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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

---------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๕ แหงพระราช 
บัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และมาตรา ๕๖ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ใหยกเลิก 
  (๑) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช 
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  (๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  (๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  (๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๑๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  (๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  (๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  (๗) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  (๘) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  (๙) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  (๑๐) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราช 
บัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  (๑๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราช 
บัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

       หมวด ๑ 
        ใบจอง 
              ------------- 
 
  ขอ ๒  แบบใบจองมี ๒ แบบ คือ แบบ น.ส.๒ และ น.ส.๒ ก. ทายกฎกระทรวง 
นี ้
  การออกใบจองในทองที่ซึ่งรัฐมนตรียังไมไดประกาศยกเลิกอํานาจหนาที่ในการ 
ปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายท่ีดินของหัวหนาเขต นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา 
ประจํากิ่งอําเภอ ตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ใหใชแบบ น.ส.๒ สวนในทองที่อื่นใหใชแบบ น.ส.๒ ก. 
  ขอ ๓  ใบแทนใบจองใหใชแบบ น.ส.๒ หรอื น.ส.๒ ก. แลวแตกรณี 
  การออกแบบใบแทนใบจอง ใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการตามวิธีการออก 
ใบแทนโฉนดท่ีดินโดยอนุโลม 
 
            หมวด ๒ 
       หนังสือรับรองการทําประโยชน 
                   ------------- 
 
  ขอ ๔  แบบหนังสือรับรองการทําประโยชนมี ๓ แบบ คือ แบบ น.ส.๓ น.ส.๓ ก. 
และ น.ส.๓ ข. ทายกฎกระทรวงนี ้
  การออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในทองที่ที่มีระวางรูปถายทางอากาศใหใช 
แบบ น.ส.๓ ก. ในทองท่ีท่ีไมมีระวางรูปถายทางอากาศซึ่งรัฐมนตรีไดประกาศยกเลิกอํานาจหนาท่ี 
ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหนาเขต นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปน 
หัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ แลวใหใชแบบ น.ส.๓ ข. สวนในทองที่อื่นใหใชแบบ น.ส.๓ 
  ขอ ๕  ที่ดินที่จะออกหนังสือรับรองการทําประโยชนตองเปนที่ดินที่ผูมีสิทธิใน 
ที่ดินไดครอบครองและทําประโยชนแลว และเปนที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินไดตามที่กําหนด 
ไวในขอ ๑๔ 
  ขอ ๖  ในการนําพนักงานเจาหนาที่ทําการสํารวจพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน 
ตามมาตรา ๕๘ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม 
ประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ใหผูมีสิทธิในท่ีดินหรือตัวแทนปกหลักตาม 
มุมเขตที่ดินของตนและใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่หรือผูซึ่งพนักงานเจาหนาที่มอบหมาย 
ตามแบบ น.ส.๑ ก. ทายกฎกระทรวงนี ้
  กอนออกหนังสือรับรองการทําประโยชน ใหพนักงานเจาหนาท่ีประกาศการออก 
หนังสือรับรองการทําประโยชนใหทราบมีกําหนดสามสิบวัน ประกาศนั้นใหปดไวในที่เปดเผย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ณ สํานักงานท่ีดินทองท่ี สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอทองที่ ที่ทําการ 
แขวงหรือที่ทําการกํานันทองที่ และในบริเวณที่ดินนั้น แหงละหน่ึงฉบับ ในเขตเทศบาลใหปดไว 
ณ สํานักงานเทศบาล อีกหน่ึงฉบับ 
  ขอ ๗  การขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชนตามมาตรา ๕๙ และ 
มาตรา ๕๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ใหผูขอยื่นคําขอตามแบบ น.ส.๑ ข. ทายกฎกระทรวงนี ้ตอพนักงาน 
เจาหนาที ่
  (๒) ในการยื่นคําขอตาม (๑) ถาผูขอมีใบจอง ใบเหยียบยํ่าตราจอง หลักฐาน 
การแจงการครอบครองที่ดิน หลักฐานวาเปนผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการ 
ครองชีพ หรือพยานหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงวาไดสิทธิในท่ีดินโดยชอบดวยกฎหมาย ใหแนบ 
หลักฐานดังกลาวมาประกอบการพิจารณาดวย 
  ขอ ๘  เมื่อไดรับคําขอแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีไปพิสูจนสอบสวนการทํา 
ประโยชนยังที่ดินตามแบบ น.ส.๑ ก. ทายกฎกระทรวงนี ้ในการนี้ จะมอบใหเจาหนาที่ไปทําการ 
แทนก็ได 
  ขอ ๙  ในการนําพนักงานเจาหนาที่พิสูจนสอบสวนการทําประโยชนใหผูมีสิทธิ 
ในที่ดินหรือตัวแทนปกหลักตามมุมเขตที่ดินของตนและใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่หรือ 
ผูซึ่งพนักงานเจาหนาที่มอบหมายตามแบบ น.ส.๑ ค. ทายกฎกระทรวงนี ้
  ในการคํานวณจํานวนเนื้อที่เพื่อออกหนังสือรับรองการทําประโยชนตามแบบ 
น.ส.๓ ก. ใหคํานวณโดยวิธีคณิตศาสตรหรือโดยมาตราสวน ท้ังน้ี ใหถือวาจํานวนเนื้อที่ที่คํานวณ 
ไดเปนจํานวนเนื้อที่โดยประมาณ 
  ขอ ๑๐  เมื่อไดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนแลว ปรากฏวาไดมีการ 
ครอบครองและทําประโยชนตามสมควรแกสภาพที่ดินในทองถิ่น ตลอดจนสภาพของกิจการ 
ที่ไดทําประโยชน ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ประกาศการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนใหทราบมีกําหนด 
สามสิบวันประกาศนั้นใหปดไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานท่ีดินทองท่ี สํานักงานเขตหรือ 
ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอทองที่ ที่ทําการแขวงหรือที่ทําการกํานันทองที่และ 
ในบริเวณที่ดินนั้นแหงละหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลใหปดไว ณ สํานักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ 
  (๒) ถาปรากฏวาท่ีดินนั้นไมอยูในเขตปาสงวนแหงชาต ิเขตอุทยานแหงชาติ 
เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปาหรือเขตที่ไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวรตามมติคณะ 
รัฐมนตร ีและที่ดินนั้นไมเปนที่ดินซึ่งตองหามมิใหออกหนังสือรับรองการทําประโยชนตามขอ ๕ 
และไมมีผูคัดคานภายในกําหนดเวลาท่ีประกาศตาม (๑) ใหพนักงานเจาหนาที่ออกหนังสือ 
รับรองการทําประโยชนใหได 
  (๓) ถาปรากฏวาที่ดินนั้นตั้งอยูในตําบลที่มีปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ 
พื้นที่รักษาพันธุสัตวปา พื้นที่หามลาสัตวปาหรือพื้นที่ที่ไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวรตาม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มติคณะรัฐมนตร ีและกรมปาไมหรือกรมพัฒนาท่ีดินยังไมไดขีดเขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยาน 
แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปาหรือเขตที่ไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวรตาม 
มติคณะรัฐมนตร ีลงในระวางรูปถายทางอากาศเพื่อการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน หรอื 
กรณีที่ขีดเขตแลว แตที่ดินที่ขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชนมีอาณาเขตติดตอคาบเกี่ยว 
หรืออยูในเขตปาสงวนแหงชาต ิเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา 
หรือเขตที่ไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตร ีใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง 
คณะกรรมการรวมกันออกไปตรวจพิสูจนที่ดิน ประกอบดวยปาไมอําเภอหรือผูที่ปาไมจังหวัด 
มอบหมายสําหรบัทองท่ีท่ีไมมีปาไมอําเภอ เจาหนาที่บริหารงานที่ดินอําเภอ ปลัดอําเภอ 
(เจาพนักงานปกครอง) และกรรมการอื่นตามที่เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการดังกลาวไดทําการ 
ตรวจพิสูจนเสร็จแลว ใหเสนอความเห็นตอผูวาราชการจังหวัดวาสมควรออกหนังสือรับรอง 
การทําประโยชนใหไดหรือไม เพียงใด สําหรับที่ดินที่ไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวรตามมต ิ
คณะรัฐมนตร ีแตยังไมไดขีดเขตหรือขีดเขตแลวแตท่ีดินดังกลาวมีอาณาเขตคาบเก่ียวกับเขต 
ที่ไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวร ใหแตงตั้งผูแทนกรมพัฒนาที่ดินเปนกรรมการดวย 
  ขอ ๑๑  เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาผลการตรวจพิสูจนที่ดินของ 
คณะกรรมการตามขอ ๑๐ (๓) แลว ปรากฏวาที่ดินนั้นไมอยูในเขตปาสงวนแหงชาต ิเขตอุทยาน 
แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปาหรือเขตที่ไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวร 
ตามมติคณะรัฐมนตร ีหรือปรากฏวาที่ดินนั้นอยูในเขตปาสงวนแหงชาต ิเขตอุทยานแหงชาติ  
เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปาหรือเขตที่ไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวรตามมติ 
คณะรัฐมนตรีแตผูขอไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินดังกลาวโดยชอบดวยกฎหมาย 
มากอนวันที่ทางราชการกําหนดใหที่ดินนั้นเปนปาสงวนแหงชาต ิอุทยานแหงชาติ เขตรักษา 
พันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปาหรือเขตที่ไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตร ี 
และไมมีผูคัดคานภายในกําหนดเวลาท่ีประกาศตามขอ ๑๐ (๑) ใหผูวาราชการจังหวัด 
ส่ังการใหพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๐ (๒) 
  ขอ ๑๒  ใบแทนหนังสือรับรองการทําประโยชนใหใชแบบ น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรอื 
น.ส.๓ ข. แลวแตกรณี 
  การออกใบแทนหนังสือรับรองการทําประโยชน ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ 
ตามวิธีการออกใบแทนโฉนดที่ดินโดยอนุโลม  
 
       หมวด ๓ 
      โฉนดท่ีดิน 
               ------------ 
 
  ขอ ๑๓  โฉนดที่ดินใหใชแบบ น.ส. ๔ จ. ทายกฎกระทรวงนี ้
  ในกรณีโฉนดที่ดินที่ออกเปนโฉนดตราจองหรือตราจองที่ตราวา "ไดทําประโยชน 
แลว" ใหมีคําวา "โฉนดตราจอง" หรอื "ตราจองที่ตราวา "ไดทําประโยชนแลว"" แลวแตกรณี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ไวใตตราครุฑ 
  ขอ ๑๔  ท่ีดินท่ีจะออกโฉนดท่ีดินตองเปนท่ีดินท่ีผูมีสิทธิในท่ีดินไดครอบครอง 
และทําประโยชนแลว และเปนท่ีดินท่ีสามารถออกโฉนดท่ีดินไดตามกฎหมายแตหามมิใหออก 
โฉนดที่ดินสําหรับที่ดินดังตอไปนี้ 
  (๑) ที่ดินที่ราษฎรใชประโยชนรวมกัน เชน ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาบ  
ท่ีชายตล่ิง 
  (๒) ท่ีเขา ท่ีภูเขา และพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศหวงหามตามมาตรา ๙ (๒) 
แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน แตไมรวมถึงท่ีดินซ่ึงผูครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบดวย 
กฎหมายตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
  (๓) ที่เกาะ แตไมรวมถึงท่ีดินของผูซ่ึงมีหลักฐานแจงการครอบครองท่ีดิน 
มีใบจอง ใบเหยียบยํ่า หนังสือรับรองการทําประโยชน โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราวา "ไดทํา 
ประโยชนแลว" หรือเปนผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือท่ีดิน 
ที่คณะกรรมการการจัดที่ดินแหงชาติไดอนุมัติใหจัดแกประชาชน หรือท่ีดินซ่ึงไดมีการจัดหา 
ผลประโยชนตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยคณะกรรมการ 
จัดท่ีดินแหงชาติไดอนุมัติแลว 
  (๔) ท่ีสงวนหวงหามตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย 
ท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๐ (๓) และ (๔) แหงประมวลกฎหมายท่ีดินซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ หรอืกฎหมายอ่ืน 
  (๕) ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไวเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อ 
ประโยชนสาธารณะอยางอื่น 
  ขอ ๑๕  การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ แหงประมวลกฎหมายท่ีดินซ่ึงแกไข 
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ใหดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ใหมีการรังวัดทําแผนที่ตามวิธีการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน โดยใหเจาของ 
ท่ีดินปกหลักหมายเขตท่ีดินไวทุกมุมท่ีดินของตน 
  (๒) ใหเจาของที่ดินหรือผูแทนใหถอยคําตามแบบ น.ส.๕ ทายกฎกระทรวงนี ้
  (๓) กอนแจกโฉนดที่ดิน ใหเจาพนักงานที่ดินประกาศการแจกโฉนดที่ดิน 
ใหทราบมีกําหนดสามสิบวัน ประกาศนั้นใหปดไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานท่ีดินทองท่ีสํานักงาน 
เขตหรือที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอทองที ่ที่ทําการแขวงหรือที่ทําการกํานันทองที่ และ 
ในบริเวณที่ดินนั้น แหงละหน่ึงฉบับ ในเขตเทศบาลใหปดไว ณ สํานักงานเทศบาล อีกหน่ึงฉบับ 
  ขอ ๑๖  ในกรณีออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๙ ทวิ 
แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ 
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหผูมีสิทธิครอบครองท่ีดินย่ืนคําขอตามแบบ น.ส.๑ ข. ทาย 
กฎกระทรวงนี้ และใหนําขอ ๗ (๒) ขอ ๑๐ (๒) และ (๓) ขอ ๑๑ และขอ ๑๕ มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๑๗  ในการออกใบแทนโฉนดที่ดินใหดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ในกรณีโฉนดที่ดินเปนอันตรายหรือสูญหาย ใหเจาของท่ีดินย่ืนคําขอและ 
ปฏิญาณตนตอเจาพนักงานท่ีดินโดยใหนําพยานหลักฐานมาใหเจาพนักงานท่ีดินทําการสอบสวน 
จนเปนที่เชื่อถือได และใหเจาพนักงานที่ดินประกาศใหทราบมีกําหนดสามสิบวัน ประกาศนั้น 
ใหปดไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานท่ีดินทองท่ี สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอหรือที่วาการ 
ก่ิงอําเภอทองท่ี ที่ทําการแขวงหรือที่ทําการกํานันทองที่ และในบริเวณที่ดินนั้น แหงละหน่ึงฉบับ 
ในเขตเทศบาลใหปดไว ณ สํานักงานเทศบาล อีกหน่ึงฉบับ ถามีผูคัดคานภายในเวลาที่กําหนด 
และนําพยานหลักฐานมาแสดง ใหเจาพนักงานที่ดินสอบสวนแลวสั่งการไปตามควรแกกรณ ี
ถาไมมีผูใดคัดคานภายในเวลาท่ีกําหนด ใหออกใบแทนใหไปตามคําขอ 
  (๒) ในกรณีโฉนดที่ดินชํารุด ถาเจาของที่ดินนําโฉนดที่ดินที่ชํารุดนั้นมามอบ 
และโฉนดท่ีดินท่ีชํารุดน้ันยังมีตําแหนงท่ีดิน เลขท่ีโฉนดท่ีดิน ชื่อและตราประจําตําแหนงของ 
ผูวาราชการจังหวัด และหรือชื่อและตราประจําตําแหนงของเจาพนักงานที่ดินตามแบบโฉนดที่ดิน 
ปรากฏอยูซึ่งสามารถตรวจสอบได ใหออกใบแทนใหไปได ถาขาดขอความสําคัญดังกลาวใหนํา 
ความใน (๑) มาใชบังคับ 
  (๓) ในกรณีศาลมีคําสั่งหรือมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือผูใด 
มีสิทธิจดทะเบียนตามคําพิพากษาของศาล แตไมไดโฉนดที่ดินมาหรือโฉนดที่ดินเดิมเปนอันตราย 
ชํารุดหรือสูญหายดวยประการใด ใหผูมีสิทธิจดทะเบียนย่ืนคําขอใบแทนแลวใหดําเนินการตามท่ี 
กําหนดไวใน (๑) หรอื (๒) แลวแตกรณี 
  (๔) ในกรณีเจาพนักงานผูมีอํานาจในการยึดและขายทอดตลาดท่ีดินของผูท่ีคาง 
ชําระภาษีอากรหรือเงินคางจายใด ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว ขอใหออกใบแทนโฉนดท่ีดิน 
สําหรับท่ีดินดังกลาวซึ่งเจาพนักงานผูมีอํานาจไดยึดมาขายทอดตลาดแลว แตไมไดโฉนดท่ีดิน 
มาหรือโฉนดที่ดินเดิมเปนอันตราย ชํารุดหรือสูญหายดวยประการใด ใหถือหนังสือของ 
เจาพนักงานดังกลาวเปนคําขอและดําเนินการทํานองเดียวกับที่กําหนดไวใน (๓) แตไมตอง 
สอบสวน 
  (๕) ในกรณีอธิบดีจะใชอํานาจจําหนายที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน แตไมได 
โฉนดที่ดินมาหรือโฉนดที่ดินเดิมเปนอันตราย ชํารุด หรือสูญหายดวยประการใด ใหดําเนินการ 
ทํานองเดียวกับท่ีกําหนดไวใน (๔) แตไมตองสอบสวน 
  (๖) ในกรณีอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดใชอํานาจเพิกถอนหรือแกไขโฉนด 
ที่ดินเพิกถอนหรือแกไขรายการจดทะเบียนตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายท่ีดินซ่ึงแกไข 
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
แตไมไดโฉนดที่ดินมาหรือโฉนดที่ดินเปนอันตราย ชํารุดหรือสูญหายดวยประการใด ให 
 ดําเนินการทํานองเดียวกับที่กําหนดไวใน (๔) แตไมตองสอบสวน 
  ในกรณีที่ไมไดโฉนดที่ดินมาตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหถือวาโฉนดท่ีดิน 
สูญหาย 
  ขอ ๑๘  ใบแทนโฉนดที่ดินใหใชแบบ น.ส. ๔ จ. 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  การออกใบแทนโฉนดที่ดิน ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดิน 
จังหวัดสาขาคนปจจุบันหรือเจาพนักงานที่ดินซึ่งอธิบดีมอบหมายลงลายมือชื่อและประทับตรา 
ประจําตําแหนงของเจาพนักงานที่ดินเปนสําคัญ ใหมีคําวา "ใบแทน" ดวยหมึกสีแดงไวดานหนา 
ของโฉนดท่ีดิน ในสารบัญจดทะเบียนใหระบุวัน เดือน ป ท่ีออกโฉนดท่ีดินฉบับเดิมดวยหมึก 
สีแดง ถามีรายการจดทะเบียนใหคัดรายการดวยหมึกสีแดงและใหเจาพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อ 
และประทับตราใตรายการสุดทาย ถาไมมีรายการจดทะเบยีน ใหเจาพนักงานท่ีดินลงลายมือช่ือ 
และประทับตราใตวัน เดือน ป ที่ออกโฉนดที่ดินฉบับเดิม 
  สวนโฉนดที่ดินฉบับสํานักงานที่ดิน ในสารบัญจดทะเบียนใหมีคําวา "ไดออก 
ใบแทนโฉนดที่ดินแลว" และวัน เดือน ป ท่ีออกดวยหมึกสีแดงกับใหเจาพนักงานท่ีดินลงลายมือ 
ชื่อกํากับไว 
  ขอ ๑๙  ในกรณีออกโฉนดที่ดินใหกับบุคคลตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ 
ใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งไดแจงการครอบครองตามมาตรา ๕ แหงพระราช 
บัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ไวแลว ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ท่ีกฎกระทรวงน้ีกําหนดไวโดยอนุโลม 
 
    ใหไว ณ วันที ่๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
          เดน โตะมีนา 
              รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
+---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------+ 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวง 
มหาดไทย ตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๒๘ ยกเลิกอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมาย 
ท่ีดินในบางทองท่ีแลว สมควรปรับปรุงแบบ หลักเกณฑ และวิธีการออกหนังสือรับรองการทํา 
ประโยชน รวมท้ังใบแทนของหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินดังกลาว เพื่อใหเจาพนักงานที่ดินสามารถ 
ปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินได นอกจากนี ้หลักเกณฑการออกหนังสือรับรองการทํา 
ประโยชนและโฉนดท่ีดินไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว สมควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับ 
สภาวการณในปจจุบันโดยเฉพาะการขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในพื้นที่ปาสงวน 
แหงชาติ อุทยานแหงชาติเขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา และเขตที่ไดจําแนกใหเปน 
เขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตร ียังไมมีมาตรการท่ีรดักุมเหมาะสม จึงสมควรกําหนดใหมีการ 
ตรวจสอบรับรองจากกรมปาไมและกรมพัฒนาที่ดินกอนออกหนังสือรับรองการทําประโยชนดวย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

และพรอมกันนี้ สมควรกําหนดหลักเกณฑการออกโฉนดที่ดินสําหรับที่เกาะ เพื่อปองกันการบุกรุก 
ของราษฎรกับเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.๒๕๓๗/๑๒ก/๒๕/๑ เมษายน ๒๕๓๗] 
 
 
        ชไมพร/พิมพ 
        ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
 
 


