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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 
 

กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๐๔) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติกําหนดอัตรา 
คาธรรมเนียมอําเภอ 

พ.ศ. ๒๕๐๓๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติ กําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมอําเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้ 

 
คาธรรมเนียมอําเภอ ใหเรียกเก็บตามอัตรา ดังตอไปนี ้
๑. คาธรรมเนียมทําสัญญา 

(๑) สัญญาที่มีทุนทรัพย 
หนึ่งรอยบาทแรกหรือต่ํากวา ๕.๐๐ บาท 
หนึ่งรอยบาทหลังหรือเศษของ 
หนึ่งรอย รอยละ  ๑.๐๐ บาท 
แตฉบับหนึ่งไมเกิน ๕๐๐.๐๐ บาท 

(๒) สัญญาที่ไมมีทุนทรัพย ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท 
(๓) คูฉบับหนังสือสัญญาตาม (๑) หรือ (๒) ใหเรียกกึ่งอัตรา  

แตไมเกินหนึ่งรอยบาท 
 

๒. คาธรรมเนียมจดทะเบียนบุริมสิทธ ิ
ทรัพยสิทธิ นิติกรรม ครั้งละ ๑๐.๐๐ บาท 
 

๓. คาธรรมเนียมสลักหลังเปล่ียนแกขอความในสัญญา 
(๑) ไมเพ่ิมทุนทรัพย ครั้งละ ๕.๐๐ บาท 
(๒) เพ่ิมทุนทรัพยครั้งหนึ่ง ๆ ใหคิดคาธรรมเนียม 

ตามทุนทรัพยที่เพ่ิมขึ้นตามลําดับ ๑ (๑) และ (๓) 
 

๔. คาธรรมเนียมตราสิน (ไมใชคดีอาญา) 
(๑) คาทําตราสิน ๑๐.๐๐ บาท 
(๒) คาคัดสําเนาตราสิน ๕.๐๐ บาท 
 

๕. คาธรรมเนียมชันสูตร (ไมใชคดีอาญา) 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๘/ตอนที่ ๓๕/หนา ๔๐๒/๑๘ เมษายน ๒๕๐๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) คาทําชันสูตร ๑๐.๐๐ บาท 
(๒) คาคัดสําเนาชันสูตร ๕.๐๐ บาท 
 

๖. คาธรรมเนียมอายัดทรัพย (ไมใชคดีอาญา) 
(๑) คาอายัดทรัพย ๑๐.๐๐ บาท 
(๒) คาคัดสําเนาอายัดทรัพย ๕.๐๐ บาท 
 

๗. คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 
(๑) คาตรวจคนดูทะเบียนหรือเอกสารอยางใด 

ซึ่งไมมีอัตราไวโดยเฉพาะ ครั้งละ ๕.๐๐ บาท 
(๒) คาคัดสําเนาทะเบียนหรือเอกสารอยางใด 

โดยเจาพนักงานเปนผูคัดและรับรองซึ่งไมมีอัตราไวโดยเฉพาะ 
หนึ่งรอยคําแรกหรือต่ํากวา ๑๐.๐๐ บาท 
หนึ่งรอยคําหลังหรือเศษของ 
หนึ่งรอย รอยละ ๑.๐๐ บาท 

(๓) คารับรองสําเนาทะเบียนหรือเอกสารใด ๆ ซึ่งไมมีอัตราไว 
โดยเฉพาะ ฉบับละ ๕.๐๐ บาท 

(๔) บรรดาเอกสารตาง ๆ ซึ่งตองมีพยาน ใหเรียกคาพยานรายตัว 
พยานจายใหแกพยาน คนละ ๒.๐๐ บาท 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ 
พลเอก ป.  จารุเสถียร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 

หมายเหตุ : -  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพ่ือกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
อําเภอข้ึนไวสําหรับเรียกเก็บ ตามนัยที่กําหนดไวโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมอําเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
อารยา/ผูพิมพ 

๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
 
 

กองเกียรติ/ผูจัดทํา 
๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 
 


