
  
 การที่มีผูมาขอออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน เชน ขอออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน หรือมีผูมาขอดําเนินการรังวัด เชน ขอรังวัดเพ่ือแบงแยกโฉนด
ท่ีดิน หรือ การท่ีมีผูมาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เชน การขอจดทะเบียนรับมรดก 
หรือมีผูมาขอทําธุระอื่นๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เชน การขออายัดท่ีดิน เปนตน 
พนักงานเจาหนาท่ีจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตามอัตราท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราตามบัญชีทายประมวลกฎหมายท่ีดิน เงินท่ีพนักงาน
เจาหนาท่ีเรียกเก็บ มี 2 อยาง คือ 

 1.คาธรรมเนียม ไดแกคาธรรมเนียมตางๆที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับการทํา
ธุระน้ันๆ เชน คาธรรมเนียมในการขอสัมปทาน คาธรรมเนียมออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม คาธรรมเนียม
การขอใหไดมาซ่ึงท่ีดินเพื่อการคาท่ีดิน เปนตน 

 2.คาใชจาย ไดแกคาตอบแทนในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนด เชน คาพาหนะเดินทางของพนักงานเจาหนาท่ีและคนงานที่ออกไปทํา
การรังวัดออกโฉนดท่ีดิน คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานเจาหนาท่ี คาปวยการ คาปดประกาศ     
คาพยาน เปนตน 

 ในกรณีการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนท้ังตําบลตาม
มาตรา 58 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พนักงานเจาหนาท่ีจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม
เฉพาะ 

 1.คาออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 

 2.คาหลักเขตที่ดิน 

 3.คามอบอํานาจในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ 

คาธรรมเนียม 

บทที่ 9 
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 สวนคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆนอกจากน้ีจะไมเรียกเก็บ เพราะการออก
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนท้ังตําบล เปนกรณีท่ีทางราชการสง
เจาหนาท่ีออกไปดําเนินการเองตามนโยบายของทางราชการ 

 คาธรรมเนียมคาออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนดังกลาว
ขางตน  ผูมีสิทธิในท่ีดินจะขอรับโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนไปกอน 
โดยท่ียังไมชําระเงินคาธรรมเนียมก็ได แตพนักงานเจาหนาท่ีจะจดแจงการคางชําระเงิน
คาธรรมเนียมไวในโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ถาไดมีการยื่นคําขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมคร้ังแรก ใหผูยื่นคําขอเปนผูชําระคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

 ในกรณีการออกโฉนดที่ดินสําหรับท่ีดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนซ่ึงใช
ระวางรูปถายทางอากาศ (น.ส.3 ก) ตามมาตรา 58 ตรี ผูมีสิทธิในท่ีดินไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ (ยกเวนคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเชนเดียวกับการออก
โฉนดที่ดินตามมาตรา 58) ถึงแมวาจะมีความจําเปนตองออกไปสํารวจรังวัดท่ีดินตาม
มาตรา 58 ตรีวรรคสองก็ตาม เพราะการออกไปสํารวจรังวัดกรณีน้ีไมถือวาเปนการเดิน
สํารวจ เพียงแตเปนการออกไปสํารวจตรวจสอบและรังวัดเพ่ือหาหลักฐานและขอมูลบาง
ประการเพื่อใหครบถวนตามกระบวนการออกโฉนดที่ดินเทาน้ัน(1)  

 กฎกระทรวงที่พนักงานเจาหนาท่ีจะใชในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและ
คาใชจาย คือ กฎกระทรวง ฉบับท่ี 47 (พ.ศ.2541) 

 

 

 

                                          
(1) โสภณ ชัยสุวรรณ, "คําอธิบายประมวลกฎหมายท่ีดิน ตาม พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

ท่ีดิน (ฉบับท่ี 4)"  พ.ศ.2528 หนา 49 
มาตรา 103 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน  

พ.ศ.๒๔๙๗ 

-------------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ.๒๔๙๗ และมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๒๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑.ใหยกเลิก 
 (๑) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓๒ (พ.ศ.๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.๒๔๙๗ 
 (๒) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓๗ (พ.ศ.๒๕๓๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.๒๔๙๗ 
 (๓) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔๑ (พ.ศ.๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.๒๔๙๗ 
 (๔) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.๒๔๙๗ 

 ขอ ๒.ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังน้ี 
              (๑) คาธรรมเนียมในการขอสัมปทาน รายละ                           ๕๐๐ บาท 
   (๒) คาสัมปทานตอป ไรละ                                                  ๒๐ บาท 
        เศษของไรใหคิดเปนหนึ่งไร 
 (๓) คาธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทําประโยชน 
   (ก) ท่ีดินเนื้อท่ีไมเกิน ๒๐ ไร แปลงละ                                 ๓๐ บาท 
   (ข) ท่ีดินเนื้อท่ีเกิน ๒๐ ไร สวนท่ีเกิน ไรละ                             ๒ บาท 
 เศษของไรใหคิดเปนหนึ่งไร 
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  (๔) คาธรรมเนียมการพิสูจนสอบสวนหรือตรวจสอบ 
 เน้ือท่ีเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน 
 (ก) ถาเรียกเปนรายแปลง แปลงละ                                    ๓๐ บาท 
                (ข) ถาเรียกเปนรายวัน วันละ                                           ๓๐ บาท 
                (ค) คาคัดหรือจําลองแผนที่ แปลงละ                                   ๓๐ บาท 
                (ง) คาคํานวณเนื้อท่ีหรือสอบแส แปลงละ                             ๓๐ บาท 
                (จ) คาจับระยะ แปลงละ                                                  ๑๐ บาท 
  (๕) คาธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน 
               (ก) ท่ีดินเนื้อท่ีไมเกิน ๒๐ ไร แปลงละ                                 ๕๐ บาท 
              (ข) ท่ีดินเนื้อท่ีเกิน ๒๐ ไร สวนท่ีเกิน ไรละ                             ๒ บาท 
                     เศษของไรใหคิดเปนหนึ่งไร 
  (๖) คาธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน 
 (ก) ถาเรียกเปนรายแปลง แปลงละ                                    ๔๐ บาท 
 (ข) ถาเรียกเปนรายวัน วันละ                                           ๔๐ บาท 
  (ค) คาคัดหรือจําลองแผนที่ แปลงละ                                   ๓๐ บาท 
  (ง) คาคํานวณเนื้อท่ีหรือสอบแส แปลงละ                             ๓๐ บาท 
  (จ) คาจับระยะ แปลงละ                                              ๑๐ บาท 
  (๗) คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
    (ก) คาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย 
                        เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพยตามที่คณะกรรมการ 
    กําหนดราคาประเมินทุนทรัพยกําหนด                           รอยละ ๒ 
 (ข) คาจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพยเฉพาะในกรณีท่ี 
    องคการบริหารสินเช่ืออสังหาริมทรัพย หรือ 
    บริษัทจํากัดท่ีสถาบันการเงินตามพระราช 
    กฤษฎีกาจัดต้ังองคการบริหารสินเช่ือ 
    อสังหาริมทรัพย พ.ศ.๒๕๔๐ จัดต้ังข้ึนเพื่อ 
    ดําเนินการบริหารสินเช่ืออสังหาริมทรัพย 
    โดยความเห็นชอบของธนาคารแหงประเทศไทย 
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    เปนผูรับโอนหรือโอนคืน หรือกรณีท่ีกองทุน 
    รวมอสังหาริมทรัพยท่ีไดรับความเห็นชอบ 
     จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.เปนผูรับโอน  
     ใหเรียกตามราคาประเมินทุนทรัพยตามที่ 
     คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุน 
     ทรัพยกําหนด                                                   รอยละ ๐.๐๑ 
 แตอยางสูงไมเกิน                                            ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 (ค)  คาจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย เฉพาะใน 
 กรณีท่ีมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ 
 ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
 หรือมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ  
 เปนผูรับโอนหรือผูโอน เรียกตามราคาประเมิน 
 ทุนทรัพยตามที่คณะกรรมการกําหนดราคา 
 ประเมินทุนทรัพยกําหนด                                   รอยละ ๐.๐๐๑    
 (ง)  คาจดทะเบียนโอนมรดกหรือให ท้ังน้ี เฉพาะ 
 ในระหวางผูบุพการีกับผูสืบสันดาน หรือ 
 ระหวางคูสมรส เรียกตามราคาประเมินทุน 
 ทรัพยตามที่คณะกรรมการกําหนดราคา 
 ประเมินทุนทรัพยกําหนด                                       รอยละ ๐.๕ 
 (จ)  คาจดทะเบียนเฉพาะในกรณีท่ีวัดวาอาราม 
 วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค หรือมัสยิด 
 อิสลามเปนผูรับให เพ่ือใชเปนที่ต้ังศาสนสถาน  
 ท้ังน้ีในสวนท่ีไดมารวมกับท่ีดินที่มีอยูกอน 
 แลวไมเกิน ๕๐ ไร เรียกตามราคาประเมินทุน 
 ทรัพยตามที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมิน 
 ทุนทรัพยกําหนด                                               รอยละ ๐.๐๑ 
  (ฉ) คาจดทะเบียนการจํานองหรือบุริมสิทธิ                          รอยละ ๑ 
 แตอยางสูงไมเกิน                                           ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
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 (ช) คาจดทะเบียนการจํานองหรือบุริมสิทธิสําหรับ 
                      การใหสินเช่ือเพ่ือการเกษตรของสถาบันการเงิน 
                     ท่ีรัฐมนตรีกําหนด                                                รอยละ ๐.๕ 
 แตอยางสูงไมเกิน                                            ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
               (ซ) คาจดทะเบียนการจํานอง หรือบุริมสิทธิ  
 เฉพาะในกรณีท่ีองคการบริหารสินเช่ือ 
 อสังหาริมทรัพยหรือบริษัทจํากัดท่ี 
 สถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกา 
 จัดต้ังองคการบริหารสินเช่ืออสังหาริมทรัพย 
                    พ.ศ.๒๕๔๐ จัดต้ังข้ึนเพื่อดําเนินการบริหาร 
 สินเช่ืออสังหาริมทรัพยโดยความเห็นชอบ 
 ของธนาคารแหงประเทศไทย  
 เปนผูขอจดทะเบียน                                            รอยละ ๐.๐๑ 
 (ฌ) คาจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจํานอง เฉพาะ 
 ในกรณีท่ีสถาบันการเงินรับโอนสิทธิเรียกรอง 
 จากการขายทรัพยสินเพ่ือชําระบัญชีของบริษัท 
 ท่ีถูกระงับการดําเนินกิจการตามมาตรา ๓๐ 
 แหงพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบัน 
 การเงิน พ.ศ.๒๕๔๐ เปนผูขอจดทะเบียน                  รอยละ ๐.๐๑ 
 แตอยางสูงไมเกิน                                            ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 (ญ) คาจดทะเบียนการจํานอง สําหรับการ 
 ใหสินเช่ือเพ่ือฟนฟูความเสียหายจากอุทกภัย 
 อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันตภัยอื่น ท้ังน้ี 
 ตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีกําหนด                           รอยละ ๐.๐๑ 
 (ฎ) คาจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย 
 และคาจดทะเบียนการจํานอง เฉพาะในกรณี   
            ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหลดหยอนคาธรรมเนียม 
            เปนพิเศษเพื่อประโยชนสาธารณะ หรือ 
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 ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังน้ี 
 ตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด                     รอยละ ๐.๐๑ 
  (ฏ) คาจดทะเบียนทรัพยสิทธิท่ีมีคาตอบแทน  
 ยกเวนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
 ท่ีมีทุนทรัพยตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฎ)                 รอยละ ๑  
      (ฐ) คาจดทะเบียนการเชา                                               รอยละ ๑ 
      (ฑ) คาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไมมีทุนทรัพย แปลงละ       ๕๐ บาท 

 (๘) คาธรรมเนียมการขอใหไดมาซ่ึงท่ีดินของคนตางดาว รายละ   ๕๐๐ บาท 
       คาอนุญาต ไรละ                                                       ๑๐๐ บาท 
       เศษของไรใหคิดเปนหนึ่งไร 
 (๙) คาธรรมเนียมการขอใหไดมาซ่ึงท่ีดินเพื่อการคาท่ีดิน รายละ  ๕๐๐ บาท 
 คาอนุญาต ไรละ                                                         ๒๐ บาท 
   เศษของไรใหคิดเปนหนึ่งไร 
  (๑๐) คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 
             (ก) คาคําขอ แปลงละ                                                      ๕ บาท                          
          (ข) คาคัดสําเนาเอกสารตางๆ รวมท้ังคาคัดสําเนา 
 เอกสารเปนพยานในคดีแพง โดยเจาหนาท่ี 
 เปนผูคัด รอยคําแรกหรือไมถึงรอยคํา                              ๑๐ บาท 
 รอยคําตอไป รอยละ                                                    ๕ บาท 
 เศษของรอยใหคิดเปนหนึ่งรอย 
                 (ค) คารับรองเอกสารที่คัด ฉบับละ                                     ๑๐ บาท 
  (ง) คาตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน แปลงละ                          ๑๐ บาท 
  (จ) คารับอายัดท่ีดิน แปลงละ                                           ๑๐ บาท 
  (ฉ) คามอบอํานาจ เร่ืองละ                                              ๒๐ บาท 
  (ช) คาออกใบแทนโฉนดที่ดินหรือหนังสือ                                     
 แสดงสิทธิในท่ีดินอยางอื่น ฉบับละ                               ๕๐ บาท 
 (ซ) คาประกาศ แปลงละ                                                 ๑๐ บาท 
 (ฌ) คาหลักเขตที่ดิน หลักละ                                            ๑๕ บาท 
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 ถาเปนการเดินสํารวจหรือสอบเขตทั้งตําบล 
 สําหรับกรณีออกโฉนดคิดเปนรายแปลง แปลงละ              ๖๐ บาท 

 ขอ ๓. ราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม หรือราคาทุนทรัพยท่ีผูขอจดทะเบียนแสดงในการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตาม ขอ ๒ (๗) ถามีเศษตํ่ากวาหน่ึงรอยบาทใหคิดเปนหนึ่งรอยบาท 
             การเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามขอ ๒ เศษของหน่ึงบาทใหคิดเปนหน่ึงบาท 

 ขอ ๔. คาใชจาย 
 (๑) คาพาหนะเดินทางใหแกเจาพนักงาน                      ใหจายในลักษณะ 
 พนักงานเจาหนาท่ี และคนงานที่จางไป             เหมาจายตามระเบียบ 
            ทําการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือ                   กระทรวงมหาดไทย 
 พิสูจนสอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อท่ี               ดวยความเห็นชอบของ 
 เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน                  กระทรวงการคลัง 
  ตามคําขอ 
 (๒) คาเบี้ยเลี้ยงใหแกเจาพนักงาน                              ใหจายในลักษณะ 
       พนักงานเจาหนาท่ี และคาจางคนงาน               เหมาจายตามระเบียบ              
                   ท่ีจางไปทําการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน               กระทรวงมหาดไทย 
 หรือพิสูจนสอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อท่ี          ดวยความเห็นชอบของ 
 เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน                  กระทรวงการคลัง 
 ตามคําขอ 
 (๓) คาปวยการใหแกเจาพนักงานผูปกครอง 
 ทองท่ีหรือผูแทนท่ีไปในการรังวัดเกี่ยว 
 กับโฉนดที่ดินหรือพิสูจนสอบสวน  
 หรือตรวจสอบเนื้อท่ีเกี่ยวกับหนังสือ 
 รับรองการทําประโยชน คนหน่ึง วันละ                     ๕๐ บาท 
  (๔) คาใชจายอื่นๆ ในการรังวัด                                  ใหจายในลักษณะ 
 เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน                        เหมาจายตามระเบียบ 
  สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อท่ี                           กระทรวงมหาดไทย 
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  เกี่ยวกับหนังสือรับรอง                                ดวยความเห็นชอบของ 
 การทําประโยชน                                              กระทรวงการคลัง 
  (๕) คาปดประกาศใหแกผูปดประกาศ แปลงละ                          ๑๐ บาท 
 (๖) คาพยานใหแกพยาน คนละ                                          ๑๐ บาท(2) 

                                                             
              ใหไว ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
                                                                              วัฒนา อัศวเหม         
                                                                           (นาย วัฒนา อัศวเหม) 
                                                                     รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                                       รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๕ ตอนท่ี ๗๖ ก วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๑) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
(2) ความในขอ  4  ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 48 (พ.ศ.2542)   ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 
และใชขอความขางตนแทน 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนยีมและคาใชจายทายประมวลกฎหมายที่ดิน 

๑.คาธรรมเนียมในการขอสัมปทาน รายละ                                                   ๕๐๐ บาท 
๒.คาสัมปทานปหนึ่ง ไรละ                                                                        ๒๐ บาท 
   เศษของไรใหคิดเปนหน่ึงไร 
๓.คาธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทําประโยชน 
   (๑) ที่ดินเนื้อที่ไมเกิน ๒๐ ไร แปลงละ                                                       ๓๐ บาท 
   (๒) ที่ดินเนื้อที่เกิน ๒๐ ไร สวนที่เกิน ไรละ                                                   ๒ บาท 
         เศษของไรใหคิดเปนหน่ึงไร 
๔.คาธรรมเนียมการพิสูจนสอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เก่ียวกับ 
   หนังสือรับรองการทําประโยชน 
    (๑) ถาเรียกเปนรายแปลง แปลงละ                                                          ๓๐ บาท 
    (๒) ถาเรียกเปนรายวัน วันละ                                                                ๓๐ บาท 
    (๓) คาคัดหรือจําลองแผนที่ แปลงละ                                                        ๓๐ บาท 
    (๔) คาคํานวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ                                                  ๓๐ บาท 
    (๕) คาจับระยะ แปลงละ                                                                       ๑๐ บาท 
๕.คาธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน 
    (๑) ที่ดินเนื้อที่ไมเกิน ๒๐ ไร แปลงละ                                                      ๕๐ บาท 
    (๒) ที่ดินเนื้อที่เกิน ๒๐ ไร สวนที่เกินไรละ                                                   ๒ บาท 
          เศษของไรใหคิดเปนหน่ึงไร 
๖.คาธรรมเนียมรังวัดเก่ียวกับโฉนดที่ดิน 
   (๑) ถาเรียกเปนรายแปลง แปลงละ                                                           ๔๐ บาท 
   (๒) ถาเรียกเปนรายวัน วันละ                                                                 ๔๐ บาท 
   (๓) คาคัดหรือจําลองแผนที่ แปลงละ                                                         ๓๐ บาท 
   (๔) คาคํานวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ                                                   ๓๐ บาท 
   (๕) คาจับระยะ แปลงละ                                                                        ๑๐ บาท 
๗.(3) คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

                                          
(3) ความในขอ 7  ถูกยกเลิกโดย มาตรา 7  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 

     (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2543 และใหใชความที่พิมพไวแทน 
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 (๑) มีทุนทรัพย ใหเรียกเก็บรอยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย 
 สําหรับการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือ 
 สิทธิครอบครองในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย 
 สวนกรณีอ่ืนใหเรียกเก็บรอยละ ๒ ของจํานวนทุนทรัพยที่ผูขอ 
 จดทะเบียนแสดงตามความเปนจริง 
 เศษของรอยใหคิดเปนหน่ึงรอย 
    (๒) ไมมีทุนทรัพย แปลงละ                                                               ๑,๐๐๐ บาท 
๘.คาธรรมเนียมการขอใหไดมาซ่ึงที่ดินของคนตางดาว รายละ                           ๕๐๐ บาท 
    คาอนุญาต ไรละ                                                                               ๑๐๐ บาท 
    เศษของไรใหคิดเปนหน่ึงไร 
๙.คาธรรมเนียมการขอใหไดมาซ่ึงที่ดินเพื่อการคาที่ดิน รายละ                           ๕๐๐ บาท 
    คาอนุญาต ไรละ                                                                                ๒๐ บาท 
    เศษของไรใหคิดเปนหน่ึงไร 
๑๐.คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 
 (๑) คาคําขอ แปลงละ                                                                          ๕ บาท 
   (๒) คาคัดสําเนาเอกสารตางๆ รวมทั้งคาคัดสําเนาเอกสาร 
        เปนพยานในคดีแพงโดยเจาหนาที่เปนผูคัด รอยคําแรกหรือไมถึงรอยคํา       ๑๐ บาท 
 รอยคําตอไป รอยละ                                                                        ๕ บาท 
         เศษของรอยใหคิดเปนหน่ึงรอย 
    (๓) คารับรองเอกสารที่คัด ฉบับละ                                                           ๑๐ บาท 
    (๔) คาตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน แปลงละ                                               ๑๐ บาท 
    (๕) คารับอายัดที่ดิน แปลงละ                                                                 ๑๐ บาท 
    (๖) คามอบอํานาจ เรื่องละ                                                                    ๒๐ บาท 
    (๗) คาออกใบแทนโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินอยางอื่น ฉบับละ ๕๐ บาท 
    (๘) คาประกาศ แปลงละ                                                                ๑๐ บาท 
   (๙) คาหลักเขตที่ดิน หลักละ                                                           ๑๕ บาท 
         ถาเปนการเดินสํารวจหรือสอบเขตทั้งตําบล 
         สําหรับกรณีออกโฉนดคิดเปนรายแปลง แปลงละ                           ๖๐ บาท 
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   (๑๐)(4) คาตรวจสอบขอมูลดานงานรังวัด 
             ดานทะเบียนที่ดิน ดานประเมินราคา 
             หรือขอมูลอื่น คร้ังละ                                                          ๑๐๐ บาท 
  (๑๑) คาสําเนาจากส่ือบันทึกขอมูลทาง 
           คอมพิวเตอรหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสอื่น 
             หรือสําเนาขอมูลอื่น แผนละ                                                   ๕๐ บาท 
๑๑.คาใชจาย(5)  
   (๑) คาพาหนะเดินทาง ใหแกเจาพนักงาน                     ใหจายในลักษณะเหมาจาย 
        พนักงานเจาหนาท่ีและคนงานที่จาง                             ตามระเบียบกระทรวง 
         ไปทําการรังวัด เกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือ               มหาดไทยดวยความเห็นชอบ 
        พิสูจนสอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อท่ี                            ของกระทรวงการคลัง 
        เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทําประโยชนตามคําขอ 
    (๒) คาเบี้ยเลี้ยง ใหแกเจาพนักงาน                             ใหจายในลักษณะเหมาจาย 
        พนักงานเจาหนาที่ และคาจางคนงาน                           ตามระเบียบกระทรวง 
         ท่ีจางไปทําการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน               มหาดไทยดวยความเห็นชอบ 
         หรือพิสูจนสอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อท่ี                       ของกระทรวงการคลัง  
         เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทําประโยชนตามคําขอ 
   (๓) คาปวยการใหแกเจาพนักงานผูปกครอง 
         ทองท่ีหรือผูแทนท่ีไปในการรังวัดเกี่ยวกับ 
         โฉนดท่ีดิน หรือพิสูจนสอบสวนหรือ 
         ตรวจสอบเนื้อท่ีเกี่ยวกับหนังสือรับรอง 
        การทําประโยชน คนหน่ึง วันละ                                                ๑๐๐ บาท 
 (๔) คาใชจายอื่นๆ ในการรังวัดเกี่ยวกับ                       ใหจายในลักษณะเหมาจาย 
     โฉนดท่ีดิน หรือพิสูจนสอบสวน หรือ                            ตามระเบียบกระทรวง 
                                          
(4) ขอ 10 (10) และ (11) บัญญัติเพ่ิมเติม โดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

ท่ีดิน (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2543 
(5) ขอ 11 ถูกยกเลิกโดย มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 7) 

พ.ศ.2541 และใชความท่ีพิมพไวแทน 
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   ตรวจสอบเนื้อท่ีเกี่ยวกับหนังสือรับรอง                มหาดไทยดวยความเห็นชอบ 
              การทําประโยชน                                                ของกระทรวงการคลัง 
 (๕) คาปดประกาศ ใหแกผูปดประกาศ แปลงละ                                    ๒๐ บาท 
  (๖) คาพยาน ใหแกพยาน คนละ                                                      ๒๐ บาท 
 
 

 
 
 

บัญชีคาตอบแทนทายประมวลกฎหมายที่ดิน(6) 

คาตอบแทนในการอนุญาต 
 (๑) ตามมาตรา ๙ (๑) ไรละ                                                 ๑,๐๐๐ บาท ตอป 
 (๒) ตามมาตรา ๙ (๒) หรือมาตรา ๙ (๓) 
 (ก) การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศกเมตรละ                                   ๒๘ บาท 
 (ข) การขุดดินหรือลูกรัง หรืออื่นๆ ไรละ                          ๑๐,๐๐๐ บาทตอป 
                หรือลูกบาศกเมตรละ                                                        ๑๐ บาท   
  
  
  
 กรณีท่ีเจาของอสังหาริมทรัพยบริจาคอสังหาริมทรัพยใหแกทางราชการ เชน 
บริจาคท่ีดินใหแกทางราชการเพ่ือสรางโรงพยาบาล เปนตน กรณีเชนน้ีกฎหมายบัญญัติ
ใหไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม เพราะผูบริจาคจะไมไดประโยชนตอบแทนอยูแลว จึงไม
สมควรท่ีจะเก็บคาธรรมเนียมจากผูบริจาคอีก สวนทางราชการผูรับบริจาคซ่ึงเปนผูไดรับ
ประโยชน ถาจะตองใหเปนผูเสียคาธรรมเนียม ก็จะทําใหเกิดปญหายุงยาก เพราะสวน
ราชการนั้นอาจจะไมไดต้ังงบประมาณสวนน้ีไว  

                                          
(6) บัญชีคาตอบแทนทายประมวลกฎหมายที่ดิน     ถูกยกเลิกโดย      มาตรา 4   แหงพระราชบัญญัติ

แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2541 และใหใชขอความท่ีพิมพไวแทน       
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 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย มีท้ังประเภทท่ีไมมี
ทุนทรัพยและประเภทมีทุนทรัพย 

 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทไมมีทุนทรัพย เชน การจด
ทะเบียนปลดเง่ือนไขการไถจากการขายฝาก การไถถอนจากการขายฝาก การผอนตน
จากจํานอง จํานองเพ่ิมหลักทรัพย  การไถถอนจากการจํานอง ภารจํายอม เลิกภารจํา
ยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน เลิกสิทธิอาศัย เลิกสิทธิเหนือพ้ืนดิน เลิก
สิทธิเก็บกิน เปนตน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมแปลงละ 50 บาท ท้ังน้ี ตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 47 (พ.ศ.2541) 

 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยประเภทมีทุน
ทรัพย เชน ขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให โอนชําระหนี้จํานอง โอนมรดก จํานอง เปนตน 
กฎหมายใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมรอยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพยสําหรับการขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย  

 การพิจารณาจํานวนทุนทรัพย 

 (1) ขาย (ถือราคาประเมิน) 
 (2) ขายฝาก (ถือราคาประเมิน) 
 (3) โอนสิทธิการไถ (ถือราคาประเมิน) 
               (4) ให (ถือราคาประเมิน) 
              (5) แลกเปลี่ยน (ถือราคาประเมิน) 
              (6) รับมรดก (ถือราคาประเมิน) 
              (7) รับมรดกสิทธิการไถ (ถือราคาประเมิน) 
 (8) จํานอง (ใหถือเอาจํานวนเงินที่จํานองเปนทุนทรัพย) 
 (9) โอนการรับจํานอง (ถามีผอนตนหรือข้ึนเงิน ก็ถือเอาจํานวนท่ีมีการ
จํานองขณะน้ันเปนทุนทรัพย) 
 (10) โอนมรดกผูรับจํานอง (ถามีผอนตนหรือข้ึนเงิน ก็ถือเอาจํานวนที่มีการ
จํานอง ขณะน้ันเปนทุนทรัพย) 
 (11) โอนชําระหน้ี (ถือราคาประเมิน) 
 (12) เชา (ใหถือคาเชาตลอดเวลาเชาเปนทุนทรัพย) 
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 (13) โอนสิทธิการเชา (ใหถือเอาระยะเวลาที่เหลือจากการเชาจากคนกอน
เปนทุนทรัพย) 
 (14) รับมรดกสิทธิการเชา (ใหถือเอาระยะเวลาที่เหลือจากการเชาจากคน
กอนเปนทุนทรัพย) 
 (15) โอนจากการเชาซ้ือ (ถือราคาประเมิน) 
 (16) บุริมสิทธิ (ใหคิดเอาเงินที่คางชําระเปนทุนทรัพย) 
 (17) ไดมาโดยการครอบครอง (ถือราคาประเมิน)(7)  

 ในการประเมินทุนทรัพยน้ัน จะมีคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย 
ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครองหรือ
ผูแทน อธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแทน อธิบดีกรมโยธาธิการหรือผูแทน อธิบดีกรมท่ีดิน
หรือผูแทน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือผูแทน และผูทรงคุณวุฒิอีกไม
เกิน 4 คน  ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงต้ังเปนกรรมการ และให
ผูอํานวยการสํานักงานกลางประเมินราคาทรัพยสิน เปนกรรมการและเลขานุการ 

 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงต้ัง มีวาระอยูในตําแหนง
คราวละ  3 ป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอีกได 

 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยแตงต้ัง อาจพนจากตําแหนงเม่ือ 

  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหออก 
  (4) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือเปนบุคคล
ลมละลาย 
  (5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก หรือคําส่ังท่ีชอบดวย
กฎหมายใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิด  
ลหุโทษ 

                                          
(7) สืบ วิเศษโส, "คําอธิบายประมวลกฎหมายที่ดิน" , พ.ศ.2513 หนา 705-706 
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 ใ น ก รณี ท่ี ก ร ร ม ก า รพ น จ า ก ตํ า แ หน ง ก อ น ว า ร ะ  รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจแตงต้ังผูอื่นเปนกรรมการแทน กรรมการซ่ึงไดรับการแตงต้ัง
จะอยูในตําแหนงไดเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงต้ังไวแลวน้ัน 

 การประชุมของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย ตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 

 ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 

 กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

 คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

 (1) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

 (2) ใหความเห็นชอบตอการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีคณะกรรมการ
ประจําจังหวัดเสนอ  เพ่ือใชในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
สําหรับอสังหาริมทรัพยท่ีต้ังอยูในเขตจังหวัดน้ันหรือในทองท่ีหน่ึงทองท่ีใดในเขตจังหวัด
น้ัน 

 (3) วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ         
นิติกรรมตามที่กรมท่ีดินขอความเห็น 

 (4) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใด   
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยมอบหมายก็ได แลวรายงานตอ
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย 

  (5) ปฏิบัติการอื่นตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายท่ีดินหรือกฎหมายอื่น 
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 ราคาประเมินทุนทรัพยท่ีคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยไดให
ความเห็นชอบตาม (2) แลว ใหปดประกาศไว ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัด สํานักงานท่ีดิน
สาขาและสํานักงานเขต หรือท่ีวาการอําเภอหรือท่ีวาการกิ่งอําเภอทองท่ี 

 คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดแตละจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด
เปนประธานอนุกรรมการ ปลัดจังหวัด สรรพากรจังหวัด และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน 3 คน
ซ่ึงคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยแตงต้ัง เปนอนุกรรมการ และเจา
พนักงานท่ีดินจังหวัดเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

 คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดสําหรับกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยปลัด
กรุงเทพมหานครเปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมสรรพากร      
เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน 3 คน ซ่ึงคณะกรรมการ
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพยแตงต้ัง เปนอนุกรรมการ และผูอํานวยการสํานักงานกลาง
ประเมินราคาทรัพยสินเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

 วาระการ ดํารงตํ าแหน ง  การพนจาก ตําแหน ง  และการประชุ มของ
คณะอนุกรรมการถือปฏิบัติเชนเดียวกับของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย 

 คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดมีหนาท่ีพิจารณากําหนดราคาประเมินทุนทรัพย
เ พ่ือใชในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับ
อสังหาริมทรัพยท่ีต้ังอยูในเขตจังหวัดน้ัน หรือในทองท่ีหน่ึงทองท่ีใดในเขตจังหวัดน้ัน เพื่อ
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย ท้ังน้ี การท่ีให
คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดพิจารณากําหนดราคาทุนทรัพยของที่ดินในแตละจังหวัดก็
เพ่ือความสะดวกในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพื่อใหไดราคาใกลเคียงกับความเปนจริง
มากท่ีสุด ซ่ึงราคาประเมินทุนทรัพยสําหรับท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยในแตจังหวัดจะไม
เทากัน เพราะกฎหมายบัญญัติใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมรอยละ 2 ของราคาประเมินทุน
ทรัพยของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยสําหรับการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย ดังน้ัน ในการขอ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พนักงานเจาหนาท่ีจะเรียกเก็บตามราคาประเมิน เวนแต
การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยในกรณีอื่นนอกจากการโอน
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 ในการกําหนดราคาประเมินของที่ดินโดยปกติจะถือเอาราคาตลาด แตมิให
กําหนดราคาโรงเรือนส่ิงปลูกสรางเขาไปดวย สวนราคาของโรงเรือนส่ิงปลูกสรางนั้น ถาผู
ขอจดทะเบียนแปลงใดมีโรงเรือนส่ิงปลูกสรางอยู ใหพนักงานเจาหนาท่ีกําหนดราคา
โรงเรือนและส่ิงปลูกสรางนั้นตามราคามาตรฐาน ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยไดวางทางปฏิบัติ
แยกจากราคาที่ดินอีกสวนหน่ึง(8)  

 เม่ือไดมีการประกาศกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยสําหรับเขตจังหวัดใดไวแลว         
ถาตอมาปรากฎวาราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยในทองท่ี
หน่ึงทองท่ีใดในเขตจังหวัดน้ันแตกตางจากราคาประเมินทุนทรัพยท่ีไดประกาศกําหนดไว
มากพอสมควร ใหคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดน้ันพิจารณาปรับปรุงราคาประเมินทุน
ทรัพยสําหรับทองท่ีน้ัน เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพยโดยเร็ว 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                          
(8) สืบ วิเศษโส, อางแลว หนา 704 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจนสอบสวน 

หรือตรวจสอบเน้ือที่เกีย่วกับหนังสือรับรองการทําประโยชน 
พ.ศ.๒๕๔๒ 
--------------- 

  
 โดยท่ีไดมีการปรับปรุงบัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายประมวล
กฎหมายท่ีดินวาดวยคาใชจายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดท่ีดิน หรือพิสูจนสอบสวน หรือ
ตรวจสอบเนื้อท่ีเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบัน และเปล่ียนหลักเกณฑการคํานวณคาใชจายใหจายในลักษณะเหมา
จายแทนการจายเทาท่ีจําเปนและใชจายไปจริง  ดังน้ัน  เพ่ือใหสอดคลองกับการปรับปรุง
บัญชีดังกลาวขางตน  กระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึง
ออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
รังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจนสอบสวน หรือตรวจสอบเน้ือท่ีเกี่ยวกับหนังสือรับรอง
การทําประโยชน พ.ศ.๒๕๔๒“ 

 ขอ ๒. ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๒ เปนตนไป 

 ขอ ๓. บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ระเบียบน้ี หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ ๔. ในระเบียบน้ี 
 “คาใชจาย” หมายความวา คาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาจางคนงาน คา
ปวยการ เจาพนักงานผูปกครองทองท่ีหรือผูแทน และคาใชจายอื่นๆเกี่ยวกับการรังวัด 
เชน คาลงทะเบียนไปรษณียตอบรับ เปนตน 
 “คาเบี้ยเลี้ยง” หมายความวา   เงินท่ีจายเปนคาตอบแทนใหแกเจาหนาท่ีในการ
รังวัดเกี่ยวกับโฉนดท่ีดิน หรือพิสูจนสอบสวนหรือตรวจสอบเน้ือท่ีเกี่ยวกับหนังสือรับรอง
การทําประโยชนตามคําขอ 
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 “คาจางคนงาน” หมายความวา เงินท่ีจายเปนคาตอบแทนใหแกคนงานที่
เจาหนาท่ีจางไปทําการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจนสอบสวนหรือตรวจสอบเน้ือท่ี
เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน  
 “จังหวัด” ใหหมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครดวย 

 ขอ ๕. ใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดพิจารณากําหนดคาใชจายในการรังวัด
เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจนสอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อท่ีเกี่ยวกับหนังสือรับรองการ
ทําประโยชนตามความเหมาะสมแหงสภาพทองถิ่น แตท้ังน้ีไมเกินอัตราในบัญชีคาใชจาย
ตามแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. และ แบบ ง. ท่ีแนบทายระเบียบน้ี 
 เม่ือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดไดกําหนดคาใชจายตามวรรคหน่ึงแลว ใหนําเสนอ
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ เสร็จแลวใหจัดทําเปนประกาศจังหวัดตาม
แบบทายระเบียบนี้ โดยใหสํานักงานท่ีดินจังหวัด สํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขา และ
สํานักงานท่ีดินอําเภอปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานท่ีดินน้ันๆ เพื่อให
ประชาชนที่มาติดตอทราบโดยท่ัวกัน 

 ขอ ๖. เม่ือปรากฏวาคาใชจายท่ีไดประกาศใชบังคับแลวไมเหมาะสม  ใหเจา
พนักงานที่ดินจังหวัดกําหนดคาใชจายข้ึนใหม โดยใหนําความในขอ ๕ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 ขอ ๗. ใหอธิบดีกรมท่ีดินเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 
 
                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
                                                         (ลงช่ือ)       วัฒนา อัศวเหม 
                                                                                      (นายวัฒนา อัศวเหม) 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
                                                            รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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ประกาศจังหวัด..................... 
เรื่อง คาใชจายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจนสอบสวน 

หรือตรวจสอบเน้ือที่เกีย่วกับหนังสือรับรองการทําประโยชน 
 

 ดวยจังหวัด..........................ไดกําหนดคาใชจายเพ่ือใชเรียกเก็บในการรังวัดเก่ียวกับ
โฉนดที่ดิน หรือพิสูจนสอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เก่ียวกับหนังสือรับรองการทําประโยชนใน
ทองที่จังหวัดน้ี ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยแลว จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกันดังนี้ 

โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน 
ออก / สอบสวน / 

รวม 
แบงแยก ออก / สอบสวน / 

รวม 
แบงแยก 

 
 

ลําดับ
ที่ 

ทองที ่
อําเภอ / 
เขต 

ตําบล / 
แขวง 

เนื้อ
ที่ 

(ไร) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

เนื้อ
ที่ 

(ไร) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

เนื้อที ่
(ไร) 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

เนื้อ
ที่ 

(ไร) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

      
      ทั้งน้ีตั้งแตวันที่                         พ.ศ........ 
      
     ผูวาราชการจังหวัด.................................................. 
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