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duration
loan amendment
covenant
installation requirements
term of reference (TOR)
textural data
submission
order of accuracy
district
housing allowance
guarantee
pilot project
infrastructure
registration
special registration
land use classification
under declaration
data base
tax base
discretion
official trip
public service
company constitution
coverage
land code
civil and commercial code
civil procedure code
penal code
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annual work plan
future plan for assessment
urban mapping
line map
boundary map
rural mapping
topographic map
landscape map
UTM map
photomap
index map
assessment section of land
and building
local development tax
geographic information system (GIS)
UTM mapping system
adjoining sheet
base sheet
control,survey
adjudication
received as a gift
selling price
appeal price
offer for sale
minute of meeting
chain of title
aerial photograph
create land titles
field team
traverse line
contour line
base line
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tambon mumber
collateral
security
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ศัพททั่วไปที่ใชในสํานักงานที่ดิน
จํานองเฉพาะสวน
เสนโครงหมุดหลักฐานแผนที่
หลักทรัพยค้ําประกัน
หลักหมายเขตที่ดิน
ระบบแผนที่ UTM
มาตราสวน
ใบแทน
ที่รกรางวางเปลา
ทางสาธารณประโยชน
สิทธิครอบครอง
สาธารณูปโภค
มุมภาคทิศ, มุมอะซิมุท
สวนควบของที่ดิน
หองเก็บสารบบ
โอนตามคําสั่งศาล
โอนชําระหนี้
โอนมรดก
โอนมรดกบางสวน
โอนมรดกเฉพาะสวน
พระราชกฤษฎีกา
พระราชกําหนด
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
พระราชบัญญัติอาคารชุด
พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและโรงเรือน
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่
พระราชบัญญัติอาคารชุด
คาเสื่อมราคา
ค้ําประกัน
นิคมสรางตนเอง
แบงขาย
แบงระหวางจํานอง
ประกาศ

สารบัญที่ดิน

mortgage of particular portion
traverse line
collateral
boundary mark
UTM mapping system
scale
substitution certificate
waste land
public road , divided for public
road construction
possessory right
public utility
azimuth
fixing
strong room
transfer by court order
transfer by paying a debt
transfer of inheritance
transfer by inheritance of some portions
of a particular portion
transfer by inheritance of particular portion
royal decree
royal ordinance
act
land allocation for liverlihood act
private commonly-owned housing act
agricultural land reform act
land and house tax act
local development tax act
private commonly-owned housing act
depreciation
guarantee
self help settlement
sale subdivided portions
subdivision during mortgage
declare .
land parcel index

สารบัญเทียบเคียงของแปลงที่ดินระบบ UTM
สารบัญไมโครฟลม
เครื่องดัดแกรปู ถาย
เครื่องถายพิมพเขียว
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมดอปเลอร
เครื่องลงตําแหนง,เครื่องพลอตเตอร
บันทึกขอความ
ราคากลาง
ราคาขายที่แจง
ราคาที่ดิน
ราคาที่อุทธรณ
จุดควบคุมงานสํารวจดวยภาพถาย
ยื่นบันทึกการจดทะเบียน
เขตเทศบาล
เขตนิคมสหกรณ

UTM parcel cross index

เขตสุขาภิบาล
ที่รกรางวางเปลา
ที่ราชพัสดุ
ที่อยูชายฝงแมน้ํา
แบงกรรมสิทธิ์

sanitation area
waste land
public property
riparian
subdivision of coownership
partial redemption of
redeemable sale
adjudication teams
ground survey teams
aerotriangulation
liability
personal liability
compensation
public way
boundary line
account of boundary mark
distribution
valuation list

แบงไถจากขายฝาก
กองกํากับการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน
กองกํากับรังวัดภาคพื้นดิน
ขายสามเหลี่ยมทางอากาศ
ความรับผิดทางละเมิด
ความรับผิดในทางละเมิดเปนการสวนตัว
คาชดเชย
ทางสาธารณะ
แนวเขตที่ดิน
บัญชีจา ยหลักเขตที่ดิน
บัญชีประเมินราคา

microfilm index

rectifier
dyeline machine
doppler satellite receiver
plotter
memorandum
medium price
declared price
land value
appeal price
photogrametric control
produce a record
municipality area
cooperatives land-settlement
district

ใบแทน
สวนควบของที่ดิน
สัมปทาน
สาธารณูปโภค
มูลคาตลาด
มูลคาที่ดิน
การเสื่อมคา
คาเสื่อมราคา

substitution certificate
fixing
concession
public utility
market value
land value
worsement
depreciation
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Amendment
Appeal
Attach
Computer Assisted Mass Appraisal 0& 0 
Discharge of Mortgage
Aerial Reconnaissance (ก;
Alteration
Astronomy
Block Adjustment
Cadastral Survey CD%
Calculation of Left Over Land Price @H'81กก0%&8%@ %
Cartographic Photography
Cartography
Color Coding
Compensation Fund
Control Station 0(H  H'กN%L%@
Conversion #R% %.6.4
Data Building
Document Processing
EDM Transverse L%@H'กC VO&8(EDM
Encroachment
Execution of a Contract
Expropriation
Fee Payment
Field Check
First-Class Cadastral Survey
Fresh Valuation
Ground Survey
Group Study Tour
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Improvements
Inheritance Disputes
In-House Training
Interpretation
Issuance of Title Deed
Land Allocation
Land Consolidation
Land Dispute
Land Information Management
Land Reform
Land Tenure
Land Use
Land Use Classification
Legislation
Manual Map Transformation
Map Compilation
Map Reproduction
Mapsheet Indentifier
Map Transformation
Mapping
NS 4 Adjudication
NS 3K Conversion
NSL Adjudication
Objection
Ownership Right
Parcel Numbering
Photogrammetry
Private Land Allocation
Project Implementation
Redemption
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Refraction
Remote Sensing
Right and Juristic Act Registration
Second-Class Survey
Subdivision
Survey
Surveying and Mapping
Title Deed Verification
Trade in Land
Traverse Survey
Under-Declaration
Water and Land Conservation
Water Resource Development
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KSN 1-5
ministerial regulation
regulation
common law
boundary dispute
land dispute
ownership right
Co-ownership(Mr.A,Mr.B
share out the ownership
right)
joint- ownership(only the
ownership right of a coholder shared out by other
person)
drafting paper
photograph processing
scan
policy framework
strategies for improved
service delivery
aerial camera
process camera
theodolite
total station
decentralization of the title
deed register
data capture ,data collection
storage
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amendment
objection
trade in land
calculation of left over land
price
National Housing Authority
registration
Land Information
Management
Land Allocation
Land consolidation
procurement
private land allocation
refilling of survey and dealing files
land use classification
under-declaration
fee payment
land use
execution of a contract
rectification (rectify)
alteration
implementation
project implementation
field check
cartographic
land tenure
redemption
cartography
legislation
encroachment
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subdivision
land reform
document processing
valuation, appraisal
computer assisted mass
Appraisal
fresh valuation
adjustment
strip adjustment
block adjustment
improvements
discharge of mortgage
reforestation
NS 3K conversion
interpretation
conversion
map transformation
reproduction
city planning
water resources development
inheritance disputes
reduction
manual map
bridging
leveling
observation , survey
cadastral survey
control station
adjudication
first class cadastral survey
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second class survey
traverse survey
astronomy
simultaneous observation
surveying and mapping

