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ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาต ิ
ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) 

วาดวยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 
------------------ 

     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐  แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖  มาตรา ๕๘ ทวิ   
วรรคส่ี  แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล 
กฎหมายท่ีดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘  และมาตรา ๕๙ ทวิ วรรคหนึ่ง  และมาตรา ๕๙ ตร ี  
แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๙๖  ลงวันท่ี ๙  
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๕  คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติวางระเบียบไวดังตอไปนี ้
 
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่  
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) วาดวยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน" 
 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
 
  ขอ ๓  ใหยกเลิก 
  (๑)  ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕)   
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินและออกหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน 
  (๒)  ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๑๕)   
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินและออกหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน 
  (๓)  ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔)   
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินและออกหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน 
 
  ขอ ๔  การออกโฉนดที่ดินใหกระทําไดในบริเวณที่ดินที่ไดสรางระวางแผนที่เพื่อ 
การออกโฉนดที่ดินไวแลว  ในบริเวณที่ดินนอกจากนี้ใหออกเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน   
เวนแตอธิบดีกรมที่ดินเห็นเปนการสมควร  ใหออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในบริเวณที่ดิน 
ที่ไดสรางระวางแผนที่ไวแลวไปพลางกอนได 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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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    

                       หมวด ๑ 
              การอนุมัติใหออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 
                 ตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคส่ี และมาตรา ๕๙ ทวิ วรรคหนึ่ง 
                   แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 
  ขอ ๕  ผูวาราชการจังหวัดจะอนุมัติใหออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา 
ประโยชนรายใดเกินหาสิบไรไดตอเมื่อผูวาราชการจังหวัด หรือผูที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย 
ไดตรวจสอบการทําประโยชนแลวปรากฏวา 
          (๑)  ผูครอบครองไดทําประโยชนหรืออํานวยการทําประโยชนในที่ดินนั้น 
ดวยตนเอง และ 
          (๒)  สภาพการทําประโยชนในที่ดินนั้นเปนหลักฐานมั่นคงและมีผลผลิต 
อันเปนประโยชนในทางเศรษฐกิจ 
 
  ขอ ๖  ในกรณีที่ปรากฏวาเนื้อที่ที่ทําประโยชนตองดวยหลักเกณฑตามขอ ๕   
เกินหาสิบไร  ใหพนักงานเจาหนาที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเทาจํานวน 
เนื้อที่ที่ผูวาราชการจังหวัดสั่งอนุมัติ 
  ในกรณีที่ปรากฏวาเนื้อที่ที่ทําประโยชนตองดวยหลักเกณฑตามขอ ๕  ไมเกิน 
หาสิบไร  ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังไมอนุมัติ  ในกรณีเชนนี้ใหพนักงานเจาหนาที่ออกโฉนด 
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหเทาจํานวนเนื้อที่ที่ไดทําประโยชนแลวตามกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.  
๒๔๙๗  แตตองไมเกินหาสิบไร 
 
  ขอ ๗  พนักงานเจาหนาที่จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 
ใหแกบุคคลตามมาตรา ๕๙ ทวิ วรรคหนึ่ง  เปนการเฉพาะรายได  ถามีความจําเปนดังตอไปนี ้
  (๑)  ที่ดินนั้นถูกเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
  (๒)  ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินจะโอนที่ดินนั้นใหแกทบวงการเมือง   
องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึน 
โดยพระราชบัญญัติ 
  (๓)  มีความจําเปนอยางอื่นโดยไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด 
 
                       หมวด ๒ 
                      การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 
                ตามมาตรา ๕๙ ตร ี แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 



   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    

  ขอ ๘  ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนถาปรากฏวา 
ที่ดินมีอาณาเขต ระยะของแนวเขต  และที่ดินขางเคียงทุกดานถูกตองตรงกับหลักฐานการแจงการ 
ครอบครองตามมาตรา  ๕ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  เชื่อได 
วาเปนที่ดินแปลงเดียวกัน  แตเนื้อที่ที่คํานวณไดแตกตางไปจากเนื้อที่ตามหลักฐานการแจงการ 
ครอบครองดังกลาว  ใหพนักงานเจาหนาที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเทา 
จํานวนเนื้อที่ที่ไดทําประโยชนแลว  แตไมเกินเนื้อที่ที่คํานวณได 
  ในกรณีที่ระยะของแนวเขตที่ดินผิดพลาดคลาดเคลื่อนใหพนักงานเจาหนาที่ 
ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเทาจํานวนเนื้อที่ที่ไดทําประโยชนแลวเมื่อผูมี
สิทธิ 
ในที่ดินขางเคียงไดลงชื่อรับรองแนวเขตไวเปนการถูกตองครบถวนทุกดาน 
 
  ขอ ๙  การรับรองแนวเขตของผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงตามขอ ๘ วรรคสอง  
ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงเปนหนังสือซึ่งมีขอความดวยวา ถาผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงไมมาหรือ 
มาแตไมยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไมคัดคานการรังวัด  เมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันทํา 
การรังวัด  พนักงานเจาหนาที่จะไดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนโดยไมตอง 
มีการรับรองแนวเขต  สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงตามท่ีอยูท่ี 
เคยติดตอ  หรือตามท่ีอยูท่ีผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงน้ันไดแจงเปนหนังสือไวตอพนักงานเจาหนาท่ี   
เพื่อใหมารับรองแนวเขตหรือคัดคานการรังวัดและใหอยูในบังคับแหงเงื่อนไข  ดังตอไปนี ้
  (๑)  ในกรณีที่ผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไดรับหนังสือจากพนักงานเจาหนาที ่
ใหมาระวังแนวเขตแลว  แตไมมาหรือมาแตไมยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไมคัดคานการรังวัด   
ใหพนักงานเจาหนาที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเทาจํานวนเนื้อที่ที่ไดทํา 
ประโยชนแลว  โดยไมตองมีการรับรองแนวเขต  เม่ือพนกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันทําการ 
รังวัด 
  (๒)  ในกรณีท่ีไมอาจติดตอผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงใหมาระวังแนวเขต 
ได  ใหพนักงานเจาหนาที่ปดประกาศแจงใหผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงนั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขต 
หรือคัดคานการรังวัดไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดินสาขา  สํานักงาน 
เขตหรือที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ  ที่ทําการกํานัน  ที่ทําการผูใหญบาน  และบริเวณที่ดินของผู 
มีสิทธิในท่ีดินขางเคียงแหงละหน่ึงฉบับ ในกรณีที่ดินอยูในเขตเทศบาลใหปด  ณ สํานักงานเทศ 
บาลอีกหนึ่งฉบับดวย ถาผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงไมมาติดตอหรือคัดคานประการใดภายใน
สามสิบ 
วันนับแตวันปดประกาศ  ใหพนักงานเจาหนาที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 
เทาจํานวนเนื้อที่ที่ไดทําประโยชนแลว  โดยไมตองมีการรับรองแนวเขต 
 
  ขอ ๑๐  ในกรณีที่ที่ดินนั้นมีดานหนึ่งดานใดหรือหลายดานจดที่ปาหรือที่รกราง 
วางเปลาและระยะที่วัดไดเกินกวาระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจงการครอบครองใหถือระยะที่ 



   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    

ปรากฏในหลักฐานการแจงการครอบครองเปนหลักในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการ 
ทําประโยชน 
 
     ใหไว ณ วันที ่๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 
        พลตํารวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร  
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
             ประธานคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ 
 
[รก.๒๕๓๒/๑๗๔/๗พ/๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๒] 
 
       พรพิมล/แกไข 
       ๒ ก.ค  ๒๕๔๕ 
       B+A (C ) 
 
 
 


