ระเบียบกรมทีด่ ิน
วาดวยการมอบอํานาจใหทําการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
หรือกิจการอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
พ.ศ. ๒๕๔๗

โดยที่เห็นเปนการสมควรรวบรวมและปรับปรุงเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการเรือ่ งการมอบ
อํานาจใหมาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือกิจการอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตอพนักงานเจาหนาที่
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และสอดคลองกับแนวนโยบายการปฏิรูประบบราชการ รวมทั้งเพื่อให
การปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ดาํ เนินไปตามที่กฎหมายกําหนดและเปนไปในแนวทางเดียวกัน
กรมที่ดินจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการมอบอํานาจใหทําการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือกิจการอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) คําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๐/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๐๑
(๒) คําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๓/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๖
(๓) คําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๖๔๖/๒๕๒๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๓
(๔) หนังสือกรมที่ดิน ดวนมาก ที่ ๑๗๓๒/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๐๖
(๕) หนังสือกรมที่ดิน ที่ ๘๓๕๗/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๖
(๖) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๖๐๖๙ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๑๖
(๗) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๖/๑๑๐๖๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๑๗
(๘) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๒๔๐๔๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๒
(๙) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๑๐๒๘๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๔
(๑๐) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/๑๗๒๑๒ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๔
(๑๑) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๕๐๙๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๕
(๑๒) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๒๑๗๘๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๕
(๑๓) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๘/ว ๑๘๐๕๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๘
(๑๔) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๑๒๘๑๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗
(๑๕) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๒๒๕๑๐ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๘
(๑๖) หนังสือกรมที่ดิน ดวนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๓๗๕๖ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๐
(๑๗) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๗๖๐๒ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๐

๒
บรรดาระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
หนังสือมอบอํานาจ
________________
ขอ ๕ หนังสือมอบอํานาจใหทําการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือกิจการอื่นเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย ใหใชแบบพิมพหนังสือมอบอํานาจของกรมที่ดิน หรือหนังสือที่มีขอความชัดเจนเพียงพอ
ใหทราบวาเปนการมอบอํานาจใหผูใดทําอะไร เพียงใด เกี่ยวกับที่ดินแปลงใด หรืออสังหาริมทรัพย
อยางใด ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของพนักงานเจาหนาที่
ขอ ๖ หนังสือมอบอํานาจควรมีพยานอยางนอย ๑ คน ถาผูมอบอํานาจพิมพลายนิ้วมือ
ตองมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไวดวย ๒ คน พยานตองลงลายมือชื่อเทานั้นจะพิมพลายนิ้วมือไมได
การพิ มพ ลายนิ้ วมื อของผู มอบอํ านาจ ให ใช นิ้ วหั วแม มื อซ าย ถ ามี ความจํ าเป นที่
จะตองใชนิ้วหัวแมมือขวาหรือนิ้วมืออื่นเพราะเหตุใด ใหบันทึกความจําเปนไวในหนังสือมอบอํานาจ
ดวย
ขอ ๗ การขูดลบ ตก เติม หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงในสิ่งซึ่งเปนสาระสําคัญของหนังสือ
มอบอํานาจ เชน เปลี่ยนแปลงเลขเครื่องหมายของที่ดินจนเปนเหตุใหเปลี่ยนไปเปนคนละแปลงหรือ
เปลี่ ย นประเภทการขอจดทะเบี ย นสิท ธิ และนิติ ก รรม เช น จํ า นองเป น ขายหรื อ ขายฝาก เป น ต น
หนังสือมอบอํานาจนั้นยอมไมสมบูรณเวนแตผูทําหนังสือมอบอํานาจจะไดลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง
ที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง
ในกรณีที่ปรากฏวา การกรอกขอความในหนังสือมอบอํานาจแตกตางลายมือและใชน้ํา
หมึกตางสีกัน หรือเปนตัวพิมพบาง ตัวเขียนบาง ใหพนักงานเจาหนาที่ใชดุลยพินิจที่จะไมรับทําใหได
จนกวาคูกรณีจะไดแสดงหลักฐานวาเปนขอความตรงตามความประสงคของผูมอบอํานาจ และใหบันทึก
คํารับรองของคูกรณีในการที่จะรับผิดชอบกันเองไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๘ ในกรณีหนังสือมอบอํานาจทําในตางประเทศ ควรใหสถานทูต สถานกงสุล โนตารี
พับลิค (Notary Public) หรือบุคคลซึ่งกฎหมายแหงทองถิ่นระบุใหเปนผูมีอํานาจเปนพยานในเอกสาร
เปนผูรับรอง ในกรณีที่ไมมีผูรับรองดังกลาวขางตนใหอยูในดุลยพินจิ ของพนักงานเจาหนาที่ที่จะเชื่อถือได
เพียงใด

๓
หมวด ๒
การตรวจหนังสือมอบอํานาจ
________________
ข อ ๙ การตรวจหนั ง สื อ มอบอํ า นาจให อ ยู ใ นความควบคุ ม รั บ ผิ ด ชอบของพนั ก งาน
เจาหนาที่ผูดําเนินการเรื่องนั้น
ขอ ๑๐ การตรวจหนังสือมอบอํา นาจ
ใหพิจ ารณาโดยละเอีย ดรอบคอบในเรื่อง
ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจเลขเครื่องหมายที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ปรากฏในหนังสือ
มอบอํานาจวาตรงกับเครื่องหมายที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่จะขอทําธุรกรรมนั้นหรือไม
(๒) ตรวจสอบชื่อ ชื่อสกุล อายุ ชื่อบิดามารดาของผูมอบอํานาจและบัตรประจําตัว
หรือสําเนาภาพถายบัตรประจําตัวที่ผูมอบอํานาจรับรองความถูกตองวาตรงกับหลักฐานเดิมหรือไม
(๓) ตรวจอํานาจทําการวามอบอํานาจใหทํากิจการใดและชอบดวยกฎหมายหรือไม
ทั้งนี้ ตองพิจารณาโดยเครงครัดตามตัวอักษร เวนแตในกรณีที่ผูมอบอํานาจขอทํานิติกรรมเพื่อจะไดมาซึ่ง
สิทธิอันใดอันหนึ่ง หรือเพื่อใหหลุดพนจากหนาที่อันใดอันหนึ่ง แมจะมีขอความไมชัด แจง บา งก็อ าจ
พิจ ารณาดํา เนิน การใหไดซึ่ง แลว แตดุล ยพินิจ ของพนัก งานเจา หนาที่เปนราย ๆ ไป เชน ผูมอบ
อํานาจเปนฝายที่รับใหโดยเสนหาไมมีภาระผูกพัน หรือเปนฝายไถถอนจํานองหรือไถถอนจากการขายฝาก
เปนตน
การมอบอํา นาจใหทํา การรัง วัด แบง แยก ถาหนังสือมอบอํานาจระบุใหผูรับมอบ
อํานาจมีอํานาจทําการ “แบงแยก” โดยมิไดระบุวาแบงแยกในประเภทใด เชน แบงขายหรือแบงหักที่
สาธารณประโยชน หากผูรับมอบอํานาจขอแบงแยกที่ดินในประเภทอื่นที่มิใชแบงแยกในนามเดิมแลว
พนักงานเจาหนาที่ไมควรรับดําเนินการให เวนแตในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมีชื่อเจาของหลายคน ซึ่ง
อาจแปลความคําวา “แบงแยก” หมายถึง แบงกรรมสิทธิ์รวมได แตตองมีขอความอื่นขยายความใหเห็นวา
เปนการแบงแยกออกจากกันระหวางเจาของรวม
ในกรณี ที่ตัวแทนไดรับมอบอํ านาจใหทํา นิต ิก รรมอยา งหนึ่ งอยางใดในนามของ
ตัวการทํากับตนเองในนามของตนเอง หรือในฐานะเปนตัวแทนของบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๘๐๕ เมื่อปรากฏหลักฐานคํายินยอมของตัวการเปนหนังสือในหนังสือมอบ
อํานาจนั้นเองหรือในเอกสารอื่น จึงดําเนินการใหได
การระบุขอความดังกลาว ผูมอบอํานาจอาจระบุขอความแตกตางไปซึ่งขอความ
อาจไมตรงตามตัวบทกฎหมาย แตถาอานแลวสามารถเขาใจไดวาผูมอบอํานาจไดรูหรือควรรูวาผูรับ
มอบอํานาจจะตองทําในสองฐานะคือฐานะตัวแทน และในฐานะตนเองดวย ก็ยอมเปนการเพียงพอ
(๔) ตรวจสอบลายมือชื่อของผูมอบอํานาจ โดยที่เจาหนาที่ผูตรวจสอบลายมือ
ชื่อ มิใชผูชํานาญการพิเศษโดยเฉพาะ การตรวจสอบจึงตองใชความระมัดระวังอยางวิญูชนจะพึงกระทําได
ถาไมแนใจหรือมีเหตุอันควรสงสัยแลวก็รับดําเนินการใหไมได โดยใหพนักงานเจาหนาที่ชี้แจงเหตุผลให
คูกรณีทราบวาลายมือชื่อนั้นผิดเพี้ยนกันอยางใด หรือสงสัยประการใด เมื่อคูกรณีหาหลักฐานมาแสดง

๔
จนเปนที่เชื่อถือไดจึงรับดําเนินการใหได แตถาเปนกรณีที่ไมมีลายมือชื่อในสารบบที่จะตรวจสอบกันได
ก็ใหแจงใหคูกรณีทราบและใหบันทึกความรับผิดกันเองของคูกรณีไวเปนหลักฐาน แลวดําเนินการตอไป
ได การตรวจสอบลายมือชื่อของผูมอบอํานาจซึ่งอาจเปนลายมือ ชื่อ หรือลายพิม พนิ้ว มือก็ไ ดนั้น ให
ตรวจสอบกับของเดิมวาพอที่จะเชื่อถือไดหรือไม
ในกรณีของเดิมพิมพลายนิ้วมือไวแตตามหนังสือมอบอํานาจเปนลายมือชื่อหรื อ
ของเดิมเปนลายมือชื่อแตตามหนังสือมอบอํานาจเปนพิมพลายนิ้วมือ ใหพนักงานเจาหนาที่ชี้แจงให
คูกรณีทราบ และใหไปลงลายมือชื่อหรือพิมพนิ้วมือเพื่อนํามาตรวจสอบใหม แตถาไมอาจทําไดก็ให
พนักงานเจาหนาที่บันทึกเหตุผลไววาเปนเพราะเหตุใด เมื่อคูกรณียืนยันใหทํา ก็ตองใหพยานที่เชื่อถือ
ไดรับรอง พรอมทั้งบันทึกคูกรณีอีกฝายหนึ่งใหรับรองดวย
เมื่อ ตรวจแลว ใหเ จา หนา ที่ผูต รวจบัน ทึก ไวใ นหนัง สือมอบอํา นาจนั้นวา “ตรวจ
แลวใชได” หรือ “ตรวจแลวใชไมได” เพราะเหตุใด แลวลงลายมือชื่อและ วัน เดือน ป กํากับไว
ขอ ๑๑ เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจและใหความเห็นแลว ใหนําเรื่องพรอมกับสารบบเสนอให
พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจสั่งการเกี่ยวกับหนังสือมอบอํานาจตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเห็นวาใชได
แลวใหบันทึกสั่งการวา “ดําเนินการได” แลวใหดําเนินการตอไป
หมวด ๓
การสอบสวนคูกรณีและบันทึกรับรองความเสียหาย
________________
ขอ ๑๒ เพื่อปองกันการทุจริตเกี่ยวกับหนังสือมอบอํานาจ ใหคูกรณีอีกฝายหนึ่งบันทึก
รับรองความเสียหายอันจะพึงเกิดจากการทํานิติกรรม ในเรื่องรูจักเจาของที่ดินและที่ตั้งของที่ดิน หาก
มีกรณีสงสัยเกี่ยวดวยตัวคูกรณีประการใด ใหนําเสนอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ หรือเจาพนักงาน
ที่ดินหัวหนาสวนแยก หรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแลวแตกรณี เพื่อ
สั่งการเสียกอน
ข อ ๑๓ ในกรณี ที่ มี เหตุ อั นควรสงสั ยว า ผู มอบอํ านาจจะยั งคงมี ชี วิ ตอยู หรื อไม แ ละมี
สติสัมปชัญญะสมบูรณหรือไม ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนคูกรณีหรือเรียกบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาให
ถอยคํา หรือสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของตามความจําเปนตามมาตรา ๗๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
ไดใหอํานาจไว ทั้งนี้ใหบันทึกการสอบสวนไวเปนหลักฐาน
หมวด ๔
การหมายเหตุในกรณีที่มีการมอบอํานาจ
________________
ขอ ๑๔ การทําหนังสือสัญญา บันทึก คําขอ ใหใสชื่อผูรับมอบอํานาจตอทายชื่อผูมอบ
อํานาจไวในวงเล็บดวย การลงลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจใหบรรยายวา “ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ
ลงวันที่……เดือน…………………….. พ.ศ. ….”

๕
หมวด ๕
การเก็บหนังสือมอบอํานาจ
________________
ขอ ๑๕ ใหเก็บหนังสือมอบอํานาจไวในสารบบ แตถาเรื่องใดมีเหตุผลเปนพิเศษวา ถาจะ
เก็บไวในสารบบจะไมปลอดภัยแลว จะแยกเก็บไวตางหากในที่ปลอดภัยก็ใหทําไดโดยหมายเหตุให
ทราบในสารบบและทําบัญชีควบคุมไวเปนหลักฐาน
การมอบอํานาจเกี่ยวกับที่ดินรวมหลายแปลง ใหเก็บหนังสือมอบอํานาจในสารบบ
ที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งและหมายเหตุไวในสารบบที่ดินแปลงอื่น ๆ วาหนังสือมอบอํานาจเก็บไวในสารบบ
ที่ดินแปลงหนาสํารวจใด ตําบลใด เพื่อใหคนหาไดงาย
หมวด ๖
ขอปฏิบัตสิ ําหรับพนักงานเจาหนาที่
________________
ขอ ๑๖ หามขาราชการในสังกัดกรมที่ดินรับมอบอํานาจทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยไมวา
กรณีใด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาเสียกอน
ขอ ๑๗ หามพนักงานเจาหนาที่ออกไปทําการรับรองเกี่ยวกับลายมือชื่อในหนังสือมอบ
อํานาจนอกสถานที่ทําการไมวาในกรณีใด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาเสียกอน
ขอ ๑๘ หามเจาหนาที่รับจัดทําหนังสือมอบอํานาจใหผูขอ หากประชาชนมีปญหาเกี่ยวกับ
การกรอกขอความในแบบพิมพหนังสือมอบอํานาจที่กรมที่ดินพิมพขึ้น เจาหนาที่ก็ชอบที่จะใหคําแนะนําได
หมวด ๗
การขอใหระงับหนังสือมอบอํานาจ
________________
ขอ ๑๙ กรณีมีผูมาขอใหระงับการดําเนินการตามหนังสือมอบอํานาจที่ตนไดลงชื่อมอบ
อํานาจไว ใหผูนั้นยื่นคํารองตอพนักงานเจาหนาที่และใหพนักงานเจาหนาที่สั่งในคํารองวา ไมอาจ
ดําเนินการใหได และแจงใหผูรองติดตอบอกเลิกการมอบอํานาจไปยังผูรับมอบอํานาจ และดําเนินการ
เพื่อใหไดมาซึ่งหนังสือมอบอํานาจเอง พนักงานเจาหนาที่ไมอาจจะรับคํารองไวพิจารณาได โดยให
บันทึกผูยื่นคํารองรับทราบไวเปนหลักฐานในคํารองและใหเก็บคํารองไวในแฟมงานสารบรรณตามปกติ
ไมตองเก็บรวมไวในสารบบที่ดิน
ในกรณีที่มีผูแจงเปนหนังสือมายังพนักงานเจาหนาที่ขอใหระงับการดําเนินการตาม
หนังสือมอบอํานาจ ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยอนุโลมตามขอความในวรรคหนึ่ง

๖
พรอมสงหนังสือที่ขอใหระงับการดําเนินการตามหนังสือมอบอํานาจคืน โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับภายในวันนั้น หรือวันรุงขึ้นเปนอยางชา
หมวด ๘
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมและการปดอากรแสตมป
________________
ขอ ๒๐ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมคามอบอํานาจตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เรื่องแบงกรรมสิทธิ์รวม แบงขาย หรือแบงอยางอื่น จะแบงเปนกี่แปลงก็ตาม
ถือเปนเรื่องเดียว
เรื่องรวมโฉนดที่ดิน จะนําโฉนดที่ดินกี่แปลงมารวมกันก็เปนเรื่องที่ดินหลาย
แปลงรวมเขาเปนแปลงเดียว จึงเปนเรื่องเดียว ถาขอรวมโฉนดที่ดินหลายแหงเขาดวยกัน แตละแหงก็
เปนเรื่องหนึ่ง ๆ
เรื่องขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทเดียว จะเปนที่ดินกี่แปลงก็ถือเปน
เรื่องเดียว เชน ขายที่ดินรวม ๕ แปลง ตามสัญญาฉบับเดียวกันถือเปนเรื่องเดียว
(๒) บุคคลหลายคนมอบอํานาจมาทําการ เปนเรื่องของบุคคลที่มอบอํานาจมาทํา
การแตละบุคคล เปนคนละเรื่อง ไมวาจะมอบอํานาจในหนังสือมอบอํานาจฉบับเดียวกัน หรือหลาย
ฉบับ เพราะเปนกิจธุระของแตละบุคคล
กรณีผูจัดการมรดกหลายคนมอบอํานาจมาทําการจดทะเบียนประเภทใดประเภท
หนึ่ง ถือวาเปนเรื่องของผูจัดการมรดกที่มอบมาทําการแตละบุคคลเปนคนละเรื่อง ไมวาจะมอบอํานาจใน
หนังสือมอบอํานาจฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับ
ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมคามอบอํานาจเปน
รายบุคคลที่มอบอํานาจ
ผูจัดการธนาคารสาขาผูรับมอบอํานาจจากธนาคารสํานักงานใหญ มอบ
อํานาจชวงใหเจาหนาที่ของธนาคารสาขา มาจดทะเบียนรับจํานองที่ดินจึงเปนการรับจํานองแทนธนาคาร
สํานักงานใหญ การเรียกเก็บคาธรรมเนียมคามอบอํานาจใหเรียกเก็บเปนเรื่องเดียว
(๓) ผูไถถอนมาจดทะเบียนไถถอนฝายเดียว โดยมีหลักฐานเปนหนังสือจากผูรับ
จํานองวาไดมีการชําระหนี้แลวมาแสดง แมผูไถถอนจะมีหนังสือมอบอํานาจของธนาคารแนบมาพรอมทั้ง
เรื่องราวการจดทะเบียนไถถอน กรณีเชนนี้ไมมีการรับมอบอํานาจที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมคามอบ
อํานาจ
(๔) การมอบอํานาจใหรับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เขาลักษณะเปนการมอบ
อํานาจใหรับสิ่งของแทนไมตองเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ขอ ๒๑ หนังสือมอบอํานาจตองปดอากรแสตมปใหครบถวนตามประมวลรัษฎากร ดังนี้
(๑) มอบอํา นาจใหบ ุค คลเดีย วหรือ หลายคนกระทํา การครั้ง เดีย วปด อากร
แสตมป ๑๐ บาท

๗
(๒) มอบอํานาจใหบุคคลเดียวหรือหลายคนรวมกันกระทําการมากกวาครั้งเดียว
ปดอากรแสตมป ๓๐ บาท
(๓) มอบอํานาจใหกระทําการมากกวาครั้งเดียว โดยใหบุคคลหลายคนตางคน
ตางกระทํากิจการแยกกันได คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอํานาจ ปดอากรแสตมปคนละ ๓๐ บาท
(๔) ถาผูมอบอํานาจมีหลายคน แตมิไดเปนผูมีอํานาจรวมกันแลวมอบอํานาจใน
ตราสารฉบับเดียวกัน ตองคิดตามรายตัวบุคคล ผูมอบอํานาจคนหนึ่งเปนหนึ่งเรื่องตาม (๑)(๒) และ
(๓) แลวแตกรณี
(๕) สัญ ญาตัว แทนมอบอํา นาจเฉพาะการ ปด อากรแสตมป ๑๐ บาท มอบ
อํานาจทั่วไป ปดอากรแสตมป ๓๐ บาท
(๖) การมอบอํา นาจใหรับ หนัง สือ แสดงสิท ธิใ นที่ดิน แทนตลอดจนใหถอยคํา
ตาง ๆ ตอเจาหนาที่ เฉพาะการมอบอํานาจใหรับหนังสือแสดงสิทธิแทนเขาลักษณะเปนการมอบอํานาจ
ใหรับสิ่งของแทนไมตองปดอากรแสตมป สวนการมอบอํานาจใหถอยคําตาง ๆ ตอพนักงานเจาหนาที่
เขาลักษณะเปนการมอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระทําการครั้งเดียวปดอากรแสตมป ๑๐
บาท
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลงชื่อ) บัญญัติ จันทนเสนะ
(นายบัญญัติ จันทนเสนะ)
อธิบดีกรมที่ดิน

