลาวโอนที่ดินนั้นใหแกผูอื่นในกรณีดังตอไปนี้
(1) ถาเปนกรณีที่ไดออกใบจองในหรือหลังวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 หามโอนภายในกําหนดสิบป นับแต
วันไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
(2) ถาเปนกรณีที่ไดออกใบจองกอนวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เฉพาะที่รัฐใหการชวยเหลือในดาน
สาธารณูปโภคและอื่น ๆ เนื่องจากการจัดที่ดิน หามโอนภายในกําหนดหาป นับแตวันไดรับโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีที่ที่ดินนั้นตกทอดทางมรดก หรือโอนใหแกทบวงการเมือง
องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือโอนใหแกสหกรณเพื่อชําระหนี้โดยไดรับอนุมัติจากนายทะเบียน สหกรณภายในกําหนดเวลาหามโอนตาม
วรรคหนึ่ง ที่ดินนั้นไมอยูในขายแหงการบังคับคดี" ("มาตรา 31" แกไขโดย L 336 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528)
มาตรา 32 บุคคลใดเขาครอบครองที่ดินตามนัยแหงบทบัญญัติมาตรา 30 ไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ
ขอกําหนด หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการ อธิบดีมีอํานาจสั่งใหบุคคลนั้นออกไปจากที่ดินนั้นได และนับตั้งแต
วันไดรับคําสั่ง ใหบุคคลนั้นขาดสิทธิอันจะพึงไดตามระเบียบขอบังคับทั้งหลายทันที
ถาบุคคลนั้นไมพอใจคําสั่งดังกลาวในวรรคกอน ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในกําหนด
สามสิบวัน นับแตวันไดรับคําสั่ง แตถารัฐมนตรีมิไดวินิจฉัยสั่งการภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันไดรับ
อุทธรณ ใหถือวารัฐมนตรีสั่งใหมีสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นตอไป
แตจะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และเงื่อนไขของคณะกรรมการตามเดิม
คําสั่งของรัฐมนตรีใหถือเปนที่สุด
มาตรา 33 ในเขตทัองที่ใดที่คณะกรรมการยังมิไดประกาศเขตสํารวจที่ดินตามความในหมวดนี้ก็ดี หรือในกรณี
ที่สภาพของที่ดินเปนแปลงเล็กแปลงนอยก็ดี
ราษฎรจะขออนุญาตจับจองที่ดินไดโดยปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด และเมื่อพนักงานเจาหนาที่อนุญาตแลว ก็ใหออกใบจองใหตอไป
หมวด 3
การกําหนดสิทธิในที่ดิน
---------------------มาตรา 34 (ยกเลิกแลว โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2502)
มาตรา 35 (ยกเลิกแลว โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2502)

มาตรา 36 (ยกเลิกแลว โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2502)
มาตรา 37 (ยกเลิกแลว โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2502)
มาตรา 38 (ยกเลิกแลว โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2502)
มาตรา 39 (ยกเลิกแลว โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2502)
มาตรา 40 (ยกเลิกแลว โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2502)
มาตรา 41 (ยกเลิกแลว โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2502)
มาตรา 42 (ยกเลิกแลว โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2502)
มาตรา 43 (ยกเลิกแลว โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2502)
มาตรา 44 (ยกเลิกแลว โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2502)
มาตรา 45 (ยกเลิกแลว โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2502)
มาตรา 46 (ยกเลิกแลว โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2502)
มาตรา 47 (ยกเลิกแลว โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2502)
มาตรา 48 (ยกเลิกแลว โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2502)
มาตรา 49 (ยกเลิกแลว โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2502)
มาตรา 50 ในการที่อธิบดีใชอํานาจจําหนายที่ดินตามบทแหงประมวลกฎหมายนี้ ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายโดย
การขาย หรือใหเชาซื้อตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหอธิบดีมีอํานาจ เรียก
คาธรรมเนียมไดไมเกินรอยละหาของราคาที่จําหนายนั้น
ถาจําหนายไมไดภายในสองป ใหอธิบดีโดยอนุมัติ รัฐมนตรีมีอํานาจจัดการขายที่ดินนั้นดวยวิธีผอนสง
ภายในสิงป
อํานาจตามความที่กลาวในวรรคแรกนั้น เมื่ออธิบดีเห็นเปนการสมควรจะจัดแบงที่ดินออกเปนแปลง ๆ
เพื่อจําหนายก็ได
มาตรา 51 ในกรณีที่อธิบดีจะใชอํานาจจําหนายที่ดินตามประมวลกฎหมายนี้ ใหผูมีสิทธิในที่ดินอันจะพึง
จําหนายตกลงกับพนักงานเจาหนาที่วาที่ดินแปลงใด หรือสวนของที่ดินตอนใดจะพึงจําหนาย ถาไมสามารถตก
ลงกันไดใหเสนอเรื่องใหคระกรรมการชี้ขาด

มาตรา 52 ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรจะใชอํานาจจําหนายที่ดิน ใหพนักงานเจาหนาที่แจงไปใหผูมีสิทธิในที่ดิน
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน เมื่อพนกําหนดดังกลาว
ใหพนักงานเจาหนาที่ตกลงกับผูมีสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับราคาที่ดิน ถาไมสามารถตกลงราคาที่ดินกันได
ใหนําบทบัญญัติวาดวยการกําหนดราคาอสังหาริมทรัพย โดยอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม
ราคาที่ดินที่จะพึงตกลงหรือที่จะพึงกําหนดโดยอนุญาโตตุลาการนั้นใหถือราคาตลาดตามที่เปนอยูใน
วันที่พนักงานเจาหนาที่แจงใหผูมีสิทธิในที่ดินทราบวาอธิบดีจะใชอํานาจจําหนาย
มาตรา 53 นับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่แจงใหทราบตามความในมาตรา 52 ใหอธิบดีมีอํานาจครอบครองที่ดิน
นั้นทันที และใหผูมีสิทธิในที่ดิน บริวาร ผูเชา ผูอาศัย และบุคคลอื่นใดที่อยูในที่ดินนั้น ออกจากที่ดินภายใน
กําหนดหนึ่งป
ในกรณีที่มีสัญญาเชาที่ดินแปลงนั้นอยู ก็ใหสัญญาเชาเปนอันระงับไปในวันที่พนักงานเจาหนาที่แจงให
ผูมีสิทธิในที่ดินทราบวาอธิบดีจะใชอํานาจจําหนาย
มาตรา 54 เมื่อมีการจําหนายที่ดินของผูใดตามนัยแหงประมวลกฎหมายนี้โดยวิธีเชาซื้อหรือผอนชําระราคา ให
อธิบดีชําระราคาที่ดินใหแกผูมีสิทธิในที่ดินเปนงวด ๆ ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังตอไปนี้
(1)
กรณีการจําหนายตามมาตรา 39 ใหผอนชําระราคาที่ดินภายในหาป
(2)
กรณีการจําหนายตามมาตราอื่น ใหผอนชําระราคาที่ดินภายในสิบป สําหรับผอนชําระราคา
ที่ดินนั้น ใหคิดดอกเบี้ยรอยละสามตอปของราคาที่ดินที่คางชําระจากผูซื้อหรือผูเชาซื้อ ใหแกผูมีสิทธิในที่ดินเดิม
มาตรา 55 ในกรณีการขายหรือใหเชาซื้อที่ดินตามความในมาตรา 50 ถาผูซื้อหรือผูเชาซื้อไมปฏิบัตตามเงื่อนไข
ในสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเชาซื้อแลวแตกรณี ใหอธิบดีมีอํานาจเรียกที่ดินคืน ในการเรียกที่ดินคือ ใหสิทธิใน
ที่ดินตกเปนของกรมที่ดินในวันที่ผูซื้อหรือผูเชาซื้อไดทราบ หรือควรจะไดทราบถึงการเรียกที่ดินคืน
หมวด 4
การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
---------------------มาตรา 56 แบบ หลักเกณฑ และวิธีการออกในจอง หนังสือรับรองการทําประโยชน ในไตสวน หรือโฉนด
ที่ดิน รวมทั้งในแทนของหนังสือดังกลาวมาแลวนั้น ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 57 โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชนใหมีขอความสํารัยดังตอไปนี้ ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู
ของผูมีสิทธิในที่ดิน ตําแหนงที่ดิน จํานวนเนื้อที่ รูปแผนที่ของที่ดินแปลงนั้นซึ่งแสดงเขตขางเคียงทั้งสี่ทิศ ให
เจาพนักงานที่ดินจังหวัด เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือเจาพนักงานที่ดินซึ่งอธิบดีมอบหมาย เปนผูลง
ลายมือชื่อและประทับตราประจําตําแหนงของเจาพนักงานที่ดินเปนสัคัญ กับใหมีสารบัญสําหรับจดทะเบียนไว
ดวย
โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชนใหทําเปนคูฉบับรวมสองฉบับ มองใหผูมีสิทธิในที่ดิน
ฉบับหนึ่ง อีกฉบับหนึ่งเก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน สําหรับคูฉบับที่เก็บไว ณ สํานักงานที่ดินนั้น จะจําลองเปน

รูปถายไวก็ได ในกรณีเชนนี้ใหถือเสมือนเปนตนฉบับ" ("มาตรา 57" แกไขโดย L 336 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528
ใชบังคับ 1 มกราคม 2529)
มาตรา 58 เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะใหมีการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนในจังหวัด
ใดในปใด ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดจังหวัดที่จะทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่ หรือพิสูจน
สอบสวนการทําประโยชนสําหรับปนั้น เขตจังหวัดที่รัฐมนตรีประกาศกําหรดไมรวมทองที่ที่ราชการไดจําแนก
ใหเปนเขตปาไมถาวร
เมื่อไดมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดกําหนดทองที่และวันเริ่มตนของ
การเดินสํารวจรังวัดในทองที่นั้น โดยปดประกาศไว ณ สํานักงานที่ดิน ที่วาการอําเภอ ที่วาการกิ่งอําเภอ ที่ทํา
การกํานัน และที่ทําการผูใหญบานแหงทองที่กอนวันเริ่มตนสํารวจไมนอยกวาสามสิบวัน
เมื่อไดมีประกาศของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสอง ใหบุคคลตามมาตรา 58 ทวิ วรรคสอง หรือ
ตัวแทนของบุคคลดังกลาว นําพนักงานเจาหนาที่หรือผูซึ่งพนักงานเจาหนาที่มอบหมายเพื่อทําการสํารวจรังวัทํา
แผนที่ หรือพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนในที่ดินของตนตามวันและเวลาที่พนักงานเจาหนาที่ไดนัดหมาย
ในการเดินสํารวจพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนเพื่อออกหนังสือรับรองการทําประโยชน เจา
พนักงานที่ดินมีอํานาจแตงตั้งผูซึ่งไดรับการอบรมในการพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน เปนเจาหนาที่ออกไป
พิสูจนสอบสวนการทําประโยชนแทนตนได
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคสี่ ใหเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา"
("มาตรา 58ป แกไขโดย L 336 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 ใชบังคับ 1 มกราคม 2529)
มาตรา 58 ทวิ เมื่อไดสํารวจรังวัดทําแผนที่พิสูจนสอบสวน
การทําประโยชนในที่ดินตามมาตรา 58 แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชนแลวแตกรณี
ใหแกบุคคลตามที่ระบุไวในวรรคสอง เมื่อปรากฎวาที่ดินที่บุคคลนั้นครอบครองเปนที่ดินที่อาจออก
โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนไดตามประมวล กฎหมายนี้
บุคคลซึ่งพนักงานเจาหนาที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามวรรคหนึ่งให
ได คือ
(1)
ผูซึ่งมีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหยียบย่ํา หนังสือรับรองการทํา
ประโยชนโฉนดตราจอง ตราจองที่ตราวา "ไดทําประโยชนแลว" หรือเปนผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยการจัด
ที่ดินเพื่อการครองชีพ
(2)
ผูซึ่งไดปฏิบัติตามมาตรา 27 ตรี
(3)
ผูซึ่งครอบครองที่ดิน และทําประโยชนในที่ดินภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ
และไมมีใบของ ใบเหยียบย่ํา หรือไมมีหลักฐานวาเปนผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ผูซึ่งมีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดินตามวรรคสอง (1) ให
หมายความรวมถึงผูซึ่งไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเนื่องมาจากบุคคลดังกลาวดวย
สําหรับบุคคลตามวรรคสอง (2) และ (3) ใหออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนแลวแตกรณี
ไดไมเกินหาสิบไร ถาเกินหาสิบไร จะตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดเปนการเฉพาะราย ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

ภายในสิบปนับแตวันที่ไดรับโฉนดที่ดินหรือปนังสือรับรองการทําประโยชนตามวรรคหนึ่ง หามมิให
บุคคลตามวรรคสอง (3) ผูไดมาซึ่งสิทธิไนที่ดินดังกลาวโอนที่ดินนั้นใหแกผูอื่น เวนแตเปนการตกทอดทาง
มรดก หรือโอนใหแกทบวงการเมือง
องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติ หรือโอนใหแกสหกรณเพื่อชําระหนี้โดยไดรรับอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ ภายในกําหนด
ระยะเวลาหามโอนตามวรรคหา ที่ดินนั้นไมอยูในขายแหงการบังคับคดี" ("มาตรา 58 ทวิ" แกไขโดย L 336
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 ใชบังคับ 1 มกราคม 2529)
มาตรา 58 ตรี เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะใหมีการออกโฉนดที่ดินสําหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนซึ่งใชระวางรูปถายทางอากาศในทองที่ใด ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดทองที่นั้น
และวันที่เริ่มดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน
การทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินตามวรรคหนึ่ง ใหนําหลักฐานเกี่ยวกับระวางรูปถายทางอากาศที่ใชกับ
หนังสือรับรองการทําประโยชนมาปรับแกตามหลักวิชาการแผนที่รูปถายทางอากาศโดยไมตองทําการสํารวจ
รังวัด เวนแตกรณีจะเปนใหเจาพนักงานที่ดินทําการสํารวจรังวัด
เมื่อถึงกําหนดวันที่เริ่มดําเนิการออกโฉนดที่ดินตามประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง แลวใหระงับ
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใด ๆ ที่ตองมีการรังวัดสําหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนโดยใช
ระวางรูปถายทางอากาศในทองที่ดังกลาว เวนแตในกรณีจําเปนเจาพนักงานที่ดินจะอนุญาตเฉพาะรายก็ได ทั้งนี้
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดการออกโฉนดที่ดินตามมาตรานี้ ใหออกแกผูซึ่งเปนผูมีสิทธิในหนังสือ
รับรองการทําประโยชน
เมื่อไดจัดทําโฉนดที่ดินแปลงใดพรอมที่จะแจกแลว ใหเจาพนักงานที่ดินประกาศกําหนดวันแจกโฉนด
ที่ดินแปลงนั้นแกผูมีสิทธิ และใหถือวาหนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับที่ดินแปลงนั้นไดยกเลิกตั้งแตวัน
กําหนดแจกโฉนดที่ดินตามประกาศดังกลาว และใหสงหนังสือรับรองการทําประโยชนที่ยกเลิกแลวนั้นคืนแกเจา
พนักงานที่ดิน เวนแตกรณีสูญหาย" ("มาตรา 58 ตรี" เพิ่มเติมโดย L 336 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 ใชบังคับ 1
มกราคม 2529)
มาตรา 59 ในกรณีที่ผูมีสิทธิครอบครองที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเปนการ
เฉพาะรายไมวาจะไดมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 58 แลวหรือไมก็ตาม เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณา
เห็นสมควรใหดําเนินการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนแลวแตกรณี ไดตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กําหนด
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ผูมีสิทธิครอบครองทิ่ดินตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงผูซึ่งได
ครอบครองและทําประโยชนืในที่ดินตอเนื่องมาจากผูซึ่งมีหลักฐานการแจงการครอบครองดวย" ("มาตรา 59"
แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2515 ใชบังคับ 1 มีนาคม 2515)
มาตรา 59 ทวิ ผูซึ่งครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ โดยมีหนังสือ
สําคัญแสดงกรรมสิทธิที่ดิน และมิไดแจงการครอบครองตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 แตไมรวมถึงผูซึ่งมิไดปฏิบัติตามมาตรา 27 ตรี

ถามีความจําเปนจะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเปนการเฉพาะราย เมื่อ
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาเห็นสมควรใหดําเนินการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
แลวแตกรณี ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กําหนด แตตองไมเกินหาสิบไร
ถาเกินหาสิบไรจะตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด ทั้งนี้ตามระเบียบที่คระกรรมการกําหนด
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงผูซึ่งได
ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเนื่องมาจากบุคคลดังกลาวดวย" ("มาตรา 59 ทวิ" เพิ่มเติมโดยประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2515 ใชบังคับ 1 มีนาคม 2515)
มาตรา 59 ตรี ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ถาปรากฎวาเนื้อที่ที่ทําการรังวัดใหม
แตกตางไปจากเนื้อที่ตามใบแจงการครอบครองตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมลวกกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497
ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหไดเทาจํานวนเนื้อที่ที่ไดทําประโยชน
ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด" ("มาตรา 59 ตรี" เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลง
วันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2515 ใชบังคับ 1 มีนาคม 2515)
มาตรา 59 จัตวา การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 ทวิ มาตรา 58 ตรี และมาตรา 59 ถาหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินเดิมมีรายการภาระผูกพัน หรือมีรายการเปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิในที่ดินในระหวางดําเนินการออกโฉนด
ที่ดิน ใหยกรายการดังกลาวมาจดแจงไวในโฉนดที่ดินดวย" ("มาตรา 59 จัตวา" เพิ่มเติมโดย L 336 (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2528 ใชบังคับ 1 มกราคม 2529)
มาตรา 59 เบญจ การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 ทวิ และมาตรา 59 ใหถือวาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิม
เปนอันยกเลิก และใหสงหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ยกเลิกแลวนั้นคืนแกเจาพนักงานที่ดิน เวนแตกรณีสูญหาย"
("มาตรา 59 เบญจ" เพิ่มเติมโดย L 336 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 ใชบังคับ 1 มกราคม 2529)
มาตรา 60 ในการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ถามีผูโตแยงสิทธิกัน ใหพนักงาน
เจาหนาที่หรือเจาพนักงานที่ดิน แลวแตกรณี มีอํานาจทําการสอบสวนเปรียบเทียบ ถาตกลงกันได ก็ให
ดําเนินการไปตามที่ตกลง หากตกลงกันไมได ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัด สาขามี
อํานาจพิจารณาสั่งการไปตามที่เห็นสมควร
เมื่อเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่งประการใดแลวใหแจงเปนหนังสือตอ
คูกรณีเพื่อทราบ และใหฝายที่ไมพอใจไปดําเนินการฟองตอศาลภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง ใน
กรณีที่ไดฟองตอศาลแลว ใหรอเรื่องไว
เมื่อศาลไดพิพากษาหรือมีคําสั่งถึงที่สุดประการใด จึงใหดําเนินการไปตามกรณี ถาไมฟองภายใน
กําหนด ก็ใหดําเนินการไปตามที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่ง แลวแตกรณี ("
มาตรา 60" แกไขเติมโดย L 336 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 ใชบังคับ 1 มกราคม 2529)
มาตรา 61 เมื่อความปรากฎวาไดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือไดจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยืใหแกผูใดโดย
คลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย

ใหผูดํารงตําแหนงตอไปนี้เปนพนักงานเจาหราที่มีอํานาจสั่งเพิกถอนหรือแกไขไดกอนที่จะดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดี รองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีอํานาจ
เรียกโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชนเอกสารที่ไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ไดจดแจง
รายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวของมาพิจารณา พรอมทั้งแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบ
เพื่อใหโอกาสคัดคาน
ถาไมคัดคานภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ใหถือวาไมมีการคัดคาน (ใหการ
สอบสวนเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนหรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสาร รายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย ตามมาตรา 61 วรรคสอง
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2528 ที่ไดดําเนินการมากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ (ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งแห
ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543 1 เมษายน 2543) เปน
การสอบสวนตาม
มาตรา 61 แหงประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ การสอบสวนตามความในวรรค
หนึ่งอยูในขั้นตอนการพิจารณาของผูวาราชการจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดสงสําเนาการสอบสวนใหอธิบดี
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ) คณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย อยางนอยตองมีเจาพนักงานฝาย
ปกครอบและตัวแทนคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่ดินนั้นตองอยูเปนกรรมการ
การสอบสวนตามวรรคสอง ตองดําเนินการใหแลวเสร็จและสงใหอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน
กําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ไดมีคําสั่งใหทําการสอบสวนในกรณีที่คระกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จ ตออธิบดีหรือรองอธิบดี
มอบหมายเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยใหอธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายสั่งขยาย
ระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนแตไมเกินหกสิบวัน
ใหอธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
รายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่
เมื่ออธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาประการใดแลว ก็ใหดําเนินการไปตามนั้น
การดําเนินเพิกถอนแกไขตามความในมาตรานี้ ถาไมไดโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนมาใหถือวาโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนนั้นสูญหาร ใหเจาพนักงานที่ดินออกใบ
แทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อดําเนินการตอไป
ถามีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากเขียนหรือพิมพขอความผิดพลาดโดยมีหลักฐานชัดแจงและผูมีสวนไดเสีย
ยินยอมเปนลายลักษณือักษรแลว ใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจหนาที่แกไขใหถูกตองได
ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดใหเพิกถอนหรือแกไขอยางใดแลว ใหเจาพนักงานที่ดิน
ดําเนินการตามคพพากษาหรือคําสั่งนั้นตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด
การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจงผูมีสวนไดเสียเพื่อใหโอกาสคัดคาน และการ
พิจารณาเพิกถอนแกไข ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง" ("มาตรา 61" แกไขโดย
L 336 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543)

มาตรา 62 บรรดาคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวดวยเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ไดออกโฉนดที่ดินแลว เมื่อศาลพิจารณาพิพากษา
คดีถึงที่สุดแลว
ใหศาลแจงผลของคําพิพากษาอันถึงที่สุด หรือคําสั่งนั้นตอเจาพนักงานที่ดินแหงทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู
ดวย
มาตรา 63 โฉนดที่ดินของผูใดเปนอันตราย ชํารุด สูญหายดวยประการใด ใหเจาของมาขอรับใบแทนโฉนด
ที่ดินนั้นได
เมื่อไดออกใบแทนไปแลว โฉนดที่ดินเดิมเปนอันยกเลิก เวนแตศาลจะสั่งเปนอยางอื่น สําหรับการขอ
ใบแทน ใบจองหนังสือรับรองการทําประโยชนหรือใบไตสวนใหนําความดังกลาวขางตนมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 64 ถาโฉนดที่ดิน ใบไตสวน หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือใบจองฉบับสํานักงานที่ดินเปน
อันตราย ชํารุด สูญหายใหพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 71 มีอํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกลาว
จากผูมีสิทธิในที่ดินมาพิจารณาแลวจัดทําขึ้นใหม โดยอาศัยหลักฐานเดิมได" ("มาตรา 64" แกไขโดย L 336
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 ใชบังคับ 12 ธันวาคม 2521)
หมวด 5
การรังวัดที่ดิน
---------------------มาตรา 65 การรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 66 เพื่อประโยชนแกการวัด ใหพนักงานเจาหนาที่และคนงานอํานาจเขาไปในที่ดินของผูมีสิทธิในที่ดิน
หรือผูครอบครองในเวลากลางวันได แตจะตองแจงใหผูมีสิทธิในที่ดินทราบเสียกอน และใหผูมีสิทธิในที่ดิน
หรือผูครอบครองที่ดินนั้นอํานวยความสะดวกตามควรแกกรณี
ในกรณีตองสรางหมุดหลักฐานลงไดตามความจําเปนในการรังวัด เมื่อมีความจําเปนและโดยสมควร
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจที่จะขุดดิน ตัด รานกิ่งไม หรือกระทําการอยางอื่นแกสิ่งที่กีดขวางแกการรังวัดได
เทาที่จําเปน ทั้งนี้ใหระลึกถึงการที่จะใหเจาของไดรับความเสียหายนอยที่สุด
มาตรา 67 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดจัดทําหลักหมายเขตที่ดิน หรือไดสรางหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่ลงไวใน
ที่ใด หามมิใหผูหนึ่งผูใดนอกจากพนักงานเจาหนาที่ ทําลาย ดัดแปลง เคลื่อนยาย ถอดถอนหลักหมาย เขตหรือ
หมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่นั้นไปจากที่เดิม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานที่ดิน
มาตรา 68 เมื่อบุคคลใดมีความจําเปนที่จะตองกระทําการตามความในมาตรา 67 ใหยื่นคํารองตอเจาพนักงาน
ที่ดินเพื่อขออนุญาต
ในกรณีที่เจาพนักงานที่ดินไมอนุญาต ใหเจาของที่ดินมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสิบหาวันนับ
จากวันที่ทราบคําสั่งไมอนุญาต ใหรัฐมนตรีสั่งภายในหกสิบวันนับจากวันไดรับอุทธรณ คําสั่งรัฐมนตรีใหเปน
ที่สุด
ถารัฐมนตรีไมสั่งภายในกําหนดหกสิบวันดั่งกลาวในวรรคกอน ใหถือวาอนุญาต

มาตรา 69 เมื่อเปนการสมควรจะทําการสอบเขตที่ดินตามแผนที่ระวางในทองที่ใด ใหผูวาราชการจังหวัด
ประกาศใหผูมีสิทธิในที่ดินทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน
การประกาศใหทําหนังสือปดไวในบริเวณที่ดินเพื่อใหผูที่เกี่ยวของทราบดวยและใหแจงกําหนด วัน
เวลา ไปใหผูมีสิทธิในที่ดินทราบอีกชั้นหนึ่ง และใหผูมีสิทธิในที่ดินนําพนักงานเจาหนาที่ทําการรังวัดสอบเขต
ที่ดิน ผูมีสิทธิในที่ดินตามความในวรรคกอน จะตั้งตัวแทนนําพนักงานเจาหนาที่ทําการรังวัดสอบเขตที่ดินของ
ตนก็ได ที่ดินที่ไดทําการสอบเขตแลว ใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจทําโฉนดที่ดินใหใหมแทนฉบับเดิม สวน
ฉบับเดิมเปนอันยกเลิกและใหสงคืน
มาตรา 69 ทวิ ผูมีสิทธิในที่ดินประสงคจะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตนใหยื่นคําขอพรอมดวยโฉนด
ที่ดินนั้นตอเจาพนักงานที่ดิน และใหพนักงานเจาหนาที่ไปทําการรังวัดให ในการรังวัด ถาปรากฏวาการ
ครอบครองไมตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน เมื่อผูมีสิทธในที่ดินขางเคียงไดรับรองแนวเขตแลวใหเจา
พนักงานที่ดินมีอํานาจแกไขแผนที่หรือเนื้อที่ใหตรงกับความเปนจริงได เวนแตจะเปนการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยง
กฎหมาย
ในกรณีที่ไมอาจติดตอผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงใหมาระวังแนวเขตได หรือในกรณีที่ผูมีสิทธิในที่ดิน
ขางเคียงไดรับการติดตอจากพนักงานเจาหนาที่ใหมาระวังแนวเขตแลวแตไมมา หรือมาแตไมยอมลงชื่อรับรอง
แนวเขตโดยไมไดคัดคานการรังวัด ใหพนักงานเจาหนาที่แจงเปนหนังสือใหผูนั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือ
คัดคานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดสงหนังสือ
ถาผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไมดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดภายในกําหนดดังกลาว และผูขอไดใหคํา
รับรองวามิไดนําทําการรังวัดรุกล้ําที่ดินขางเคียง และยินยอมใหแกไขแผนที่หรือเนื้อที่ใหตรงกับความเปนจริง
ใหเจาพนักงานที่ดินดําเนินการตามวรรคสองไปไดโดยไมตองมีการรับรองแนวเขต การติดตอหรือการ
แจงผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงตามวรรคสามใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
หากปรากฎวามีผูคัดคานใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจสอบสวนไกลเกลี่ยโดยถือหลักฐานแผนที่เปน
หลักในการพิจารณา ถาตกลงกันไดก็ใหดําเนินการไปตามที่ตกลง แตตองไมเปนการสมยอมกันเพื่อหลีกเลี่ยง
กฎหมาย หากตกลงกันไมไดใหแจงคูกรณีไปฟองตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาไมมีการฟอง
ภายในกําหนดดังกลาว ใหถือวาผูขอไมประสงคจะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นตอไป
ในกรณีผูมีสิทธิในที่ดินประสงคจะขอใหตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทําประโยชนเฉพาะ
รายของตน ใหยื่นคําขอพรอมดวยหนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับที่ดินนั้นตอเจาพนักงานที่ดิน และให
นําความในวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม" ("มาตรา 69 ทวิ" แกไขโดย L
336 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528)
มาตรา 70 เพื่อประโยชนแกการรังวัด ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
(1)
เรียกผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงมาระวังแนวเขต และลงชื่อรับทราบแนวเขตที่ดินของตน
(2)
เรียกใหบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือสั่งใหสงเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยงของใน
การสอบสวน
มาตรา 70 ใหนําความในมาตรา 66 และมาตรา 70 มาใชบังคับแกการพิสูจนสอบสวนที่ดินเพื่อออกหนังสือ
รับรองการทําประโยชน และการตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทําประโยชนโดยอนุโลม" ("มาตรา 70
ทวิ" แกไขโดย L 336 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521)

หมวด 6
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
-------------------------มาตรา 71 ใหเจาพนักงานที่ดินเปนพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สําหรับอสังหาริมทรัพยที่อยูในเขตทองที่สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือ
สํานักงานที่ดินสาขานั้น" ("มาตรา 71" แกไขโดย L 336 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528)
มาตรา 72 ผูใดประสงคจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ใหคูกรณีนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 71
การขดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไตสวน หรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน คูกรณีอาจยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กรมที่ดิน หรือสํานักงานที่ดินแหง
ใดแหงหนึ่ง เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 71 ดําเนินการจดทะเบียนให เวนแตการจดทะเบียนที่ตองมี
การประกาศหรือตองมีการรังวัด" ("มาตรา 72" แกไขโดย L 336 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528)
มาตรา 73 เมื่อปรากฎตอพนักงานเจาหนาที่วานิติกรรมที่คูกรณีนํามาขอจดทะเบียนนั้นเปนโมฆะกรรม
พนักงานเจาหนาที่ไมตองจดทะเบียนให หากนิติกรรมที่คูกรณีนํามาขอจดทะเบียนนั้นปรากฏวาเปน
โมฆียะกรรมใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนในเมื่อคูกรณีฝายที่อาจเสียหายยืนยันใหจด
มาตรา 74 ในการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 71 ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจสอบสวนคูกรณีและเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของได
ตามความจําเปน แลวใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการไปตามควรแกกรณี
ถามีกรณีเปนที่ควรเชื่อไดวา การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นจะเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมาย
หรือเปนที่ควรเชื่อไดวาบุคคลใดจะซื้อที่ดินเพื่อประโยชนแกคนตางดาว ใหขอคําสั่งตอรัฐมนตรี คําสั่งรัฐมนตรี
เปนที่สุด
มาตรา 75 การดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน ใหเจาพนักงานที่ดินบันทึกขอตกลงหรือทําสัญญาเกี่ยวกับการนั้น แลวแตกรณี แลวใหจดบันทึก
สารสําคัญลงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนฉบับสํานักงานที่ดิน และฉบับเจาของที่ดินให
ตรงกันดวย" ("มาตรา 75" แกไขโดย L 336 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528)
มาตรา 76 ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดทําการสอบสวน
และรังวัดหมายเขตไวแลว แตยังไมไดออกโฉนดที่ดิน ใหไปขอจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามความใน
มาตรา 71 การจดทะเบียนดั่งกลาวในวรรคกอน ใหจดแจงในใบไตสวน อนุโลมตามวิธีการวาดวยการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน
มาตรา 77 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น ถาประมวลกฎหมายนี้
มิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 78 การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินซึ่งไดมาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา
1382 หรือโดยประการอื่นนอกจากนิติกรรมสําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินแลว ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 79 ผูมีสิทธิในที่ดินประสงคจะแบงแยกที่ดินออกเปนหลายแปลง หรือรวมที่ดินปลายแปลงเขาเปนแปลง
เดียวกัน ใหยื่นคําขอพรอมดวยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 71
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ใหนํามาตรา 69 ทวิ มาใชบังคับอนุโลมดวย และถาจะตองจดทะเบียน
สิทธิ และนิติกรรม ก็ใหจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเสียกอน แลวจึงออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับใหม
ให" ("มาตรา 79" แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515)
มาตรา 80 ในกรณีไถถอนจากจํานอง หรือไถถอนจากการขายฝากซึ่งที่ดินมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแลว
เมื่อผูรับจํานองหรือผูรับซื้อฝากไดทําหลักฐานเปนหนังสือวาไดมีการไถถอนแลว ใหผูมีสิทธิในที่ดินหรือผูมี
สิทธิไถถอนนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจดทะเบียนไถถอนตอพนักงานเจาหนาที่ได
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจเปนการถูกตอง ก็ใหจดทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหปรากฏ
การไถถอนนั้น" ("มาตรา 80" แกไขโดยประกาศของคระปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515)
มาตรา 81 การขอจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยซึ่งไดมาโดยทางมรดก ใหผูไดรับมรดกนําหลักฐาน
สําหรับที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินพรอมดวยหลักฐานในการไดรับมรดก มายื่นคําขอตอพนักงาน
เจาหนาที่ตามมาตรา 71
ถาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอยูกับบุคคลอื่นใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินดังกลาวนั้นได เมื่อพนักงานเจาหนาที่สอบสวนพยานหลักฐาน และเชื่อไดวาผูขอเปนทายาทแลว ให
ประกาศโดยทําเปนหนังสือปดไวในที่เปดเผยมีกําหนดหกสิบวัน ณ สํานักงานที่ดิน เขต หรือที่วาการอําเภอซึ่ง
ที่ดินตั้งอยู และบริเวณที่ดินนั้นแหงละหนึ่งฉบับ และใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือสงประกาศดังกลาวให
บุคคลที่ผูขอแจงวาเปนทายาททุกคนทราบเทาที่จะทําได
หากไมมีทายาทซึ่งมีสิทธิไดรับมรดกโตแยงภายในกําหนดเวลาที่ประกาศและมีหลักฐานเปนที่เชื่อไดวา
ผูขอมีสิทธิไดรับมรดก แลวใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนใหตามที่ผูขอแสดงหลักฐานการมีสิทธิ
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่มีผูโตแยง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสอบสวนคูกรณีและเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา
หรือสั่งใหสงเอกสารที่เกี่ยวของไดตามความจําเปน และใหพนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบ ถาเปรียบเทียบไมตก
ลง ใหพนักงานเจาหนาที่สั่งการไปตามที่เห็นสมควร เมื่อพนักงานเจาหนาที่สั่งประการใดแลว ใหแจงใหคูกรณี
ทราบลแะใหฝายที่ไมพอใจไปดําเนินการฟองตอศาลภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง หากผูนั้น
มิไดฟองตอศาล และนําหลักฐานการยื่นฟองพรอมสําเนาคําฟองเกี่ยวกับสิทธิในการไดรับมรดกมาแสดงตอ
พนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดเวลาดังกลาวก็ใหดําเนินการไปตามที่พนักงานเจาหนาที่สั่ง
ในกรณีที่ทายาทไดยื่นฟองตอศาลภายในกําหนดเวลาตามความในวรรคสี่ หรือทายาทอื่นซึ่งมีสิทธิ
ไดรับมรดกไดฟองคดีเกี่ยวกับสิทธิในการไดรับมรดกตอศาลกอนที่พนักงานเจาหนาที่ไดจดทะเบียนสิทธิ และ
นิติกรรมการไดมาโดยทางมรดก

เมื่อผูนั้นนําหลักฐานการยื่นฟองพรอมสําเนาคําฟองแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่
ระงับการจดทะเบียนไว
เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดประกาใด ก็ใหดําเนินการไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น"
("มาตรา 81) แกไขโดย L 336 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528)
มาตรา 82 ผูใดประสงคจะขอจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ใหยื่นคําขอพรอม
ดวยนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น และหลักฐานการเปนผูจัดการมรดกมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ตาม
มาตรา 71 ถาเปนผูจัดการมรดกโดยคําสั่งศาล
ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนใหตามคําขอ แตถาเปนผูจัดการมรดกในกรณีอื่นให
พนักงานเจาหาที่สิบสวนและตรวจสอบหลักฐาน และใหนําความในมาตรา 81 วรรคสอง มาใชบังคับโดย
อนุโลม
เมื่อไมมีผูโตแยงใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น
ได แตถามีผูโตแยงก็ใหรอเรื่องไว และใหคูกรณีไปฟองรองตอศาล เมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุด
ประการใดแลว ใหดําเนินการไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลนั้น
ในกรณีที่ผูจัดการมรดกซึ่งไดมีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแลวขอทะเบียนสิทธิในที่ดินใหแก
ทายาท ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนใหตามคําขอโดยไมตองประกาศตามมาตรา 81
ในกรณีที่ทรัสตีของทรัสตซึ่งไดกอตั้งขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายไวแลวขอจดทะเบียนในฐานะเปนทรัสตี
เมื่อพนักงานเจาหนาที่สอบสวนพยานหลักฐานแลว ใหดําเนินการจดทะเบียนได" ("มาตรา 82" แกไขโดย
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515)
มาตรา 83 ผูใดมีสวนไดเสียในที่ดินใดอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียน หรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบียนได มีความประสงคจะขออายัดที่ดิน ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดิน เมื่อพนักงานเจาหนาที่สอบสวน
เอกสารหลักฐานที่ผูขอไดนํามาแสดงแลว
ถาเห็นสมควรเชื่อถือ ก็ใหรับอายัดไวมีกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่สั่งรับอายัด เมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาการอายัดสิ้นสุดลง และผูนั้นจะขออายัดซ้ําในกรณีเดียวกันอีกไมได
ถาผูมีสวนไดเสียคัดคานวาการอายัดนั้นไมชอบดวยกฎหมาย ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสอบสวน
พยานหลักฐานเทาที่จําเปน เมื่อเปนที่เชื่อไดวาไดรับอายัดไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจสั่งยกเลิกการอายัดนั้น และแจงใหผูขออายัดทราบ" ("มาตรา 83" แกไขโดย L 336 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2543)
หมวด 7
การกําหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา
----------------มาตรา 84 การไดมาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม วัดบาทหลวงโรมันคาธอลิค มูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร หรือมัสยิด
อิสลาม ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี และใหไดมาไมเกิน 50 ไร
ในกรณีที่เปนการสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตใหไดมซึ่งที่ดินเกินจํานวนที่บัญญัติไวในวรรคแรกก็ได
บทบัญญัติในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนการไดมาซึ่งที่ดินที่มีอยูแลวกอนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ

และการไดมาซึ่งที่ดินของมัสยิดอิสลามโดยทางบทบัญญัติแหงศาสนาอิสลามในจังหวัที่มีตําแหนง
ดะโตะยุติธรรม
มาตรา 85 ในกรณีที่นิติบุคคลไดมาซึ่งที่ดินเกินกําหนดตามความในมาตรา 84 เมื่อประมวลกฎหมายนี้ไดใช
บังคับแลว ใหนิติบุคคลดังกลาวจัดการจําหนายภายในหาป ถาไมจําหนายที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ใหอธิบดีมี
อํานาจจําหนายที่ดินนั้น และใหนําบทบัญญัติเรื่องการบังคับจําหนายที่ดินตามความในหมวด 3 มาใชบังคับโดย
อนุโลม
หมวด 8
การกําหนดสิทธิในที่ดินของคนตางดาว
----------------------มาตรา 86 คนตางดาวจะไดมาซึ่งที่ดินก็โดยอาศัยบทสนธิสัญญาซึ่งบัญญัติใหมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยได
และอยูในบังคับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ดวย
ภายใตบังคับมาตรา 84 คนตางดาวดั่งกลาวจะไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัย ประกอบกิจการ
ในทางพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสุสาน การกุศลสกธารณ หรือการศาสนา ตองเปนไปตาม
เงื่อนไข และวิธีการซึ่งกําหนดโดยกฎกระทรวง และตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
มาตรา 87 จํานวนที่ดินที่จะพึงอนุญาตใหตามความในมาตรากอนมีกําหนดดั่งนี้
(1)
ที่อยูอาศัย ครอบครัวละไมเกิน 1 ไร
(2)
ที่ใชเพื่อพาณิชยกรรม ไมเกิน 1 ไร
(3)
ที่ใชเพื่ออุตสาหกรรม ไมเกิน 10 ไร
(4)
ที่ใชเพื่อเกษตรกรรม ครอบครัวละไมเกิน 10 ไร
(5)
ที่ใชเพื่อการศาสนา ไมเกิน 1 ไร
(6)
ที่ใชเพื่อการกุศลสาธารณ ไมเกิน 5 ไร
(7)
ที่ใชเพื่อการสุสาน ตระกูลละไมเกิน ? ไร
คนตางดาวผูใดตองการมีสิทธิในที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมเกินกวาที่บัญญัติไวใน (3) ถาเห็นเปนการ
สมควร คณะรัฐมนตรีจะอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินเกินกวาจํานวนที่กําหนดไว โดยกําหนดเงื่อนไขก็ได และให
นําบทบัญญัติมาตรา 48 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 88 บทบัญญัติในมาตรา 87 มิใหกระทบกระเทือนแกทีดิ่นของคนตางดาวที่มีอยูแลวเกินกําหนดตาม
ความในมาตรา 87 กอนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ สวนผูที่มีที่ดินอยูแลวนอยกวากําหนด หรือผูที่ได
จําหนายที่ดินเดิมของตนไป อาจไดมาซึ่งที่ดินไดอีก แตรวมแลวตองไมเกินกําหนดตามมาตรา 87
มาตรา 89 เมื่อคนตางดาวไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อกิจการใด ผูรับอนุญาตตองใชที่ดินเพื่อกิจการนั้น
จะใชเพื่อกิจการอื่นไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตใหใชเพื่อกิจการอื่นใหมตามจํานวนที่ไมเกินกําหนดในมาตรา
87
ถาจะไมใชที่ดินตามที่ไดรับอนุญาตนั้นตองแจงใหทราบตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันไมใชที่ดินนั้น

คนตางดาวผูใดประสงคจะใชที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหม ใหขออนุญาตใหมตอรัฐมนตรีตามแบบและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ถารัฐมนตรีเห็นสมควรก็ใหมีอํานาจอนุญาต
มาตรา 90 คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหมีและใชที่ดินเพื่อกิจการใด ถาไมใชที่ดินนั้นตอไป หรือไดใชที่ดินเพื่อ
กิจการอื่นโดยไมไดรับอนุญาตใหม ใหจัดการจําหนายที่ดินนั้นภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ซึ่งไมนอยกวาหนึ่ง
รอยแปดสิบวัน แตไมใหเกินหนึ่งป ถาพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น
มาตรา 91 คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหใชที่ดินเพื่อกิจการใด ถาไดรับอนุญาตใหมใหใชที่ดินนั้น เพื่อกิจการ
อื่นซึ่งจํานวนที่ดินที่ไดรับอนุญาตนี้ลดลง
ใหจําหนายที่ดินสวนที่เกินนั้นภายในเวลาที่อธิบดีกําหนดซึ่งไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน แตไมให
เกินหนึ่งป ถาพันกําหนดเวลาดังกลาว ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น
มาตรา 92 คนตางดาวผูใดไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินตามความในมาตรา 87 วรรคสอง ถาไมไดปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ใหจําหนายที่ดินสวนที่ไดรับอนุญาตใหไดมาเกินกวาจํานวนที่กําหนดไวนั้น ภายในเวลาที่อธิบดี
กําหนด ซึ่งไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันแตไมใหเกินหนึ่งป ถาพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหอธิบดีมีอํานาจ
จําหนายที่ดินนั้น
มาตรา 93 คนตางดาวไดมาซึ่งที่ดินโดยไดรับมรดกในฐานะที่เปนทายาทโดยธรรม รัฐมนตรีจะอนุญาตใหไดมา
ซึ่งที่ดินนั้น แตเมื่อรวมกับที่มีอยูแลวไมเกินจํานวนที่จะพึงมีไดตามความในมาตรา 87 ก็ได
มาตรา 94 บรรดาที่ดินที่คนตางดาวไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือไมไดรับอนุญาตใหคนตางดาวนั้นจัดการ
จําหนายภายในเวลาที่อธิบดีกําหนดให ซึ่งไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน แตไมเกินหนึ่งป ถาไมจําหนายที่ดิน
ภายในเวลาที่กําหนด ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น และใหนําบทบัญญัติเรื่องการบังคับจําหนายที่ดินตาม
ความในหมวด 3 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 95 ผูใดไดมาซึ่งที่ดินในขณะที่มีสัญชาติไทย ถาภายหลังผูนั้นเปลี่ยนสัญชาติเปนคนตางดาว ใหคงมี
สิทธิถือที่ดินไดเทาที่คนตางดาวนั้นจะพึงมี นอกจากนั้นใหทําการจําหนายและใหนําบทบัญญัติมาตรา 94 มาใช
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 96 เมื่อปรากฏวาผูใดไดมาซึ่งที่ดินแหงใดในฐานะเปนเจาของแทนคนตางดาว หรือนิติบุคคลตามความ
ในมาตรา 97 หรือมาตรา 98 ใหอธิบดีมีอํานาจทําการจําหนายที่ดินนั้น และใหนําบทบัญญัติมาตรา 94 มาใช
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 96 ทวิ บทบัญญัติวาดวยคนตางดาวจะไดมาซึ่งที่ดินโดยอาศัยบทสนธิสัญญาตามมาตรา 86 วรรคหนึ่ง
มิใหใชบังคับกับคนตางดาวซึ่งไดนําเงินมาลงทุนตามจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งตองไมต่ํากวาสี่สิบลาน
บาท โดยใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยไดไมเกินหนึ่งไร และตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
การไดมาซึ่งที่ดินของคนตางดาวตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้

(1)
ประเภทของธุรกิจที่คนตางดาวลงทุนซึ่งตองเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ หรือเปนกิจการที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดประกาศใหเปนกิจการที่สามารถขอรับการสงเสริม
การลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนได
(2)
ระยะเวลาการดํารงการลงทุนตองไมนอยกวาสามป
(3)
บริเวณที่ดินที่อนุญาตใหคนตางดาวไดมาตองอยูภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา
เขตเทศบาล หรืออยูภายในบริเวณที่กําหนดเปนเขตที่อยูอาศัยตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
มาตรา 96 ตรี คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินตามมาตรา 96 ทวิ ถากระทําการผิดหลักเกณฑหรือ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 96 ทวิ วรรคสอง ใหจัดการจําหนายที่ดินในสวนที่ตนมีสิทธิ
ภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ซึ่งไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันแตไมเกินหนึ่งป ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวให
อธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น
คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินตามมาตรา 96 ทวิ ถาไมไดใชที่ดินนั้นเพื่อเปนที่อยูอาศัย
ภายในกําหนดเวลาสองปนับแตวันจดทะเบียนการไดมา ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น" "มาตรา 96 ทวิ"
และ "มาตรา 96 ตรี" บัญญัติเพิ่มโดย L 336 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 มาตรา 3)
หมวด 9
การกําหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท
--------------------มาตรา 97 นิติบุคคลดั่งตอไปนี้ใหมีสิทธิในที่ดินไดเสมือนกับคนตางดาว
"(1) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่มีหุนอันเปนทุนจดทะเบียนถือโดยคนตางดาวเกินกวา
รอยละสี่สิบเกาของทุนจดทะเบียน หรือผูถือหุนเปนคนตางดาวเกินกวากึ่งจํานวนผูถือหุน แลวแตกรณี เพื่อ
ประโยชนแหงหมวดนี้ บริษัทจํากัดใดออกใบหุนชนิดออกใหแกผูถือใหถือวาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ"
"(2)
หางหุนสวนจํากัด หรือหางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียนแลวที่มีคนตาวดาวลงหุนมีมูลคาเกิน
กวารอยละสี่สิบเกาของทุนทั้งหมด หรือผูเปนหุนสวนเปนคนตางดาวเกินกวากึ่งจํานวนของผูเปนหุนสวน
แลวแตกรณี"
(3)
สมาคมรวมทั้งสหกรณที่มีสมาชิกเปนคนตางดาวเกินกวากึ่งจํานวน หรือดําเนินกิจการเพื่อ
ประโยชนคนตางดาวโดยเฉพาะ หรือเปนสวนใหญ
(4)
มูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนคนตางดาวโดยเฉพาะ หรือเปนสวนใหญ
(5)
(ยกเลิก)
(ความใน "(1) และ "(2) ของมาตรา 97 แกไขโดย L 336 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2535 และความใน (5)
ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2502)
มาตรา 98 ในกรณีที่นิติบุคคลที่ระบุไวในมาตรา 97 เขาถือหุนหรือลงหุนแลวแตกรณี ในนิติบุคคลอื่นตามนัยที่
กลาวในมาตรา 97 ใหถือวานิติบุคคลอื่นนั้นเปนคนตางดาว" ("มาตรา 98" แกไขโดย L 336 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2535)

มาตรา 99 ในกรณีที่นิติบุคคลตามความในมาตรา 97 หรือมาตรา 98 จะไดมาหรือตองจําหนายไปซึ่งสิทธิใน
ที่ดิน ใหนําบทบัญญัติตามความในหมวด 8 และหมวด 10 มาใชบังคับโดยอนุโลม และใหนิติบุคคลดั่งกลาวมี
หนาที่และความรับผิดเชนเดียวกับที่กําหนดไวสําหรับคนตางดาวและบุคคลทั่วไป
มาตรา 100 นิติบุคคลใดไดมาซึ่งที่ดินในขณะที่ไมตองดวยบทบัญญัติของมาตรา 97 และมาตรา 98 ถาภายหลัง
มีสภาพตองดวยบทบัญญัติในมาตรา 97 หรือมาตรา 98 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 95มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด 10
การคาที่ดิน
----------------มาตรา 101 บุคคลใดประสงคจะทําการคาที่ดิน ตองไดรับอนุญาตเปนการเฉพาะรายที่ดินจากรัฐมนตรี ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ในการอนุญาตนั้น รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได
มาตรา 102 ในกรณีที่ผูทําการคาที่ดินตามมาตรา 101 ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขก็ดี ไมสามารถขายแลกเปลี่ยน
หรือใหเชาซื้อที่ดินไดหมดภายในเวลาสามป นับแตวันไดรับอนุญาตก็ดี ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น และ
ใหนําบทบัญญัติเรื่องการบังคับจําหนายที่ดินตามความในหมวด 3 มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด 11
คาธรรมเนียม
-------------------มาตรา 103 ในการดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินการรังวัด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือ
การทําธุระอื่น ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
แตตองไมเกินอัตราตามบัญชีทายประมวลกฎหมายนี้
ในกรณีออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามมาตรา 58 ใหเรียกเก็บเฉพาะ
คาธรรมเนียมเปนคาออกโฉนดที่ดิน คาออกหนังสือรับรองการทําประโยชน คาหลักเขตที่ดิน และคามอบ
อํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจ แลวแตกรณี โดยผูมีสิทธิในที่ดินจะขอรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการ
ทําประโยชนไปกอนแตยังไมชําระเงินคาธรรมเนียมก็ได และใหพนักงานเจาหนาที่จดแจงการคางชําระเงิน
คาธรรมเนียมใหปรากฎในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนนั้น
ถาไดยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมครั้งแรก ใหผูยื่นคําของเปนผูชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ
ในกรณีออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 ตรี ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและคาใชจาย" ("มาตรา 103" แกไข
โดย L 336 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 และความในวรรคสอง แกไขโดย L 336 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528)
มาตรา 103 ทวิ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่บริจาคใหแกทางราชการใหไดรับ
ยกเวนคาธรรมเนียม" ("มาตรา 103 ทวิ" เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 8
พฤศจิกายน 2520)

มาตรา 104 ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือครอบครองในที่ดิน หรือ
อสังหาริมทรัพย ใหผูขอจดทะเบียนเสียคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคํานวรตามราคาประเมิน
ทุนทรัพยตามมาตรา 105 เบญจ
การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยในกรณีอื่นนอกจากที่กําหนดไวในวรรค
หนึ่ง ใหผูขอจดทะเบียนเสียคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยคํานวณตามจํานวยทุนทรัพยที่ผูขอ
จดทะเบียนแสดงตามความเปนจริง" ("มาตรา 104" แกไขโดย L 336 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543)
มาตรา 105 ใหมีคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปน
ประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครองหรือผูแทน อธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแทนอธิบดีกรมโยธาธิการหรือ
ผูแทน อธิบดีกรมที่ดินหรือผูแทน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือผูแทนและผูทรงคุณวุฒิอีกไม
เกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการและใหผูอํานวยการสํานักงานกลางประเมินราคาทรัพยสิน เปน
กรรมการและเลขานุการ" ("มาตรา 105" แกไขโดย L 336 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534)
มาตรา 105 ทวิ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได ("มาตรา 105 ทวิ" เพิ่มเติมโดย L 336 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534)
มาตรา 105 ตรี นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 105 ทวิ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจาก
ตําแหนง เมื่อ
(1)
ตาย
(2)
ลาออก
(3)
รัฐมนตรีใหออก
(4)
เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือเปนบุคคลลมละลาย
(5)
ไดรับโทษจําคุดโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก หรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก เวน
แตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทน กรรมการซึ่ง
ไดรับแตงตั้งตามวรรคสอง ใหอยูในตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น" ("
มาตรา 105 ตรี" เพิ่มเติมโดย L 336 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534)
มาตรา 105 จัตวา การประชุมของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย ตองมีกรรมการมาประชุมไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานใน
ที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด" ("มาตรา
105 จัตวา" เพิ่มเติมโดย L 336 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534)
มาตรา 105 เบญจ ใหคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

(1)
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพยเพื่อ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายนี้
(2)
ใหความเห็นชอบตอการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัด
เสนอ เพื่อใชในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับอสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูในเขต
จังหวัดนั้นหรือในทองที่หนึ่งที่ใดในเขตจังหวัดนั้น
(3)
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามที่กรมที่ดิน
ขอความเห็น
(4)
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการ
กําหนด ราคาประเมินทุนทรัพยมอบหมายก็ไดแลวรายงานตอคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย
(5)
ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ราคาประเมินทุนทรัพย
ที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยไดใหความเห็นชอบตาม (2) แลวใหปดประกาศไว ณ สํานักงาน
ที่ดินจังหวัดสํานักงานที่ดินสาขาและสํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอทองที่ ("มาตรา 105
เบญจ" เพิ่มเติมโดย L336 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534)
มาตรา 105 ฉ ใหมีคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดแตละจังหวัดประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน
อนุกรรมการ ปลัดจังหวัดสรรพากรจังหวัด และผูทรงคุณวุฒอีกไมเกินสามคนซึ่งคณะกรรมการกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพยแตงตั้งเปนอนุกรรมการ และใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเปนอนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดสําหรับกรุงเทพมหานครเปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนกรมการ
ปกครอง ผูแทนกรมสรรพากร เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสามคนซึ่ง
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยแตงตั้งเปนอนุกรรมการและใหผูอํานวยการสํานักงานกลางประเมิน
ราคาทรัพยสิน เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
ใหนํามาตรา 105 ทวิ มาตรา 105 ตรี และมาตรา 105 จัตวา มาใชบังคับแกคณะอนุกรรมการประจํา
จังหวัดโดยอนุโลม" ("มาตรา 105 ฉ" เพิ่มเติมโดย L 336 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534)
มาตรา 105 สัตต ใหคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดมีหนาที่พิจารณากําหนดราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อใชใน
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับอสังหาริมทรัพยที่อยูในเขตจังหวัดนั้น หรือใน
ทองที่หนึ่งทองที่ใดในเขตจังหวัดนั้น เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย" ("มาตรา 105 สัตต" เพิ่มเติมโดย L 336 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534)
มาตรา 105 อัฏฐ เมื่อไดมีการประกาศกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยสําหรับเขตจังหวัดใดไวแลวถาตอมาปรากฏ
วาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยในทองที่หนึ่งทองที่ใดในเขตจังหวัดนั้นแตกตาง
จากราคาประเมินทุนทรัพยที่ไดประกาศกําหนดไวมากพอสมควร
ใหคณะกรรมการประจําจังหวัดนั้นพิจารณาปรับปรุงราคาประเมินทุนทรัพยสําหรับทองที่นั้น เพื่อเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยโดยเร็ว" ("มาตรา 105 อัฏฐ" เพิ่มเติมโดย L
336 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534)
มาตรา 106 (ยกเลิกโดย L 336 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534)

หมวด 12
บทกําหนดโทษ
---------------------มาตรา 107 ผูใดไมนําพนักงานเจาหนาที่ทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่หรือพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนใน
ที่ดินของตน หรือไมตั้งตัวแทนเพื่อการดังกลาว ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 69 หรือผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา 26 หรือมาตรา 70 ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท ("มาตรา 107" แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2515)
มาตรา 108 ผูใดฝาฝนมาตรา 9 อยูกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ พนักงานเจาหนาที่หรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจแจงเปนหนังสือใหผูฝาฝนปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
ถาผูฝาฝนเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบใหพนักงานเจาหนาที่มีคําสังเปนหนังสือให
ผูฝาฝนออกจากที่ดินและหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสรางในที่ดินนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของพนักงานเจาหนาที่ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในการกําหนดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดใหผูฝาฝนตองเสียคาตอบแทนในการใช
ที่ดินนั้นใหแกรัฐหรือราชการบริหารสวนทองถิ่นดวยก็ได ("มาตรา 108" แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับ
ที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2515)
มาตรา 108 ทวิ นับตั้งแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับผูใดฝาฝนมาตรา 9 ตอง ระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําแกที่ดินซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชรวมกัน
หรือที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาความผิดตามวรรคสองไดกระทําเปนเนื้อที่เกินกวาหาสิบไรตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่มีคําพิพากษาวาผูใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ศาลมีอํานาจสั่งในคําพิพากษาใหผูกระทํา
ความผิด คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของผูกระทําความผิดออกไปจากที่นั้นดวย
บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลไดใชในการ
กระทําความผิด หรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดดังกลาวใหริบเสียทั้งสิ้น ไมวาจะมีผูถูก
ลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม" ("มาตรา 108 ทวิ" เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ พ.ศ. 2515)
มาตรา 108 ตรี ผูใดขัดขวางหรือไมไดความสะดวกตอพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 66 ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท ("มาตรา 108 ตรี" เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ พ.ศ. 2515)

มาตรา 109 ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 38 มาตรา 67 หรือมาตรา 74 มีความผิดตองระวางโทษปรับไม
เกินสองพันบาทหรือจําคุกไมเกินสามเดือนหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 110 ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 89 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาทหรือจําคุก
ไมเกินหกเดือนหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 111 ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 86 หรือมาตรา 101 หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขตามความใน
มาตรา 102 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินสองปหรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 112 นิติบุคคลใด
(1)
ไดมาซึ่งที่ดินเปนการฝาฝนบทแหงประมวลกฎหมายนี้
(2)
ใชที่ดินนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ไดรับอนุญาต
(3)
ใชที่ดินผิดเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามความในมาตรา 99 ประกอบดวยมาตรา 87
วรรคสอง
(4)
ไมแจงการไมใชที่ดินตามความในมาตรา 99 ประกอบดวยมาตรา 89 หรือ
(5)
คาที่ดินอันเปนการฝาฝนมาตรา 101 หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขตามความในมาตรา 102 มี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา 113 ผูใดไดมาซึ่งที่ดินในฐานะเปนตัวแทนของคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามความในมาตรา 97 หรือ
มาตรา 98 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายประมวลกฎหมายที่ดิน
-----------------------1.คาธรรมเนียมในการขอสัมปทาน รายละ
500 บาท
20 บาท
2.คาสัมปทานปหนึ่ง ไรละ
เศษของไรใหคิดเปนหนึ่งไร
3.คาธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทําประโยชน
(1) ที่ดินเนื้อที่ไมเกิน 20 ไร แปลงละ
30 บาท
(2) ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร สวนที่เกินไรละ
2 บาท
เศษของไรใหคิดเปนหนึ่งไร
4.คาธรรมเนียมการพิสูจนสอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน
(1)ถาเรียกเปนรายแปลง แปลงละ
30 บาท
(2)ถาเรียกเปนรายวัน วันละ
30 บาท
(3)คาคัดหรือจําลองแผนที่ แปลงละ
30 บาท
(4)คาคํานวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ
30 บาท
(5)คาจับระยะ แปลงละ
10 บาท
5.คาธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน
(1)ที่ดินเนื้อที่ไมเกิน 20 ไร แปลงละ
50 บาท

(2)ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร สวนที่เกินไรละ
2 บาท
เศษของไรใหคิดเปนหนึ่งไร
6.คาธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
(1)ถาเรียกเปนรายแปลง แปลงละ
40 บาท
(2)ถาเรียกเปนรายวัน วันละ
40 บาท
(3)คาคัดหรือจําลองแผนที่ แปลงละ
30 บาท
(4)คาคํานวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ
30 บาท
(5)คาจับระยะ แปลงละ
10 บาท
"7.คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(1) *มีทุนทรัพยใหเรียกเก็บรอยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย
สําหรับการขดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์
ครอบครองในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย สวนกรณีอื่นให
เรียกเก็บรอยละ 2 ของจํานวนทุนทรัพยที่ผูขอจดทะเบียน
แสดงตามความเปนจริง เศษของรอยใหคิดเปนหนึ่งรอย
(2) ไมมีทุนทรัพย แปลงละ
1,000 บาท
(*แกไขโดย L 336 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543)
8.คาธรรมเนียมการขอใหไดมาซึ่งที่ดินของคน
ตางดาวรายละ
500 บาท
คาอนุญาต ไรละ
100 บาท
เศษของไรใหคิดเปนหนึ่งไร
9.คาธรรมเนียมการขอใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อการคาที่ดิน
รายละ
500 บาท
คาอนุญาต ไรละ
20 บาท
เศษของไรใหคิดเปนหนึ่งไร
10.คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
(1)คาคําขอ แปลงละ
5 บาท
(2)คาคัดสําเนาเอกสารตาง ๆ รวมทั้งคาคัดสําเนาเอกสารเปนพยานในคดีแพงโดย
เจาหนาที่เปนผูคัด รอยคําแรกหรือไมถึงรอยคํา
10 บาท
รอยคําตอไป รอยละ
5 บาท
เศษของรอยใหคิดเปนหนึ่งรอย
(3)คารับรองเอกสารที่คัด ฉบับละ
10 บาท
(4)คาตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน แปลงละ
10 บาท
(5)คารับอายัดที่ดิน แปลงละ
10 บาท
(6)คามอบอํานาจ เรื่องละ
20 บาท
(7)คาออกใบแทนโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินอยางอื่น ฉบับละ
50 บาท

(8)คาประกาศ แปลงละ
10 บาท
(9)คาหลักเขตที่ดิน หลักละ
15 บาท
ถาเปนการเดินสํารวจหรือสอบเขตทั้งตําบลสําหรับกรณีออก
โฉนดคิดเปนรายแปลง แปลงละ
60 บาท
*(10)คาตาวจสอบขอมูลดานงานรังวัด ดานทะเบียนที่ดิน
ดานประเมินราคาหรือขอมูลอื่นครั้งละ
100 บาท
(11)คาสําเนาจากสื่อบันทึกขอมูลทางคอมพิวเตอร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นหรือสําเนาขอมูลอื่น แผนละ 50 บาท
("(10) และ (11)" บัญญัติเพิ่มโดย L 366 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543)
11.คาใชจาย
(1)คาพาหนะเดินทางใหแกเจาพนักงาน
ใหจายในลักษณะเหมาจาย
พนักงานเจาหนาที่ และคนงานที่จาง
ตามระเบียบกระทรวง
ไปทําการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือ
มหาดไทยดวยความเห็นชอบ
พิสูจนสอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่
ของกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน
ตามคําขอ
(2)คาเบี้ยเลี้ยงใหแกเจาพนักงาน พนักงานเจาหนาที่
ใหจายในลักษณะเหมาจาย
และคาจางคนงานที่จางไปทําการรังวัดเกี่ยวกับ
ตามระเบียบกระทรวง
โฉนดที่ดินหรือพิสูจนสอบสวน หรือตรวจสอบ
มหาดไทยดวยความเห็นชอบ
เนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน ของกระทรวงการคลัง
ตามคําขอ
(3)คาปวยการใหแกเจาพนักงานผูปกครอง ทองที่
หรือผูแทนที่ไปในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
หรือพิสูจนสอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยว
กับหนังสือรับรองการทําประโยชน คนหนึ่ง วันละ 100 บาท
(4)คาใชจายอื่น ๆ ในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
ใหจายในลักษณะเหมาจาย
หรือพิสูจนสอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยว
ตามระเบียบกระทรวง
กับหนังสือรับรองการทําประโยชน
มหาดไทยดวยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
(5)คาปดประกาศใหแกผูปดประกาศ แปลงละ
20 บาท
(6)คาพยานใหแกพยาน คนละ
20 บาท"
(อัตราคาธรรมเนียมทาย L 336 แกไขโดย L 336 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541 มาตรา 3)

