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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๓) 

ออกตามความในมาตรา ๑๖๗๒ แห่งประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖๗๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๙ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 

๑๖๗๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๙  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ในที่ว่าการอําเภอ ฉบับละ ๕๐ บาท ถ้า

จะทําเป็นคู่ฉบับ ๆ ละ ๑๐ บาท 
(๒) ค่าทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง นอกที่ว่าการอําเภอ ฉบับละ ๑๐๐ บาท

ถ้าจะทําเป็นคู่ฉบับ ๆ ละ ๒๐ บาท 
(๓) ค่าทําพินัยกรรมแบบเอกสารลับ ฉบับละ ๒๐ บาท 
(๔) ค่าทําหนังสือตัด หรือถอนการตัดทายาทโดยธรรม มิให้รับมรดกหรือสละมรดก 

ฉบับละ ๒๐ บาท 
(๕) ค่ารับมอบเก็บรักษาเอกสารที่ระบุไว้ใน (๔) ฉบับละ ๒๐ บาท 
(๖) ค่าคัด และรับรองสําเนาพินัยกรรม หรือเอกสารที่ระบุไว้ใน (๔) ฉบับละ ๑๐ 

บาท 
(๗) ค่าป่วยการพยานและล่าม ให้ได้แก่พยานและล่ามเฉพาะที่ทางอําเภอจัดหา โดย

พิจารณาจ่ายตามรายได้ และฐานะของพยานและล่าม ซึ่งควรได้รับค่าป่วยการเมื่อมาอําเภอ ไม่เกิน
วันละ ๕๐ บาท” 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ 
พลเอก ป. จารุเสถียร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๗/ตอนที่ ๗๘/หน้า ๘๒๑/๒๗ กันยายน ๒๕๐๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนพินัยกรรมตามความในข้อ ๑๙ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๑๖๗๒ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ในสมัยเมื่อ
ประกาศใช้ ต่อมาสถานการณ์ทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป  จึงสมควรกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเสีย
ใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัทมา/จัดทํา 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
พัสสน/ผู้ตรวจ 

๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ 
 



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 
 

 


