
ประกาศค่าใช้จ่ายในการรังวัดเก่ียวกับโฉนดท่ีดินหรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อท่ีเก่ียวกับ 
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ 

  

ส่ิงท่ีเจ้าของท่ีดินควรทราบ 

1. ท่ีดินท่ีครอบครองอยู่มีหลักฐานอะไร ให้นําหลักฐานท่ีมีไปประกอบการยื่นคําขอ รังวัดท่ีดิน 
2. ท่ีดินต้ังอยู่ หมู่ท่ีเท่าใด ตําบล อําเภอ อะไร 
3. เจ้าของท่ีดินข้างเคียงเป็นผู้ใดบ้าง ติดท่ีสาธารณประโยชน์หรือไม่ 
4. สภาพท่ีดินเป็นอย่างไร เช่น ท่ีนา ท่ีสวน ท่ีไร่ ท่ีอยู่อาศัย 

 การย่ืนคําขอรังวัดท่ีดิน 

ยื่นท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัด สํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขา หรือสํานักงานท่ีดินอําเภอท่ีท่ีดินนั้นต้ังอยู่ คือ 
โฉนดท่ีดิน ติดต่อท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขา ท่ีท่ีดินนั้น ต้ังอยู่ 

หนังสือรับรองการทําประโยชน์ ติดต่อท่ีสํานักงานท่ีดินอําเภอท่ีท่ีดินนั้นต้ังอยู่ เว้นแต่ ได้มีการยกเลิกอํานาจนายอําเภอ  
ให้ติดต่อท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัด หรือสํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขา ท่ีท่ีดินนั้นต้ังอยู่ 
 
 

 หลักฐานประกอบการขอรังวัด แบ่งแยก หรือสอบเขตโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ 

บัตรประจําตัว ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี) 
โฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ 
หลักฐานประกอบการขอรังวัดรวมโฉนดท่ีดิน 
บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
โฉนดท่ีดินท่ีจะขอรวม ต้องมีลักษณะดังนี้ 
( 1 ) ต้องเป็นหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทเดียวกัน เว้นแต่ โฉนดแผนท่ี กับโฉนดท่ีดินให้รวมกันได้ 
( 2 ) ต้องมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ท่ีดินในโฉนดท่ีดินเหมือนกันทุกฉบับและต้องยังมีชีวิตอยู่ทุกคน 
( 3 ) ต้องเป็นท่ีดินติดต่อผืนเดียวกัน ในจังหวัดและสํานักงานท่ีดินเดียวกัน 

 
ข้ันตอนการรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตท่ีดิน 

1. รับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์ 
2. รับคําขอสอบสวน ชําระเงินค่าธรรมเนียมคําขอ 
3. ส่งฝ่ายรังวัดดําเนินการ นัดวันทําการรังวัด กําหนดตัวช่างรังวัด กําหนดเงินมัดจํารังวัด 
4. ค้นหารายชื่อเจ้าของท่ีดินข้างเคียง และพิมพ์หนังสือแจ้งข้างเคียง 
5. รับหนังสือแจ้งข้างเคียง วางเงินมัดจํารังวัด รับหลักเขตท่ีดิน 



6. ช่างรังวัดออกไปทําการรังวัดตามวันท่ีกําหนดไว้ 
7. คํานวณเนื้อท่ี และเขียนรูปแผนท่ีในโฉนดท่ีดิน 
8. ส่งเรื่องรังวัดคืนฝ่ายทะเบียน เรียกผู้ขอมาจดทะเบียน 
9. สอบสวนจดทะเบียนแบ่งแยก 
10. ตรวจอายัด 
11. ชําระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าโฉนด 
12. แก้รายการทะเบียน และจดทะเบียนแบ่งแยก 
13. สร้างโฉนดท่ีดินแปลงแบ่งแยก 
14. เสนอเจ้าพนักงานท่ีดินลงนามและประทับตรา 
15. แจกโฉนดท่ีดินแปลงแบ่งแยก 

  

ข้ันตอนการขอแบ่งแยกตรวจสอบเนื้อท่ี และรวมหนังสือรับรองการทําประโยชน์ 

1. เจ้าของท่ีดินนําหนังสือรับรองการทําประโยชน์และเอกสารต่าง ๆ ไปยื่นคําขอ 
2. ให้ถ้อยคําในการนัดรังวัด เพ่ือ - กําหนดวันทําการรังวัด 
- กําหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัด 
- กําหนดเจ้าหน้าท่ีและสถานท่ีนัดพบ 

3. รับเจ้าหน้าท่ีไปทําการรังวัดและปักหลัก จนเสร็จการ 
4. ลงนามในเอกสารต่าง ๆ 
5. รอรับหนังสือแจ้งให้ไปดําเนินการจดทะเบียน ฯ ล ฯ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรังวัดหนังสือรับรองการทําประโยชน์ และโฉนดท่ีดิน 

1. ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ 

- ท่ีดินเนื้อท่ีไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 30 บาท  
 
- ท่ีดินเนื้อท่ีเกิน 20 ไร่ ส่วนท่ีเกิน( เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่) ไร่ละ 2 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อท่ีเก่ียวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน์ 

- ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 30 บาท 
 
- ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 30 บาท 
 
- ค่าคัดหรือจําลองแผนท่ี แปลงละ 30 บาท 
 
- ค่าคํานวณเนื้อท่ีหรือสอบแส แปลงละ 30 บาท 



 
- ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท 

3. ค่าธรรมเนียมออกโฉนดท่ีดิน 

- ท่ีดินเนื้อท่ีไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 50 บาท  
 
- ท่ีดินเนื้อท่ีเกิน 20 ไร่ ส่วนท่ีเกิน( เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ ) ไร่ละ 2 บาท 

 
4. ค่าธรรมเนียมรังวัดเก่ียวกับโฉนดท่ีดิน 

- ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 40 บาท 
 
- ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 40 บาท 
 
- ค่าคัดหรือจําลองแผนท่ี แปลงละ 30 บาท 
 
- ค่าคํานวณเนื้อท่ีหรือสอบแส แปลงละ 30 บาท 
 
- ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท 

5. ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 

 
- ค่าคําขอ แปลงละ 5 บาท 
 
- ค่ามอบอํานาจ เรื่องละ 20 บาท 
 
- ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท 
 
- ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ 10 บาท 
 
- ค่าหลักเขต หลักละ 15 บาท 

 
 
6. ค่าใช้จ่ายการรังวัดเก่ียวกับโฉนดท่ีดินหรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อท่ีเก่ียวกับหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน์ 



• ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าท่ี และคนงานจ้างไปทําการรังวัด ให้จ่าย 
ในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบ 

• กระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
• ค่าเบ้ียเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าท่ี และค่าจ้างคนงานท่ีจ้างไปทําการรังวัด ให้จ่าย 

ในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบ 
• กระทรวงมหาดไทย ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
• ค่าป่ายการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องท่ี หรือผู้แทนท่ีไปในการรังวัด คนหนึ่งวันละ 50 บาท 
• ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการรังวัดให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลัง เรื่องละ 100 บาท 

การคิดค่าใช้จ่ายในการรังวัดท่ีดิน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดท่ีดินท่ีผู้ขอจะต้อชําระตามกฎหมาย (กฎกระทรวง ฉบับท่ี 47 และ 48  
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497) มีดังนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมรังวัด 

               - เก่ียวกับโฉนดท่ีดิน แปลง/วัน/ละ 40 บาท 
 
                 - เก่ียวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน์ แปลง/วัน/ละ 30 บาท 

2. ค่าหลักเขตท่ีดิน หลักละ 15 บาท (ตามท่ีใช้จริง) 
3. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้ 

3.1 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 100 บาท 
3.2 ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องท่ี วันละ 50 บาท 
3.3 ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าท่ีและคนงานรังวัด วันละไม่เกิน 800 บาท 
3.4 ค่าคนงานรังวัด คน/วัน 200 บาท หรือ 250 บาท (ตามเขตจังหวัดท่ีกระทรวงการคลังกําหนด) 

ท้ังนี้ การกําหนดวันทําการรังวัดตามข้อ 3.3 และ 3.4 กําหนดตามจํานวนเนื้อท่ี ดังนี้ 
การรังวัดเก่ียวกับโฉนดท่ีดิน 

1. เนื้อท่ีไม่เกิน 5 ไร่ เวลาทําการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 1,950 บาท 
  
2. เนื้อท่ีไม่เกิน 15 ไร่ เวลาทําการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 3,750 บาท 
  
3. เนื้อท่ีไม่เกิน 30 ไร่ เวลาทําการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,550 บาท 
  
4. เนื้อท่ีไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทําการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 7,350 บาท 
  
5. เนื้อท่ีไม่เกิน 100 ไร่ เวลาทําการ 5 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 9,150 บาท 



  
6. เนื้อท่ีไม่เกิน 150 ไร่ เวลาทําการ 6 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 10,950 บาท 
  
7. เนื้อท่ีเกิน 150 ไร่ เวลาทําการ 7 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 12,750 บาท 
 

  

การรังวัดเก่ียวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน์ 

• เนื้อท่ีไม่เกิน 20 ไร่ เวลาทําการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 1,450 บาท 
• เนื้อท่ีไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทําการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 2,750 บาท 
• เนื้อท่ีไม่เกิน 100 ไร่ เวลาทําการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 4,050 บาท 
• เนื้อท่ีไม่เกิน 150 ไร่ เวลาทําการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,350 บาท 
• เนื้อท่ีเกิน 150 ไร่ เวลาทําการ 5 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 6,650 บาท 

หมายเหตุ 

o ให้ใช้สําหรับพ้ืนท่ีโล่งเตียน 
o ส่วนพ้ืนท่ีชุมชุน ท่ีนา ท่ีไร่ ท่ีสวน ท่ีมีแนวเขตคดโค้งและมีปัญหาอุปสรรค ซ่ึงต้องแก้ไขตามหลักวิชาการรังวัด 

และทําแผนท่ี เช่น หมุดหลักฐานโครงงานแผนท่ีสูญหาย จํากัดเนื้อท่ี ให้เพ่ิมจํานวนวันทําการรังวัด 1 วัน 
o ในกรณีรังวัดออกโฉนดท่ีดิน หากมีการต้ังคณะกรรมการตรวจสอบท่ีดินตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 43 
o (พ.ศ.2537) ให้เพ่ิมค่าพาหนะ 1 วัน 
o สําหรับการรังวัดแบ่งแยก(จัดสรร) ให้ทําการรังวัดและปักหลักเขต ให้คํานวณวันทําการทุก 12 แปลงต่อหนึ่งวัน 

 

http://www.dol.go.th/dol/images/medias/dol/example/expenses/expenses.htm 


