
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน 
 
สาธารณสมบัติของแผนดินคืออะไร 
 สาธารณสมบัติของแผนดิน  คือ  ทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซึ่งใชเพื่อสาธารณประโยชนหรือ
สงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน  เชน 
 (๑)  ที่ดินรกรางวางเปลา  และที่ดินที่มีผูเวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการ
อ่ืนตามกฎหมายที่ดิน 
 (๒)  ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  เปนตนวา  ที่ชายตลิ่งทางน้ํา  ทางหลวง  ทะเลสาบ 
 (๓)  ทรัพยสินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  เปนตนวา  ปอมและโรงอาหาร  สํานักราช
การบานเมือง  เรือรบ  อาวุธยุทธภัณฑ 
 สาธารณสมบัติของแผนดิน 
 ก)  จะโอนแกกันมิได  เวนแตอาศัยอํานาจแหงกฎหมายเฉพาะใหโอนกันได 
 ข)  หามมิใหยกอายุความขึ้นตอสูกับแผนดิน  เชน  ผูใดครอบครองปาสงวนมาเปนเวลา  ๙๐  ปแลว  
จะยกขึ้นตอสูวาตนไดครอบครองปรปกษจึงไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินขึ้นตอสูกับรัฐบาลเมื่อถูกรัฐฟองขับไลไมได 
 ค)  หามมิใหยึดทรัพยสินของแผนดิน 
  
 ดังนั้น  บุคคลใดก็ตามที่ไดครอบครองที่ดินปาสงวนหรือที่ดินอื่นที่เปนสาธารณสมบัติของแผน
ดิน  ไมวาจะครอบครองนานเพียงใดก็ไมมีทางไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นโดยเด็ดขาด  แมวาจะมีผูใด
กระทําการโดยวิธีใดก็ตาม  ทําใหปาสงวนมี  น.ส.  ๓  หรือโฉนดเปนของตนแลวก็ตาม  ถาพิสูจนไดวาที่ดิน
ดังกลาวเปนปาสงวนแลว  ผูนั้นหรือผูรับโอนที่ดินแปลงดังกลาวไมวาจะเปนใครก็ตาม  ไมมีทางได
กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นเลย  น.ส.  ๓  หรือโฉนดตองเพิกถอน 
 
ท่ีงอกริมตลิ่งเปนของใคร 
 ที่ดินแปลงใดเกิดที่งอกริมตลิ่ง  (โดยธรรมชาติ)  ที่งอกนั้นยอมตกเปนกรรมสิทธิ์ของเจาของที่ดิน
แปลงนั้น 
 
เกาะเปนของใคร 
 เกาะที่เกิดในทะเล  ทะเลสาบหรือในทางน้ํา  หรือในเขตนานน้ําของประเทศไทย  และทองทางน้ํา
ที่ตื้นเขินขึ้น  เปนทรัพยสินของแผนดิน 
 
สรางโรงเรือนในที่ดินของบุคคลอ่ืนโดยสุจริต 
 บุคคลใดสรางโรงเรือนในที่ดินของผูอ่ืนโดยสุจริต  ทานวาเจาของที่ดินเปนเจาของโรงเรือนนั้น  
(เพราะบานเปนสวนควบกับที่ดิน)  แตตองใชคาตอบแทนใหแกผูสราง  เทาที่ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 



 เชน  นาย  ก.  ปลูกโรงเรือนลงบนที่ดินนาย  ข.  โดยสําคัญผิดคิดวาเปนที่ดินของตนเอง  ที่ดิน
แปลงดังกลาวราคา  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  ส้ินคากอสรางไป  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  เนื่องจากโรงเรือน  (สมมติฐาน
ปลูกรีสอรท)  สวยงามทําใหที่ดินแปลงนั้นหากขายรวมกับโรงเรือนจะไดราคารวมกัน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ดังนี้  คาแหงที่ดินที่เพิ่มขึ้นเพราะการสรางโรงเรือนจึงเทากับ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  มิใช  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  ตาม
ราคาคากอสรางโรงเรือน 
 
ถาสรางโรงเรือนบนที่ดินผูอ่ืนโดยไมสุจริต 
 ผูที่กอสรางจะตองทําที่ดินใหเปนไปตามเดิมแลวสงคืนเจาของ  (พูดงาย ๆ นอกจากตองรื้อแลว  
ตองปรับที่ดินใหมีสภาพเดิมดวย)  เวนแตเจาของที่ดินจะเอาโรงเรือนนั้น  โดยเสียคาแหงที่ดินเพียงที่เพิ่มขึ้น
เพราะการสรางโรงเรือนนั้นแลวแตเจาของที่ดินจะเลือกเอาวิธีใดก็ได 
 
การสรางโรงเรือน  (บางสวน)  รุกลํ้าท่ีดินของผูอ่ืนโดยสุจริต 
 ผูสรางเปนเจาของโรงเรือนที่สรางขึ้นแตตองเสียเงินใหแกเจาของที่ดินเปนคาใชประโยชนที่ดิน
สวนที่รุกลํ้านั้นและจดทะเบียนสิทธิเปนภาระจํายอมดวย  จนกวาจะรื้อโรงเรือนหลังนั้น  จึงจะเรียกให     
เพิกถอนภาระจํายอมนั้นได  เชน  ตัวบานไมรุกลํ้า  แตชายคารุกลํ้าเขาไปโดยสุจริต  หรือปลูกภายในที่ดิน
ของตน  ตอมาไดมีการแบงแยกรังวัดที่ดินกัน  ปรากฏวาบางสวนของโรงเรือนรุกลํ้า  ก็ใชหลักกฎหมาย      
ดังกลาวนี้  บังคับโดยอนุโลม 
 
ถาปลูกตนขาวหรือธัญพืชซ่ึงเก็บเกี่ยวผลประโยชนไดคราวเดียวหรือหลายคราวตอปโดยสุจริต 
 เจาของที่ดินตองยอมใหผูปลูกขาวหรือธัญพืชโดยสุจริตนั้น  คงครองที่ดินจนกวาจะเสร็จการ    
เก็บเกี่ยว  โดยใชเงินแกเจาของที่ดินตามเกณฑคาเชาที่ดินนั้นหรือเจาของที่ดินจะใชคาตอบแทนแก                 
ผูปลูกขาวหรือธัญพืชแลวเขาครอบครองที่ดินทันทีก็ได 
 แตถาผูปลูกไมสุจริต  เชน  รูอยูแลววาเปนที่ของคนอื่นก็ยังปลูกตนขาวลงไป  เจาของที่ดินก็
สามารถสั่งใหผูปลูกถอนตนขาวไปได 
 
ถามีก่ิงไมจากที่ดินขางเคียงล้ําเขามา  ในที่ดินของตน  เจาของท่ีดินมีสิทธ์ิอยางไร 
 ถาเจาของที่ดินตองบอกใหเจาของตนไมนั้นตัดภายในเวลาที่สมควร  ถาบอกแลวเขายังเพิกเฉย  ก็
ตัดเองได  และถาเปนรากไมที่ลํ้าเขามา  เจาของที่ดินตัดเองไดทันทีโดยไมตองบอกกอน 
 
ถาท่ีดินแปลงหนึ่งทําใหเวลาฝนตกน้ําไหลทวมท่ีดินแปลงต่ํา  ผลจะเปนอยางไร 
 ถาเปนเองตามธรรมชาติก็ตองเปนไปตามธรรมชาติ  เจาของที่ดินแปลงต่ําไมมีทางทําอะไรได  แต
ถาที่ดินแปลงสูงเกิดขึ้นจากเจาของที่ดินถมเองจนสูงกวาแปลงอื่นทําใหน้ําไหลทวมที่ดินแปลงต่ํา  เจาของที่
ดินมีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายได  และเรียกใหเจาของที่ดินแปลงสูงทําทางระบายน้ําไดโดยออกคาใชจายเอง 



ถาเจาของท่ีดินใชท่ีดินของตนจนกอความเดือดรอนแกเจาของท่ีดินแปลงอื่น ๆ ผลจะเปนอยางไร 
 ตัวอยาง  นาย  ก.  ซ้ือบานจัดสรรแปลงหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงคใชเปนที่อยูอาศัย  แตแทนที่  นาย  ก.  
จะใชอยูอาศัย  กลับตั้งเปนโรงงานเคาะพนสีรถยนตสงเสียงหนวกหู  และทําทั้งวันทั้งคืนจนบานขางเคียงไม
เปนอันหลับตามปกติได  เชนนี้  กฎหมายใหสิทธิเจาของบานขางเคียงฟองรองคาเสียหาย  และฟองให  นาย  ก.  
หยุดการดําเนินงานตอไปได 
 
ถาท่ีดินของตนถูกท่ีดินแปลงอื่นลอมรอบจนออกไปสูทางสาธารณะไมได  เจาของที่ดินท่ีถูกลอมรอบจะทํา
อยางไรบาง 
 ที่ดินแปลงใดถูกที่ดินแปลงอื่นลอมอยูจนออกทางสาธารณะไมได  เจาของที่ดินจะผานที่ดินซึ่ง    
ลอมรอบอยูออกไปสูสาธารณะไดเรียกวา  “ทางจําเปน”  ที่ดินและวิธีผานออกไปนั้นตองเลือกใหพอสมควรแก
ความจําเปนที่จะใชผาน  โดยคํานึงถึงที่ดินที่ลอมอยูใหไดรับความเสียหายนอยที่สุดเทาที่จะทําได  ถาจําเปนจะ
สรางถนนผานก็ได  แตทั้งนี้เจาของที่ดินที่ถูกลอมจะตองเสียคาตอบแทนในการใชทางผานใหแกเจาของที่ดินที่
ตนผานดวย 
 
ครอบครองปรปกษคืออะไร 
 ครอบครองปรปกษ  คือ  การที่บุคคลหนึ่งครอบครองทรัพยสินของผูอ่ืนไวโดยสงบและโดยเปด
เผยดวยเจตนาที่จะเปนเจาของเปนเวลาติดตอกัน  ๑๐  ป  ในกรณีที่เปนอสังหาริมทรัพย  และติดตอกันเปน
เวลา  ๕  ป  ในกรณีที่เปนสังหาริมทรัพย  บุคคลนั้นยอมไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นไป 
 ตัวอยาง  นาย  ก.  เห็นที่ดินของ  นาย  ข.  ปลอยที่ทิ้งไวจึงเขายึดครองแลวปลูกบานอยูโดยเปดเผย
ดวยเจตนาที่จะเปนเจาของเปนเวลาติดตอกัน  ๑๐  ป  นาย  ก.  ยอมไดที่ดินแปลงนั้นไปทันที  แตตองไปจด
ทะเบียนการครอบครองปรปกษตอพนักงานเจาหนาที่ใหเรียบรอยเสียกอนจึงจะใชยันบุคคลภายนอกที่รับ
โอนที่ดินแปลงนั้นจาก  นาย  ข.  ได  ถาไมไปจดทะเบียนเสียใหถูกตองแลวตอมา  นาย  ข.  โอนที่ดินแปลง
นั้นใหแก  นาย  ค.  โดยจดทะเบียนตอเจาพนักงานที่ดินและเสียคาตอบแทนกันแลว  นาย  ก.  จะอางการ
ครอบครองปรปกษขึ้นตอสู  นาย  ค.  ไมได 
 
การครอบครองปรปกษจะนับเวลาที่ผูอ่ืนครอบครองไวกอนตนแลวนํามารวมกับเวลาที่ตนครอบครอง 
ปรปกษไดหรือไม 
 ตัวอยาง  นาย  ก.  ครอบครองปรปกษที่ดินของ  นาย  ข.  มา  ๕  ป  แลวโอนที่ดินแปลงนั้นให  
นาย  ค.  ครอบครองตออีก  ๕  ป  รวมเปน  ๑๐  ป  จะไดที่ดินแปลงนั้นหรือไม  คําตอบคือได  แตทั้งนี้การ
ครอบครองครั้งกอนจะตองเปนการครอบครองปรปกษดวยเสมอแลว  บุคคลที่ครอบครองภายหลังที่ดิน
แปลงนั้นมาจากผูครอบครองปรปกษคนกอนดวยการโอนสิทธิใหแกกัน  เชน  ใหซ้ือขาย  รับมรดก  ฯลฯ  
ไมใชเปนการเขาไปแยงการครอบครองจากผูครอบครองปรปกษคนกอน  เชนนี้  เมื่อรับโอนมาแลวตนก็
ครอบครองปรปกษตอไปจนรวมเวลาเขาดวยกันเปน  ๑๐  ป  ก็ไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น 



กรรมสิทธิ์รวมคืออะไร 
 กรรมสิทธ์ิรวม  คือ  การที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปเปนเจาของทรัพยสินเดียวกัน  ซ่ึงถาไมไดตก
ลงกันไวกอนวา  ใครมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นเปนจํานวนเทาใดแลว  กฎหมายใหถือวาเจาของรวม          
ทุกคนมีสวนเทากันในทรัพยสินนั้น 
 เจาของรวมคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิใชทรัพยสินไดเทาที่ไมขัดของตอสิทธิของเจาของรวมคนอื่น ๆ และ
เจาของรวมคนหนึ่ง ๆ จะจําหนายจํานอง  หรือกอภาระติดพันเฉพาะสวนของตนเองก็ได  แตตองไดรับความ
ยินยอมจากเจาของรวมทุกคน  มิฉะนั้นไมสมบูรณ 
 
ภาระจํายอมคืออะไร 
 ภาระจํายอมเปนทรัพยสิทธิ์ที่ทําใหเจาของอสังหาริมทรัพยที่เรียกวา  ภารยทรัพย  ตองรับกรรม
บางอยาง  ซ่ึงกระทบถึงทรัพยสินของตนหรือใหตองงดใชสิทธิบางอยางในทรัพยสินของตน  เพื่อประโยชน
แกเจาของอสังหาริมทรัพยอ่ืนเรียกวา  สามยทรัพย 
 ตัวอยาง  นาย  ก.  เปนเจาของที่ดินแปลงหนึ่งไดใชทางเดินผานที่ดินของ  นาย  ข.  โดย  นาย  ข.  
ยินยอม  เชนนี้  สิทธิในการเดินผานที่ดินของ  นาย  ข.  นี้เรียกวาสิทธิภาระจํายอมที่ดินของ  นาย  ก.  เรียกวา  
สามยทรัพย  ที่ดินของนาย  ข.  เรียกวา  ภารยทรัพย 
 
การไดมาซึ่งสิทธิภาระจํายอมมีกี่วิธี 
 มีดวยกัน  ๓  วิธี  คือ 
 ๑.  โดยนิติกรรมหรือสัญญา  คือ  เจาของภารยทรัพยยอมใหสิทธิภาระจํายอมแกเจาของ
สามยทรัพยโดยการทําสัญญา  (นิติกรรม)  แตตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอเจาหนาที่จึงจะสมบูรณ 
 ๒.  โดยอายุความ  คือ  เจาของสามยทรัพยไดใชที่ดินของเจาของภารยทรัพยเปนเวลา  ๑๐  ป  ไม
วาที่ดินมีโฉนดหรือ  น.ส.  ๓  ก็ตาม 
 ๓.  โดยผลของกฎหมายกําหนดใหเปนสิทธิภาระจํายอม  เชน  ผูที่ปลูกบานรุกลํ้าไปในที่ดินของ  
ผูอ่ืนโดยสุจริต  ยอมไดภาระจํายอมในสวนที่ปลูกรุกลํ้า 
 
สิทธิอาศัย  คืออะไร 
 สิทธิอาศัย  คือ  สิทธิที่บุคคลไดอาศัยในโรงเรือนของบุคคลอื่นโดยไมตองเสียคาเชา  โดยจะ
กําหนดระยะเวลากันไวไมเกิน  ๓๐  ป  หรือกําหนดไวใหมีระยะเวลาตลอดชีวิตของผูอาศัยก็ได  และมีสิทธิ
เฉพาะการอาศัยเทานั้น  จะทําการคาไมได  และหามโอนใหแกกันแมโดยทางมรดก 
 
สิทธิเหนือพื้นดิน  คืออะไร 



 สิทธิเหนือพื้นดิน  คือ  สิทธิที่เจาของที่ดินใหแกบุคคลคนหนึ่ง  เพื่อใหบุคคลนั้นไดเปนเจาของ
โรงเรือนสิ่งปลูกสราง  หรือส่ิงเพาะปลูก  ที่ไดกระทําบนดินหรือใตดิน  เชน  นาย  ก.  เจาของที่ดินยินยอม
ให  นาย  ข.  ปลูกบานในที่ดินของตนได  สิทธิเหนือพื้นดินตองเกิดจากนิติกรรมสัญญาเทานั้น  และตองทํา
เปนหนังสือและจดทะเบียนตอเจาหนาที่จึงจะสมบูรณ 
 สิทธิเหนือพื้นดินยอมไมส้ินไปเพราะเหตุโรงเรือน  ส่ิงปลูกสราง  หรือส่ิงเพาะปลูกไดสลายไป  
แมจะดวยเหตุสุดวิสัยก็ตาม  ซ่ึงตางจากสัญญาเชาบาน  ถาบานที่เชาสลายไปสัญญาเชาเปนอันระงับไป  แต
สิทธิเหนือพื้นดินไมหมดไป  แมบานจะถูกไฟไหมไป  ผูมีสิทธิเหนือพื้นดินปลูกใหมได 
 สิทธิเหนือพื้นดินยอมโอนใหแกผูอ่ืนโดยทางมรดกได  เวนแตจะไดตกลงกันหามโอนไว 
 
สิทธิเก็บกิน  คืออะไร 
 สิทธิเก็บกิน  คือ  สิทธิครอบครองใช  และถือเอาประโยชนในอสังหาริมทรัพยของผูอ่ืน  เชน           
ผูมีสิทธิเก็บกินในปาไม  เหมืองแร  หรือถานหิน  มีสิทธิแสวงหาผลประโยชนจากปาไม  เหมืองแร  หรือที่
ขุดถานหินนั้น 
 สิทธิ เก็บกินยอมเกิดจากนิติกรรมสัญญาเทานั้น   และตองทําเปนหนังสือจดทะเบียนตอ                 
เจาพนักงานเจาหนาที่โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ได 
 เมื่อสิทธิเก็บกินสิ้นลงแลว  ผูเก็บกินตองสงมอบทรัพยสินคืนแกเจาของและถาที่ดินเสื่อมราคาลง
ตองชดใชคาเสียหายใหแกเจาของดวย 
 ในเรื่องทรัพยสินมีกรณีที่ประชาชนที่เปนเกษตรกรพึงตองระมัดระวังอยู  ๒  เร่ือง  คือ 
๑.  การแยงการครอบครองที่ดินมือเปลา 
 เกษตรกรผู เปนเจาของที่ดินมือเปลา  (ที่ดินมือเปลา  คือ  ที่ดินที่ไมมีหนังสือสําคัญแสดง
กรรมสิทธิ์  คือ  โฉนดที่ดิน  โฉนดแผนที่  โฉนดตราจอง  ตราจองที่ตราไวไดทําประโยชนแลว  ซ่ึงอาจจะมี
เพียง  สค.  ๑,  น.ส.  ๓,  น.ส.  ๓  ก.)  อาจถูกแยงการครอบครองได 
การฟองเรียกคืนซึ่งการครอบครองจะตองฟองภายใน  ๑  ป  นับแตเวลาถูกแยงการครอบครอง  ที่เปนเชนนี้
เพราะกฎหมายถือวาที่ดินมือเปลาเจาของไมมีกรรมสิทธิ์  มีแตเพียงสิทธิครอบครองระยะเวลา  ๑  ป               
นับตั้งแตเวลาถูกแยงการครอบครอง  มิใชนับตั้งแตวันที่รูวาถูกแยงการครอบครอง  การฟองเรียกคืนภายใน  
๑  ป  เปนระยะเวลาสิ้นสุด  มิใชอายุความ  ดังนั้น  แมจําเลยไมยกขึ้นเปนขอตอสู  ศาลก็หยิบยกขึ้นพิจารณา
ยกฟองโจทกได 
๒.  การครอบครองปรปกษ 
 ที่ดินซึ่งมีโฉนดที่ดิน  โฉนดแผนที่  โฉนดตราจอง  ตราจองที่ตราวาไดทําประโยชนแลวเปนที่ดิน
ที่กฎหมายยอมรับวาเจาของที่ดินมีกรรมสิทธิ์  แตเจาของกรรมสิทธิ์อาจสูญเสียไปโดยการถูกครอบครอง   
ปรปกษก็ได 



การครอบครองปรปกษ  คือ  การที่บุคคลหนึ่งครอบครองทรัพยสินของผูอ่ืนไวโดยสงบ  โดยเปดเผยและ
โดยเจตนาเปนเจาของ  ถาเปนอสังหาริมทรัพย  (เชนที่ดิน)  ไดครอบครองติดตอกันเปนเวลา  ๑๐  ป  ดังนี้
บุคคลผูครอบครองไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้น 
 สรุปแลวตองสอดสองดูแลรักษาและทําประโยชนในที่ดินของตน  อยาปลอยใหรกรางวางเปลา 
คํานิยามเกี่ยวกับที่ดิน 
 “ท่ีดิน”  หมายความวา  พื้นที่ดินทั่วไป  และใหหมายความรวมถึงพื้นที่ที่เปนภูเขา  หวย  หนอง  
คลอง  บึง  บาง  ลําน้ํา  ทะเลสาบ  เกาะ  และที่ชายทะเลดวย 
 “สิทธิในที่ดิน”  หมายความวา  กรรมสิทธิ์และใหหมายความรวมถึงสิทธิครอบครองดวย 
 “ใบจอง”  หมายความวา  หนังสือแสดงการยินยอมใหเขาครอบครองที่ดินชั่วคราว 
 “หนังสือรับรองการทําประโยชน”  หมายความวา  หนังสือคํารับรองจากพนักงานเจาหนาที่วาได
ทําประโยชนแลว 
 “โฉนดที่ดิน”  หมายความวา  หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน  และใหหมายความรวมถึง
โฉนดแผนที่  โฉนดตราจอง  และตราจองที่ตราวา  “ไดทําประโยชนแลว” 
 “การรังวัดท่ีดิน”  หมายความวา  การรังวัดปกเขตและทําเขต  ตอ  หรือคํานวณ  การรังวัดเพื่อให
ทราบที่ตั้ง  และเนื้อที่ของที่ดิน 
 
การจัดที่ดินเพื่อประชาชน 
 ทางราชการจะจัดที่ดินที่ไมมีเจาของ,  ไมใชที่สาธารณะ,  มิใชที่หวงหาม,  มิใชที่ภูเขา  นํามาแบง
เปนแปลงยอย ๆ ใหแกประชาชนทั่วไปเพื่อใชทํากิน  ซ่ึงผูมีสิทธิ์ที่จะเขาจับจองที่ดินที่รัฐจัดใหนี้  ตองเปน
บุคคลสัญชาติไทย  มีความประพฤติดี  และไมมีที่ดินเปนของตนเอง  หรือมีอยูแลวแตไมพอแกการเลี้ยงชีพ 
 
 การที่จะไดสิทธิในที่ดินท่ีราชการจัดใหเพื่อประชาชน 
 เมื่อทางราชการไดกําหนดใหที่ดินเขตใดเปนเขตจัดที่ดินใหประชาชนก็จะติดประกาศเปนเวลา  
๓๐  วัน  ณ  ที่อําเภอ,  ที่ทําการตําบลหรือหมูบาน  และที่ที่ดินที่จะจัดใหจับจอง  แหงละ  ๑  ฉบับ  และ     
ภายในเวลาที่กําหนด  (๓๐  วัน)  ประชาชนผูสนใจตองยื่นคําขอตอเจาหนาที่เพื่อขอจับจองที่ดินที่ทางราช
การจัดให   และหากไมมี ผูใดมาคัดคานวาที่ดินดังกลาวเปนของตนเอง  หรือเปนที่ดินสาธารณะฯ                  
ทางราชการก็จะคัดเลือกบุคคลที่ไดยื่นคําขอจับจองไวใหเขาอยูอาศัย โดยถือเกณฑบุคคลที่มีภูมิลําเนาอยูใน
ทองถ่ินที่ที่ดินที่จัดใหตั้งอยูเปนลําดับแรก  และบุคคลทองที่อ่ืนเปนลําดับตอไป  หากที่ดินมีไมพอ  ก็จะใช
วิธีจับฉลากเอา  จากนั้นทางพนักงานเจาหนาที่จะออกใบจองใหไวเปนหลักฐาน 
 
 หนาท่ีของผูท่ีไดรับใบจอง 



 ผูถือใบจองตองเริ่มทําประโยชนในที่ดินที่จับจองภายใน ๖ เดือน  นับแตวันที่ไดรับใบจอง และ
ภายใน ๓ ปนับแตวันที่ไดรับใบจอง  ผูถือใบจองตองทําประโยชนใหแลวเสร็จจํานวน ๓ ใน ๔ ของที่ดินที่
ไดจับจอง หากผูถือใบจองไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวได ก็จะตองออกจากที่ดินที่ไดจับจองนั้น 
 หากทานไดรับคําสั่งใหออกจากที่ดินท่ีจับจอง  ทานจะตองทําอยางไร 
 เมื่อผูถือใบจองไมปฏิบัติตามขอบังคับ  ระเบียบ  ขอกําหนด  หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการจัด  
ที่ดินแหงชาติ  อธิบดีกรมที่ดินมีอํานาจสั่งใหบุคคลนั้นออกจากที่ดินได  ถาผูถือใบจองไมพอใจคําสั่งของ
อธิบดีกรมที่ดิน  ก็สามารถยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันที่
ไดรับคําสั่งใหออกจากที่ดิน  และถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมไดส่ังการภายใน  ๖๐  วัน  นับแต
วันที่ไดรับคําอุทธรณ  ใหถือวารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหผูถือใบจองมีสิทธิ์ครอบครองที่ดิน
นั้นตอไป  แตผูถือใบจองตองทําตามกฎเกณฑ  และเงื่อนไขขอกําหนดดังเดิม 
 
การขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.  ๓  หรือ  น.ส.  ๓  ก.) 
 หากทานไดมีการครอบครองและทําประโยชนในที่ดินมาแลว  แตที่ดินของทานยังไมมีเอกสาร
สิทธิ์เปนหนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.  ๓  หรือ  น.ส.  ๓  ก.)  และทานตองการที่จะมีเอกสารสิทธิ์
ดังกลาว  ทานจะตองพิจารณาหลักเกณฑดังนี้ 
 ๑.  เปนที่ดินที่ไดครอบครองและทําประโยชน 
 ๒.  ตองไมเปนที่ดินที่ราษฎรไดใชประโยชนรวมกัน  เชน  ทางน้ํา  ทางหลวง  ทะเลสาบ  ตล่ิง 
 ๓.  ตองไมเปนที่เขา  ที่ภูเขา  หรือที่สงวนหวงหาม  หรือที่ดินที่ทางราชการเห็นวาควรสงวนไว
เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ 
 หลักฐานที่จะตองนําไปแสดงในการขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชน 
 ๑.  บัตรประจําตัวประชาชน  พรอมสําเนา 
 ๒.  แบบแจงการครอบครองที่ดิน  (ส.ค.  ๑) 
 ๓.  ใบรับแจงความประสงคจะไดสิทธิในที่ดิน 
 ๔.  ใบจองหรือใบเหยียบย่ํา 
 ๕.  ตราจองเปนใบอนุญาต 
 ๖.  หลักฐานการเสียภาษีที่ดินหรือหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีที่ไมไดแจงการครอบครองและไมอยูใน
ทองที่ที่ประกาศเปนเขตเดินสํารวจ  เพื่อออกหนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.  ๓  ก.) 
 
 ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน 
 เมื่อผูขอยื่นคําขอพรอมหลักฐานขางตน  ตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอ  ผูเปนหัวหนาประจํา      
กิ่งอําเภอทองที่ที่ดินตั้งอยูแลว  นายอําเภอหรือปลัดอําเภอก็จะมอบอํานาจใหเจาหนาที่ออกไปทําการรังวัด
พิสูจนสอบสวนวาผูยื่นคําขอไดทําประโยชนในที่ดินนั้นแลว  และเจาของที่ดินขางเคียงที่ดินของผูยื่นคําขอ
ตองระวังชี้แนวเขตและลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานดวย  จากนั้นนายอําเภอหรือปลัดอําเภอก็จะทําการ



ประกาศคําขอ  ๓๐  วัน  ณ  ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ  ที่ทําการตําบล  และในบริเวณที่ที่ดินขอออก
หนังสือรับรองการทําประโยชนและสํานักงานเทศบาล  แหงละ  ๑  ฉบับ  หากไมมีผูคัดคาน  ก็ใหออก
หนังสือรับรองการทําประโยชนตอไป 
 
 กรณีมีผูคัดคานการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน 
 ถามีผูคัดคาน  นายอําเภอหรือปลัดอําเภอก็จะทําการสอบสวนเปรียบเทียบ  ถาตกลงกันไดก็เปน
ไปตามนั้น  หากตกลงกันไมได  ก็จะมีคําสั่งวาจะออกหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแกฝายใด  และ   
ฝายที่ไมพอใจใหไปดําเนินการฟองรองตอศาลภายในกําหนด  ๓๐  วัน  นับแตวันรับทราบคําสั่ง  เมื่อศาลมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งประการใด  ใหดําเนินการไปตามคําพิพากษา  หรือคําสั่งนั้น  ถาฝายที่ไมพอใจคําสั่ง
ของนายอําเภอหรือปลัดอําเภอไมทําการฟองภายใน  ๖๐  วัน  ก็ใหดําเนินการไปตามคําสั่งของนายอําเภอ
หรือปลัดอําเภอนั้น 
 หมายเหตุ 
 หากปรากฏวาหนังสือรับรองการทําประโยชนออกไปโดยความหลงผิด  หรือฝาฝนกฎหมาย  หรือ
ไมถูกตองดวยประการใดก็ตาม  ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งเพิกถอน  น.ส.  ๓  ได 
 
การขอออกโฉนดที่ดิน 
 กรณีที่ทานมีการครอบครองและทําประโยชนในที่ดินมาแลว  แตที่ดินของทานยังไมมีเอกสาร
สิทธิ์เปนหนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.  ๓  หรือ  น.ส.  ๓  ก.)  หรือทานมีหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน  (น.ส.  ๓  หรือ  น.ส.  ๓  ก.)  แลวแตตองการไดเอกสารสิทธิ์เปนโฉนดที่ดินแทน  ทานจะตอง
พิจารณาหลักเกณฑ  ดังนี้.- 
 ๑.  เปนที่ดินที่ไดครอบครองและทําประโยชนแลว 
 ๒.  ตองไมเปนที่ดินที่ราษฎรไดใชประโยชนรวมกัน  เชน  ทางน้ํา  ทางหลวง  ทะเลสาบ  ตล่ิง 
 ๓.  ตองไมเปนที่เขา  ที่ภูเขา  หรือที่สงวนหวงหาม  หรือที่ดินที่ทางราชการเห็นวาควรสงวนไว
เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๔.  ตองเปนที่ดินที่ไดมีระวางแผนที่เพื่อการออกโฉนดที่ดินแลว 
 
 หลักฐานที่จะตองนําไปแสดงในการขอออกโฉนดที่ดิน 
 ๑.  บัตรประจําตัวประชาชน  พรอมสําเนา 
 ๒.  แบบแจงการครอบครองที่ดิน  (ส.ค.  ๑) 
 ๓.  ใบรับแจงความประสงคจะไดสิทธิในที่ดิน 
 ๔.  ใบจองหรือใบเหยียบย่ํา 
 ๕.  ตราจองเปนใบอนุญาต 
 ๖.  หนังสือรับรองการทําประโยชน  หรือใบสําคัญแสดงการนําที่ดินขึ้นทะเบียน  (น.ส.  ๓) 



 ๗.  หนังสือแสดงการทําประโยชน  ในกรณีที่ไดรับการจัดที่ดินในนิคมสรางตนเอง  หรือสหกรณ
นิคม 
 ๘.  หลักฐานการเสียภาษีที่ดินหรือหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีที่ไมไดแจงการครอบครอง  และไมอยู
ในทองที่ที่ประกาศเปนเขตเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินทั้งตําบล 
 
 ขั้นตอนการออกโฉนดที่ดิน 
 เมื่อผูขอยื่นคําขอพรอมหลักฐานขางตน  ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินสาขา  
แลวแตกรณี  เจาหนาที่จะออกไปทําการรังวัดและทําการไตสวนเจาของที่ดิน  ผูปกครองทองที่และเจาของ  
ที่ดินขางเคียง  ซ่ึงเจาของที่ดินขางเคียงตองไประวังชี้แนวเขตและลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานดวย  จากนั้น
เจาพนักงานที่ดินก็จะทําการประกาศคําขอ  ๓๐  วัน  ณ  สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขา      
ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ  ที่ทําการตําบล  และในบริเวณที่ที่ดินขอออกโฉนด  และสํานักงานเขตเทศบาล
แหงละ  ๑  ฉบับ  หากไมมีผูคัดคาน  ก็ใหออกโฉนดที่ดินตอไป 
 
 กรณีมีผูคัดคานการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน 
 ถามีผูคัดคาน  เจาพนักงานที่ดินก็จะทําการสอบสวนเปรียบเทียบ  ถาตกลงกันไดก็เปนไปตามนั้น  
หากตกลงกันไมได  เจาพนักงานที่ดินก็จะเสนอเรื่องพรอมความเห็นไปใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา      
ส่ังการ  เมื่อผูวาราชการจังหวัดสั่งแลว  ถาฝายใดไมพอใจก็ใหไปทําดําเนินการฟองรองตอศาลภายใน
กําหนด  ๓๐  วัน  นับแตวันรับทราบคําสั่ง  เมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งประการใด  ใหดําเนินการไปตาม
คําพิพากษา  หรือคําสั่งนั้น  ถาฝายที่ไมพอใจไมทําการฟองภายใน  ๓๐  วัน  ก็ใหดําเนินการไปตามคําสั่งของ
ผูวาราชการจังหวัด 
 
 การขอออกใบแทนหนังสือรับรองการทําประโยชน  หรือโฉนดที่ดิน 
 อาจมีกรณีที่หนังสือรับรองการทําประโยชน  หรือโฉนดที่ดินที่เก็บไวชํารุดบางสวน  แตพอ   
ตรวจสอบได  หรือชํารุดจนไมอาจตรวจสอบได  หรือสูญหายทั้งฉบับ  และเจาของหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน  หรือเจาของโฉนดที่ดินตองการใหเจาหนาที่พนักงานที่ดินออกหนังสือรับรองการทําประโยชน
หรือโฉนดที่ดินใหมแทนฉบับที่ชํารุดหรือสูญหาย  เจาของหนังสือรับรองการทําประโยชน  หรือโฉนดที่ดิน
ตองพิจารณาดังนี้ 
 
 กรณีเอกสารชํารุด  แตยังพอตรวจสอบได  ตองมีหลักเกณฑดังนี้ 
 ถาเปนโฉนดที่ดิน  เอกสารที่ชํารุดตองมีตําแหนงที่ดิน  เลขที่โฉนดที่ดิน  ช่ือและตราประทับ
ประจําตําแหนงของผูวาราชการจังหวัด  และหรือช่ือและตราประจําตําแหนงของเจาพนักงานที่ดิน 
 



 ถาเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน  เอกสารที่ชํารุดตองมีตําแหนงเลขที่  น .ส.  ๓  หรือ          
น.ส.  ๓  ก.  ช่ือและตราประจําตําแหนงของนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
ทั้งสองกรณีตองมีหลักฐานประกอบในการยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ที่ดิน  ดังนี้ 
 -  โฉนดที่ดิน  หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน  ที่ชํารุด 
 -  บัตรประจําตัวผูขอ 
 -  ทะเบียนบาน 
 กรณีเอกสารสูญหาย  หรือชํารุดจนไมอาจตรวจสอบได  นอกจากตองมีเอกสารดังกลาวขางตน
แลว  จะตองมีเอกสารดังตอไปนี้เพิ่มเติมดวย 
 -  หลักฐานการรับแจงความของพนักงานสอบสวน  เชน  สําเนารายงานประจําวันธุรการ  รายงาน
ประจําวันเกี่ยวกับคดี  หรือแบบเรื่องราวขออนุญาตตาง ๆ ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดมีคําสั่งวาไดรับแจงและ
ลงประจําวันแลว 
 -  ตองนําพยานที่เชื่อถือไดและรูเห็นการสูญหายของโฉนดที่ดิน  หรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนนั้นอยางนอย  ๒  คน  พรอมทั้งบัตรประจําตัวประชาชนของพยานทั้ง  ๒  คนไปใหเจาพนักงานที่
ดินสอบสวน 
 -  ถาเปนกรณีศาลหรือเจาพนักงานตามกฎหมายขอใหออกใบแทน  ใหนําสําเนาคําสั่ง  หรือคํา
พิพากษาอันถึงที่สุด  หรือหนังสือรองขอไปดวย 
 
 หมายเหตุ 
 กรณีที่หนังสือรับรองการทําประโยชน  หรือโฉนดที่ดิน  ไมสูญหาย  แตเจาของเอกสารสิทธิ์นั้น
ไดดําเนินการแจงความหรือทําคําขอตอเจาพนักงานที่ดิน เพื่อใหไดหนังสือรับรองการทําประโยชน  หรือ
โฉนดที่ดินฉบับใบแทนมา  กรณีนี้ถือเปนการแจงความเท็จ  มีความผิดทั้งเจาของเอกสารสิทธิ์ที่แจง  และ
บุคคลที่เปนพยาน  ซ่ึงโทรของการแจงความเท็จตอพนักงานเจาหนาที่นั้น  ไดบัญญัติตามประมวลกฎหมาย
อาญาดังนี้ 
 มาตรา  ๑๓๗  ผูใดแจงความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน  ซ่ึงอาจทําใหผูอ่ืนหรือประชาชนเสียหาย  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ดังนั้น  ผูใดที่มีเจตนาจะกระทําการดังกลาว  ตองพิจารณาใหดีวาที่ตนจะกระทํานั้น  คุมตอความผิดหรือไม 
 
การไดมาซึ่งสิทธ์ิในที่ดินโดยกฎหมายอื่น 
 การไดสิทธิ์ในที่ดินอาจไดมาทางอื่น  เชน  ทางนิติกรรม,  โดยการรับมรดก,  การครอบครอง     
ปรปกษ,  การไดมาซึ่งที่งอกริมตลิ่ง  ซ่ึงสามารถแยกไดดังนี้ 
 การไดกรรมสิทธ์ิโดยทางนิติกรรม 
 การไดกรรมสิทธิ์โดยทางนิติกรรม  ไดแก  ไดกรรมสิทธิ์โดยการซื้อขาย  ขายฝาก  แลกเปลี่ยน  
ให  เชาซื้อ  การบังคับจํานอง  ซ่ึงสามารถพิจารณาดังนี้ 



การซื้อขายที่ดิน 
 
 การซื้อขาย  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา  ๔๕๓  บัญญัติไวดังนี้  “อันวาซื้อขายนั้น  คือสัญญาซึ่งบุคคลฝายหนึ่งเรียกวา  ผูขาย     
โอนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใหกับบุคคลอีกฝายหนึ่ง  เรียกวา  ผูซ้ือ  และผูซ้ือตกลงวาจะใชราคาทรัพยสิน
นั้นใหแกผูขาย” 
 มาตรา  ๔๕๖  บัญญัติไวดังนี้  “การซื้อขายอสังหาริมทรัพย  ถามิไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียน
ตอพนักงานเจาหนาที่ไซร  ทานวาเปนโมฆะ” 
 ผูซ้ือแบงออกเปน  ๒  ประเภท 
  -  บุคคลธรรมดา 
  -  นิติบุคคล 
 ๑.  บุคคลธรรมดา  หมายถึง 
  ๑.๑  บุคคลสัญชาติไทย  ที่มีบิดามาดาสัญชาติไทย  เวลาซื้อที่ดินตองนําหลักฐานตอไปนี้มา
แสดง 
   -  บัตรประชาชน 
   -  ทะเบียนบาน 
   -  ถาคูสมรสมีสัญชาติอ่ืน  หรือการแปลงสัญชาติไปแสดงดวย 
   -  หนังสือยินยอมของคูสมรส 
   -  ถามีการหยาใหนําหลักฐานไปแสดงดวย 
  ๑.๒  บุคคลสัญชาติไทยที่มีบิดามารดา  หรือบิดามารดาเปนคนตางดาว  เวลาซื้อที่ดินตอง
นําหลักฐานตอไปนี้แสดง 
   -  หนังสือสําคัญประจําตัวคนตางดาวของบิดาหรือมารดาไปแสดงดวย 
   -  ในกรณีที่บิดามารดาถึงแกกรรมใหนําสําเนาทะเบียนบุคคลตางดาวของบิดามารดา
ไปแสดงดวย 
   -  คูสมรสที่มีบิดามารดาเปนคนตางดาว  ตองนําหลักฐานไปแสดงดวย 
   -  สูติบัตรของผูซ้ือ 
   -  ถาผูซ้ือยังไมบรรลุนิติภาวะ  ใหนําหลักฐานทางการศึกษา  หลักฐานการประกอบ
อาชีพ  ของบิดามารดา  พรอมดวยพยานบุคคลอยางนอย  ๒  คนไปแสดง 
   -  ทะเบียนทหาร  (ส.ด.  ๙) 
  ๑.๓  คนสัญชาติไทย  ซ่ึงไดหยาหรือเลิกรางกับคนตางดาว  ตามที่กลาวในขอ  ๑  หรือ  ๒  
เวลาจะซื้อที่ดินจะตองมีหลักฐานตอไปนี้ไปแสดง  คือ 
   -  ทะเบียนหยา 
   -  หลักฐานการประกอบอาชีพของผูซ้ือ 



  ๑.๔  คนสัญชาติไทย  โดยการแปลงสัญชาติ  เวลาจะซื้อที่ดินจะตองมีหลักฐานตอไปนี้ไป
แสดง  คือ 
   -  หนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติไทย 
   -  ทะเบียนบาน 
   -  หนังสืออนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ  -  สกุล 
   -  ทะเบียนสมรส 
   -  ถาคูสมรสเปนคนตางดาวใหนําหนังสือสําคัญประจําตนของบิดามารดาไปแสดงดวย 
 ๒.  นิติบุคคล 
  ๒.๑  บริษัทจํากัด  หางหุนสวนจํากัด  หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอื่น 
   -  เอกสารการกอตั้งนิติบุคคล 
   -  หนังสือสําคัญการใหอํานาจทําการแทนนิติบุคคล 
   -  หนังสือบริคณหสนธิ 
   -  บัญชีรายช่ือผูถือหุนโดยแสดงสัญชาติและจํานวนหุนของผูถือหุนทุกคน  ที่นาย
ทะเบียนพาณิชยรับรองแลวในปจจุบัน 
   -  บัตรประจําตัวของกรรมการหรือผูแทนนิติบุคคล 
  ๒.๒  วัด 
   -  หลักฐานหนังสืออนุญาตใหสรางวัดของกรมการศาสนา 
   -  หลักฐานประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนาหรือสํานัก
สงฆ 
   -  หลักฐานการไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
   -  หลักฐานการแตงตั้งเจาอาวาสหรือผูรักษาการแทน 
   -  หลักฐานการเลื่อนสมณศักดิ์เจาอาวาส  (ถามีการเลื่อนสมณศักดิ์) 
   -  ตองแสดงบัญชีจํานวนที่ดินของวัดที่มีอยูกอนแลวทั้งหมด  พรอมทั้งนําหนังสือ
สําคัญแสดงสิทธิในที่ดินที่มีอยูแลวทุกแปลง  ไปแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ดวย 
   -  ตองแสดงจํานวนพระภิกษุ  สามเณร  รายรับ  -  รายจาย 
  ๒.๓  มูลนิธิเก่ียวกับคริสตจักร 
   -  หนังสืออนุญาตใหจัดตั้งมูลนิธิ 
   -  ตราสารการกอตั้งมูลนิธิ 
   -  รายช่ือกรรมการของมูลนิธิพรอมหลักฐานการแตงตั้งกรรมการ 
   -  หลักฐานการแตงตั้งเปลี่ยนแปลงกรรมการฯ  คร้ังสุดทาย 
   -  ตองแสดงบัญชีจํานวนที่ดินของมูลนิธิที่มีอยูกอนแลวทั้งหมด  พรอมทั้งนําหนังสือ
สําคัญแสดงสิทธิในที่ดินที่มีอยูแลวทุกแปลง  ไปแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ดวย 
 



  ๒.๔  มัสยิดอิสลาม 
   -  หนังสือสําคัญการจดทะเบียนมัสยิดและบันทึกการเปลี่ยนแปลงอิหมาม  คอเต็บ  
และบิหล่ัน  (ถามีการเปลี่ยนแปลง) 
   -  หนังสือแตงตั้งคณะกรรมการมัสยิด 
   -  หนังสือแตงตั้งอิหมาม  คอเต็บ  และบิหล่ัน 
   -  มติที่ประชุมกรรมการมัสยิดใหซ้ือที่ดินและมอบหมายใหผูใดเปนผูทําการแทน 
   -  หนังสือมอบอํานาจของคณะกรรมการมัสยิด 
   -  แสดงบัญชีจํานวนที่ดินของมัสยิดที่มีอยูกอนแลวทั้งหมด  พรอมทั้งนําหนังสือ
สําคัญแสดงสิทธิในที่ดินที่มีอยูแลวทุกแปลง  ไปแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ดวย 
  ๒.๕  คาธรรมเนียมการจดทะเบียนและคาอากรแสตมป 
   -  คาคําขอแปลงละ  ๕  บาท 
   -  คาจดทะเบียนรอยละ  ๒  ของราคาประเมินทุนทรัพย  เศษของรอยใหคิดเปนหนึ่ง
รอย 
   -  คาอากรแสตมป  ๑  บาท  ตอทุกจํานวนเงิน  ๒๐๐  บาท  หรือเศษของ  ๒๐๐  บาท 
  ๒.๖  คาภาษีเงินได 
   -  ตามประมวลรัษฎากร 
 

ขายฝาก 
 ประเภทการจดทะเบียนนี้  คูสัญญาจะตองนําหลักฐานไปประกอบเชนเดียวกับประเภทขาย 
 

ให 
 ให  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา  ๕๒๑  บัญญัติไววา  “อันวาใหนั้น  คือ  สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง  เรียกวา  ผูให  โอนทรัพย
สินของตนใหโดยเสนหาแกบุคคลอีกคนหนึ่ง  เรียกวา  ผูรับ  และผูรับยอมรับเอาทรัพยสินนั้น” 
 มาตรา  ๕๒๕  บัญญัติไววา  “การใหทรัพยสินซึ่งถาจะซื้อขายกัน  จะตองทําเปนหนังสือและจด
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่นั้น  ทานวายอมสมบูรณตอเมื่อไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่  ในกรณีเชนนี้การใหยอมเปนอันสมบูรณ  โดยมิพักตองสงมอบ” 
 มาตรา  ๕๓๑  บัญญัติไววา  “อันผูใหจะเรียกถอนคืนการใหเพราะเหตุผูรับประพฤติเนรคุณนั้น  
ทานวาอาจจะเรียกได  แตเพียงในกรณีดังจะกลาวตอไปนี้ 
 ๑.  ถาผูรับไดประทุษรายตอผูใหเปนความผิดฐานอาญาอยางรายแรงตามประมวลกฎหมาย
ลักษณะอาญา  หรือ 
 ๒.  ถาผูรับไดทําใหผูใหเสียช่ือเสียงหรือหมิ่นประมาทผูใหอยางรายแรง  หรือ 



 ๓.  ถาผูรับไดบอกปดไมยอมใหส่ิงของจําเปน  เล้ียงชีวิตแกผูใหในเวลาที่ผูใหยากไร  และผูรับยัง
สามารถจะใหได” 
 ผูให   
  -  โฉนดที่ดิน  หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 
  -  บัตรประจําตัว 
  -  ทะเบียนบาน 
  -  ทะเบียนสมรส  ในกรณีที่เปนการใหระหวางผูบุพการีกับผูสืบสันดานหรือคูสมรส 
  -  ถามีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว  ช่ือสกุล  ใหนําหลักฐานไปแสดง 
 ผูรับให 
  -  บัตรประจําตัว  ถามีคูสมรสใหนําบัตรของคูสมรสไปดวย 
  -  ทะเบียนบานของผูรับใหทั้งครอบครัว 
  -  ถามีคูสมรสและแยกกันถือภูมิลําเนาคนละแหงตองแสดงทะเบียนบานของคูสมรส 
  -  ถาผูรับใหเปนบุตรที่บิดารับรองตองมีหลักฐานการรับรองบุตรดวย 
  -  ถานิติบุคคลเปนผูให  หรือผูรับให  ตองนําหลักฐานเชนเดียวกับกรณีซ้ือขาย 
 คาธรรมเนียมการจดทะเบียน 
  -  คาคําขอแปลงละ  ๕  บาท 
  -  คาจดทะเบียนรอยละ  ๒  ของราคาประเมินทุนทรัพย  ถาเปนการใหระหวางผูบุพการีกับ
ผูสืบสันดาน  หรือระหวางคูสมรสเรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย  รอยละ  ๐.๕ 
 คาภาษีเงินได 
  -  ตามประมวลรัษฎากร 
  -  ถาเปนการใหแกบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของตนเองโดยไมมีคาตอบแทน  ไดรับการยก
เวนภาษีเงินได  (ไมรวมถึงบุตรบุญธรรม) 
  

จํานอง 
 หมายความถึงกรณีเจาของที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางจดทะเบียนเปนประกันการกูยืมเงินหรือประกัน
หนี้ไวแกผูรับจํานอง  ซ่ึงอาจเปนบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล  ดังนั้น  ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจด
ทะเบียนก็มี  ๒  ฝาย  คือ 
 ผูจํานอง  หลักฐานที่จะตองนําไป  คือ 
  -  โฉนดที่ดิน  หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 
  -  บัตรประจําตัว 
  -  หนังสือแสดงความยินยอมใหทํานิติกรรมของคูสมรส  ในกรณีที่ขาดจากการสมรสโดย
การหยาตองมีหลักฐานดวย 
  -  ถามีการเปลี่ยนชื่อตัว  ช่ือสกุล  ตองมีหลักฐานการอนุญาตนั้น 



 ผูรับจํานอง  หลักฐานที่จะตองนําไป  คือ 
  -  บัตรประจําตัว  
  -  หนังสือแสดงความยินยอมใหทํานิติกรรมของคูสมรส  ในกรณีขาดจากการสมรสโดย
การหยา  ตองมีหลักฐาน 
 นิติบุคคล  เปนผูจํานองหรือผูรับจํานอง  ตองมีหลักฐานดังนี้ 
  -  หนังสืออนุญาตการกอตั้งนิติบุคคล 
  -  หนังสือบริคณหสนธิ  ขอบังคับ  ตราสารจัดตั้ง 
  -  หลักฐานที่แสดงวา  เปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลนั้น 
   “ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  
ของกระทรวงการคลัง ในกรณีที่เปนการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย  หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร” 
 คาธรรมเนียมการจดทะเบียนและคาอากรแสตมป 
  -  คาคําขอแปลงละ  ๕  บาท 
  -  คาจดทะเบียนจํานองรอยละ  ๑  ไมเกิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
  -  คาจดทะเบียนจํานองสําหรับใหสินเชื่อเพื่อการเกษตร รอยละ ๐.๕ ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  -  คาอากรแสตมป  ในกรณีที่คูสัญญาไมไดทําสัญญากูยืมเงินหรือเบิกเงินเกินบัญชีไว  แต
ใหถือเอาสัญญาจํานองเปนหลักฐานการกูยืมเงินหรือหลักฐานการเบิกเงินเกินบัญชีก็จะตองปดอากรแสตมป  
๑  บาท  ตอทุกจํานวนเงิน  ๒,๐๐๐  บาท  หรือเศษของ  ๒,๐๐๐  บาท  แหงยอดเงินที่กูยืมหรือตกลงใหเบิก
เกินบัญชี 



การมอบอํานาจ 
 คือ  การที่บุคคลที่หนึ่งเรียกวา  ตัวการ  มอบใหบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา  ตัวแทน  มีอํานาจทําการ
แทนและการกระทํานั้นมีผลในทางกฎหมาย  เสมือนหนึ่งวาตัวการทําดวยตนเอง 
การมอบอํานาจจะตองนําบัตรประจําตัวประชาชน  ทะเบียนบาน  ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจไป
แสดงตอพนักงานเจาหนาที่ดวย 
 วิธีการเขียนใบมอบอํานาจ  จะตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 ๑.  ใหกรอกเครื่องหมายหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น  เชน  ตึก  บาน
เรือน  โรง  ใหชัดเจน 
 ๒.  ใหระบุเร่ืองและอํานาจจัดการใหชัดเจนวา  มอบอํานาจใหทําอะไร  เชน  ซ้ือ  ขาย  จํานอง  
ฯลฯ  ถามีเงื่อนไขพิเศษที่เพิ่มเติมก็ระบุไวดวย  (อยาลงลายมือช่ือโดยไมกรอกขอความ) 
 ๓.  อยากรอกขอความใหตางลายมือและใชน้ําหมึกตางสีกัน  ถาใชพิมพดีด  ก็ตองเปนเครื่องเดียว
กัน 
 ๔.  ถามีรอยขูด  ตกเติม  แกไข  หรือขีดฆา  ใหระบุวาขีดฆา  ตกเติมกี่คํา  และผูมอบอํานาจลงลาย
มือช่ือกํากับไวทุกแหง 
 ๕.  อยาลงลายมือช่ือผูมอบอํานาจกอนกรอกขอความโดยครบถวนและถูกตองตามความประสงค
แลว 
 ๖.  ใหมีพยานอยางนอย  ๑  คน  ถาผูมอบอํานาจพิมพลายนิ้วมือ  ตองมีพยาน  ๒  คน  พยานตอง
ลงลายมือช่ือจะพิมพลายนิ้วมือไมได 
 ๗.  หนังสือมอบอํานาจทําในตางประเทศ  ควรใหสถานทูตหรือสถานกงสุล  หรือโนตารีบับลิค  
(NOTARYPUBLIC)  รับรองดวย 
 กรณีที่ผูรับมอบอํานาจเปนตัวแทนของทั้งของฝายโอนและผูรับโอน  ดังนี้  ตองระบุไวในหนังสือ
มอบอํานาจดวยวา  ยินยอมใหผูรับมอบอํานาจเปนตัวแทนของอีกฝายหนึ่งไดดวย 
 

คําแนะนําเรื่องการปองกันการทุจริตเกี่ยวกับที่ดิน 
 ดวยปรากฏวา  ในปจจุบันมีการทุจริตเกี่ยวกับที่ดิน  โดยวิธีการตาง ๆ บอยข้ึน  เพื่อคุมครองรักษา
ทรัพยสินและผลประโยชนของเจาของที่ดิน  และประชาชน  ผูสุจริต  จึงขอแนะนําวิธีการปองกันการทุจริต
สําหรับประชาชน  ดังนี้ 
 วิธีปองกันโดยตัวเจาของท่ีดิน 
 ๑.  ควรเก็บรักษาโฉนดที่ดิน  หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.  ๓)  ไวในที่ปลอดภัย  
ถามีแขกแปลกหนาขอดูโฉนดที่ดินหรือ  น.ส.  ๓  โดยอางวามีคนตองการจะซื้อ  ใหระมัดระวังเพราะผู
ทุจริตอาจนําฉบับปลอมมาเปลี่ยนให 
 ๒.  อยาใหผูอ่ืนยืมโฉนดที่ดิน  หรือ  น.ส.  ๓  ไป  ไมวากรณีใด ๆ  



 ๓.  ในกรณีโฉนดที่ดินหรือ  น.ส.  ๓  สูญหายหรือถูกลักใหรีบแจงความตอพนักงานสอบสวน  
(ตํารวจ)  โดยเร็ว  แลวนําใบแจงความไปแสดงตอพนักงานที่ที่ดินเพื่อขอใหออกใบแทนใหใหม 
 ๔.  อยาลงลายมือช่ือในหนังสือมอบอํานาจโดยไมไดกรอกขอความเปนอันขาด  กอนลงลายมือ
ช่ือใหกรอกขอความในใบมอบอํานาจใหครบถวน  และจะมอบอํานาจใหไปทํานิติกรรมเรื่องใดก็ใหเขียนลง
ไปใหชัดเจน  เชน  จะขายก็วาขาย  จะใหก็วาให 
 ๕.  ควรพิจารณาถึงบุคคล  ที่จะรับมอบอํานาจจากทาน  ตองเปนบุคคลที่ทานเชื่อถือ  หรือรูจัก
ชอบพอกันมานาน  หรือเปนญาติพี่นอง  อยามอบอํานาจใหกับผูที่ไมรูจักมักคุนกันมากอน 
ถาไมจําเปนจริง ๆ ควรไปทําธุรกิจตาง ๆ เกี่ยวกับที่ดินดวยตนเอง  จะเปนการปลอดภัยและสะดวกกวาแมจะ
เสียเวลาไปบางก็ยังดีกวาสูญเสียทรัพย 
 ๖.  ถามีเวลาวาง  ควรนําโฉนดที่ดินหรือ  น.ส.  ๓  ไปตรวจสอบที่สํานักงานที่ดินวา  ยังมีหลัก
ฐานถูกตองตรงกับฉบับสํานักงานที่ดินหรือไมเพียงใด 
 วิธีปองกันโดยผูจะรับซื้อ  รับฝาก  หรือรับจํานอง 
 ๑.  กอนจะรับซื้อ  รับซื้อฝาก  หรือรับจํานองที่ดินควรไปตรวจสอบดูที่ดินใหแนนอนถูกตอง  ตรง
กับหลักฐาน  ตามโฉนดที่ดินหรือ  น.ส.  ๓  ถาสงสัยใหไปตรวจสอบหลักฐานที่สํานักงานที่ดินกอน 
 ๒.  ควรติดตอกับเจาของที่ดินโดยตรง 
 ๓.  อยาทําสัญญาใหกูยืมเงินกันเอง  โดยรับมอบโฉนดที่ดินหรือ  น.ส.  ๓  ไวเปนหลักประกัน
เปนอันขาด  เพราะอาจเปนฉบับปลอม  ใหไปจดทะเบียนรับจํานองหรือรับซื้อฝากตอพนักงานเจาหนาที่จึง
จะปลอดภัย 
 



การเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
๑.  กฎหมายที่เก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 กฎหมายที่ใชบังคับทั่วไปก็คือ  พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๐  
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการตาง ๆ แมจะมีกฎหมายเกี่ยวกับกิจการนั้นกําหนดหลักเกณฑไวตาง
หากก็ตาม  หากการใดไมมีบทบัญญัติไวโดยเฉพาะก็ใหนําเอาบทบัญญัติของกฎหมายหลักคือ  พระราช
บัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๐  มาใชได 
 กฎหมายที่เก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยท่ีสําคัญ  เชน 
 -  พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๐  แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ  ฉบับที่  ๔๔  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
 -  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๔๙  (บัญญัติวาการเวนคืนจะ
ตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรม  ภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาที่ไดรับความเสีย
หายในการเวนคืนนั้น  ตามที่กฎหมายบัญญัติโดยการกําหนดคาทดแทนตองกําหนดใหอยางเปนธรรมโดย
คํานึงถึงราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติ  การไดมาสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยและความเสียหายของผูถูก
เวนคืน) 
 -  พระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตามมาตรา  ๖๘  (บัญญัติวา  เมื่อมีความจําเปนที่จะ
ตองไดมา ซ่ึงอสังหาริมทรัพย  เพื่อสรางหรือขยายทางหลวง  ถามิไดตกลงในเรื่องการโอนไวเปนอยางอื่นให
ดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย) 
 -  คําสั่งกระทรวงมหาดไทย  ที่  ๒๙๐/๒๕๔๑  ลงวันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๔๑  (วางหลักเกณฑ
การกําหนดคาทดแทน) 
 การพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยจําเปนจะตองพิจารณา  หรือใชกฎหมาย
ที่มีใชบังคับยอนหลังไปมาอยางนอย  ๒  ป  ถึง  ๕  ป  กลาวคือ  พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย  
พ.ศ.  ๒๔๙๗  กําหนดการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนใหมีผลใชบังคับระหวาง  ๒  -  
๕  ป  (ถูกยกเลิก)  แตพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ฉบับปจจุบัน   มาตรา  ๖  
กําหนดใหมีผลใชบังคับระหวาง  ๒  -  ๔  ป  ซ่ึงฉบับนี้ปญหาฟองตอศาลยังไมเกิด  จนกระทั่งมีการออกพระ
ราชบัญญัติเวนคืนที่ดินในบริเวณดังกลาว  และเมื่อมีการจาย  หรือวางเงินคาทดแทนอยางไมเปนธรรมตอผู
ถูกเวนคืน  การใชสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี  และจนกระทั่งขั้นสุดทายผูถูกเวนคืนใชสิทธิฟองคดีตอศาลแลว  
ซ่ึงศาลจะพิจารณาคดีโดยนําขอเท็จจริงประกอบขอกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้นยอนหลังไปหลายปขึ้น
วินิจฉัย  ดังนั้น  กฎหมายที่เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยถูกเลิกไป  หรือเฉพาะสวนที่ถูกยกเลิก  อาจมี
ความจําเปนที่ตองนํามาปรับใชกับขอเท็จจริงที่เกิดยอนหลังไป 
 
๒.  ขั้นตอนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 เมื่อรัฐมีความจําเปนที่จะตองใชที่ดิน  หรืออสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการอันจําเปน  ฯลฯ  ก็จะมีการ
ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนแลวเขาทําการสํารวจเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยว



กับอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนนั้น  แลวตั้งคณะกรรมการทําหนาที่กําหนดราคาเบื้องตนและจํานวนเงิน
คาทดแทนใหแกผูถูกเวนคืนแลวประกาศใหทราบ  ตอไปก็ตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยดัง
กลาว  ซ่ึงมีผลใหกรรมสิทธิ์ตกเปนของ  “เจาหนาที่”  คือรัฐหรือหนวยงานที่จําเปนที่จะตองเวนคืน
อสังหาริมทรัพยนั้น  แตเจาหนาที่จะตองจายหรือวางเงินคาทดแทนกอนจึงมีสิทธิเขาครอบครองหรือใช
อสังหาริมทรัพยนั้น 
 บางกรณีอาจจะมีการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย  โดยมิไดมีการออกพระราช
กฤษฎีกาก็ได  ซ่ึงก็จะมีการตั้งคณะกรรมการกําหนดราคาอสังหาริมทรัพยและจํานวนเงินคาทดแทนเชนเดียว
กัน 
 
๓.  การกําหนดคาตอบแทน 
 ตามพระราชบัญญัติเวนคืน  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ฉบับปจจุบัน  มาตรา  ๒๑  เงินทดแทนใหกําหนดโดย
คํานึงถึง 
 (๑)  ราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด  (ในวันที่ออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน) 
 (๒)  ราคาที่กําหนดไวเพื่อเสียภาษีบํารุงทองที่  (ปกติต่ํามาก) 
 (๓)  ราคาประเมินเพื่อเก็บคาธรรมเนียมในการโอน  (ปกติต่ํามากแตตั้งแตตนป  ๒๕๓๕  กรมที่
ดินไดปรับราคาประเมินใหสูงกวาเดิมมากขึ้น) 
 (๔)  สภาพที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย  และ 
 (๕)  เหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืน  (ตอมากฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  กําหนดใหคํานึงถึงความเสียหายของผูถูกเวนคืน) 
 เทาที่ผานมาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น  คณะกรรมการกําหนดคาทดแทนใหต่ํามาก  ผูถูกเวนคืนเกิด
ความรูสึกวาตนเองไมไดรับความเปนธรรม  แมจะใชสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีแลว  ก็ยังไดตัวเลขคาทดแทน
ที่ต่ํามาก  จึงจําเปนตองใชสิทธิทางศาลตอไป  ผลปรากฏวาสวนใหญศาลพิพากษาใหคาทดแทนเพิ่มขึ้นจน
เปนที่พอใจ แตทั้งนี้จะตองแลวแตขอเท็จจริงเปนกรณีไป 
 ขอสังเกต 
 ๑.  ตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ  ฉบับที่  ๔๔  วางหลักเกณฑเพื่อกําหนด
คาทดแทนใหสูงขึ้น  (มาตรา  ๑๐  ทวิ) 
 ๒.  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ฉบับปจจุบัน  มาตรา  ๔๙  บัญญัติถึง
การกําหนดคาทดแทนวา  “การเวนคืนจะตองใชคาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอด
จน  ผูทรงสิทธิบรรดาที่ไดรับความเสียหายในการเวนคืนนั้นตามที่กฎหมายบัญญัติ  โดยการกําหนดคาทด
แทน  ตองกําหนดใหอยางเปนธรรม  โดยคํานึงถึงราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติ  การไดมา  สภาพและที่ตั้งของ
อสังหาริมทรัพยและความเสียหายของผูถูกเวนคืน” 
 



๔.  การอุทธรณตอรัฐมนตรี 
 ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน  ไมพอใจในราคาของอสังหาริมทรัพยหรือจํานวนเงินทดแทนที่คณะ
กรรมการกําหนด  มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี  ภายใน  ๖๐  วัน  นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากเจาหนาที่หรือผู
ซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ใหมารับเงินคาทดแทนนั้น 
 
๕.  การฟองคดีตอศาล 
 ถาผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนไมพอใจในคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี  หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิได
วินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในกําหนด  ๖๐  วัน  นับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ  ใหผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอ
ศาลภายในกําหนด  ๑  ป  นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแตวันที่พนกําหนด  ๖๐  วัน  
นับแตวันที่รัฐมนตรีไดรับคําอุทธรณ  (ทางปฏิบัติสวนมากรัฐมนตรีจะไมวินิจฉันอุทธรณ) 
ในกรณีรัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยใหชําระเงินคาทดแทนเพิ่มขึ้นใหไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ย
เงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้น  นับตั้งแตวันที่ตองมีการจายหรือวาง
เงินคาทดแทนนั้น 
 
 


