ื ร ับรองการทําประโยชน์เฉพาะรายตาม
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การออกโฉนดทีดินและหน ังสอ
ํ
มาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายทีดิน (มีหล ักฐานสาหร ับทีดิน)
หน่วยงานทีให้บริการ :กรมทีดินกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
บุคคลทีจะขอออกโฉนดทีดินได ้
- มีสภาพบุคคลและนิตบ
ิ ค
ุ คลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยต ้องพิจารณาถึงความสามารถของบุคคลบางประเภท
ตามทีกฎหมายได ้จํากัดความไว ้เช่นผู ้เยาว์บค
ุ คลวิกลจริตบุคคลไร ้ความสามารถบุคคลเสมือนไร ้ความสามารถเป็ นต ้นรวมถึง
พิจารณาการเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลด ้วย
ิ ธิครอบครองทีดินโดยชอบด ้วยกฎหมายมีหลักฐานเช่นส.ค.1, ใบจอง, ใบเหยียบยํา, หนังสือรับรองการทําประโยชน์,
- ผู ้มีสท
โฉนดตราจอง, ตราจองทีตราว่า&quot;ได ้ทําประโยชน์แล ้ว&quot; หรือหนังสือแสดงการทําประโยชน์ (น.ค.3, ก.ส.น.5) ทังนีผู ้
ิ ธิครอบครองทีดินรวมถึงผู ้ซึงได ้ครอบครองและทําประโยชน์ในทีดินต่อเนืองมาจากผู ้ซึงมีหลักฐานการแจ ้งการครอบครอง
มีสท
ทีดิน (ส.ค.1) ด ้วยโดยการครอบครองต่อเนืองจากผู ้มีหลักฐานส.ค.1 ต ้องเป็ นการส่งมอบโดยยินยอมและสมัครใจมิใช่ได ้มาโดย
การแย่งการครอบครองซึงถือเป็ นการเริมต ้นสิทธิของตนใหม่ไม่ถอ
ื เป็ นการครอบครองต่อเนือง
- วัดทีได ้ครอบครองทําประโยชน์ในทีดินมาก่อนประมวลกฎหมายทีดินใช ้บังคับไม่จําเป็ นต ้องแจ ้งการครอบครองทีดินและถือเป็ น
ิ ธิครอบครองทีดินตามมาตรา 59 เนืองจากการโอนกรรมสิทธิทีวัดทีธรณีสงฆ์หรือทีศาสนสมบัตก
ผู ้มีสท
ิ ลางให ้กระทําได ้แต่โดย
พระราชบัญญัต ิ
ิ ธิครอบครองทีดินตามมาตรา
-ผู ้มีกรรมสิทธิในทีดินทีงอกจากโฉนดทีดินไม่จําเป็ นต ้องแจ ้งการครอบครองทีดินและถือเป็ นผู ้มีสท
59
ทีดินทีอยู่ในหลักเกณฑ์ทีจะออกโฉนดทีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ได ้
1. ทีดินทีจะออกหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน (โฉนดทีดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์(น.ส. 3, น.ส.3 ก., น.ส.3 ข.) จะต ้อง
เป็ นทีดินทีมีลก
ั ษณะตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว ้ในกฎกระทรวงฉบับที 43 (พ.ศ. 2537) ข ้อ 14 กล่าวคือ
ิ ธิในทีดินได ้ครอบครองและทําประโยชน์แล ้ว
- จะต ้องเป็ นทีดินทีผู ้มีสท
-ไม่เป็ นทีดินทีราษฎรใช ้ประโยชน์รว่ มกันเช่นทางนํ าทางหลวงทะเลสาบทีชายตลิงทีเลียงสัตว์สาธารณประโยชน์
-ไม่เป็ นทีดินซึงได ้หวงห ้ามไว ้เพือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด ้วยการหวงห ้ามทีดินรกร ้างว่างเปล่าอันเป็ นสาธารณสมบัต ิ
ของแผ่นดินพุทธศักราช 2478 หรือตามกฎหมายอืนอยูก
่ อ
่ นวันทีประมวลกฎหมายทีดินใช ้บังคับ
- ไม่เป็ นทีดินทีคณะกรรมการจัดทีดินแห่งชาติสงวนและพัฒนาทีดินเพือจัดให ้แก่ประชาชน
-ไม่เป็ นทีดินของรัฐทีคณะกรรมการจัดทีดินแห่งชาติสงวนหรือหวงห ้ามเพือให ้ประชาชนใช ้ประโยชน์ร่วมกัน
- ไม่เป็ นทีดินทีได ้สงวนหรือหวงห ้ามไว ้ตามกฎหมายอืน
-ไม่เป็ นทีดินทีคณะรัฐมนตรีสงวนไว ้เพือรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพือประโยชน์สาธารณะอย่างอืน
2. ทีดินทีมีลก
ั ษณะดังต่อไปนีจะออกหนังสือแสดงสิทธิในทีดินได ้จะต ้องอยู่ในเงือนไขดังนี
-ทีเขาทีภูเขาและปริมณฑลรอบทีเขาหรือภูเขา 40 เมตรซึงเป็ นพืนทีทีรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยประกาศหวงห ้ามตาม
ิ ธิครอบครองทีดินโดยชอบด ้วย
มาตรา 9 (2) แห่งประมวลกฎหมายทีดินผู ้ครอบครองทีดินจะต ้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็ นผู ้มีสท
กฎหมายเช่นมีหลักฐานการแจ ้งการครอบครองทีดิน (ส.ค.1)

-ทีเกาะผู ้ครอบครองทีดินจะต ้องมีหลักฐานการแจ ้งการครอบครองทีดิน (ส.ค.1), ใบจอง, ใบเหยียบยํา, หนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์, หนังสือแสดงการทําประโยชน์ในทีดินของนิคมสร ้างตนเอง (น.ค.3), หนังสือแสดงการทําประโยชน์ในทีดินของนิคม
สหกรณ์ (ก.ส.น.5) หรือเป็ นทีดินทีคณะกรรมการจัดทีดินแห่งชาติได ้อนุมัตใิ ห ้จัดแก่ประชาชนหรือเป็ นทีดินซึงได ้มีการจัดหา
ผลประโยชน์ตามมาตรา 10 และ 11 แห่งประมวลกฎหมายทีดินโดยคณะกรรมการจัดทีดินแห่งชาติได ้อนุมัตแ
ิ ล ้ว
ั ว์ป่าพืนทีห ้ามล่าสัตว์ป่าหรือพืนทีทีได ้จําแนกให ้เป็ นเขตป่ าไม ้ถาวร
-เขตป่ าสงวนแห่งชาติเขตอุทยานแห่งชาติพนที
ื รักษาพันธุส
์ ต
หรือทีสงวนหวงห ้ามตามกฎหมายจะต ้องมีหลักฐานการแจ ้งการครอบครองทีดิน (ส.ค.1) หรือได ้ออกใบจองใบเหยียบยําไว ้ก่อน
การสงวนหรือหวงห ้ามทีดิน
-ทีดินทีอยูใ่ นเขตปฏิรป
ู ทีดินผู ้ครอบครองทีดินจะต ้องมีหลักฐานการแจ ้งการครอบครองทีดิน (ส.ค.1) ใบแจ ้งความประสงค์จะได ้
สิทธิในทีดินตามมาตรา 27ตรีแห่งประมวลกฎหมายทีดินหรือมีใบจอง, ใบเหยียบยําหรือมีหลักฐานหนังสือแสดงการทําประโยชน์
(น.ค.3, กสน.5) ก่อนประกาศเป็ นเขตปฏิรูปทีดิน
-พืนทีทีมีความลาดชันโดยเฉลียร ้อยละ 35 ขึนไปตามทีกําหนดไว ้ในนโยบายป่ าไม ้แห่งชาติผู ้ครอบครองทีดินจะต ้องมีหลักฐาน
ิ ธิครอบครองทีดินโดยชอบด ้วยกฎหมายเช่นมีหลักฐานการแจ ้งการครอบครองทีดิน (ส.ค.1)
แสดงว่าเป็ นผู ้มีสท
ระยะเวลาในการดําเนินการ
กรณีการออกหนังสือแสดงสิทธิในทีดินทีต ้องเสนอคณะกรรมการแก ้ไขปั ญหาการบุกรุกทีดินของรัฐต ้องแต่งตังคณะกรรมการ
ตรวจพิสจ
ู น์ทดิ
ี นตามกฎกระทรวงฉบับที 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห ้ใช ้ประมวลกฎหมายทีดินพ.ศ.
2497 ต ้องเสนอคณะกรรมการป้ องกันและหยุดยังการบุกรุกทีดินในเขตป่ าชายเลนหรือต ้องรอผลกรณีท ีต ้องดําเนินการอ่านแปล
ตีความภาพถ่ายทางอากาศอาจต ้องใช ้เวลาเพิมขึน

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานทีดินจังหวัดสํานั กงานทีดินสาขาสํานักงานทีดินส่วน
แยกและสํานั กงานทีดินอําเภอในพืนทีทีรับผิดชอบ (ตรวจสอบ
สถานทีตังเบอร์โทรศัพท์ของสํานั กงานทีดินทัวประเทศได ้จาก
เว็บไซต์กรมทีดิน www.dol.go.th)/ติดต่อด ้วยตนเองณ
หน่วยงาน/ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :322 วัน
ลําด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
ยืนคําขอตรวจสอบความถูกต ้องของเอกสารหลักฐานสอบสวน
และชําระค่าธรรมเนียม/ฝ่ ายรังวัดนัดทําการรังวัด/วางเงินมัดจํา
รังวัด
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
นัดคิวรังวัด/ค ้นหาหลักฐานทีดินและแผนที/แจ ้งเจ ้าของทีดิน
ข ้างเคียง
(หมายเหตุ: (ระยะเวลารอการรังวัดของแต่ละสํานักงานทีดินผู ้
ยืนคําขอสามารถตรวจสอบได ้จากรายงานผลงานรังวัด (ร.ว. 19)

ประจําเดือนล่าสุดของแต่ละสํานักงานทีดินซึงมีระยะเวลาการนัด
รังวัดตังแต่ 15 - 1,000 วัน))

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
กรมทีดิน

15 ถึง 1,000 วัน

กรมทีดิน

ลําด ับ
3)

4)

5)

6)

7)

ขนตอน
ั
การพิจารณา
ช่างรังวัดออกไปทําการรังวัดพิสจ
ู น์สอบสวน/รายงานผลการ
รังวัด/ส่งหนังสือแจ ้งเจ ้าของทีดินข ้างเคียง/ส่งหนังสือสอบถาม
ทีอยู่นายทะเบียนท ้องที
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต ้องเสนอเจ ้าพนักงานทีดิน/เจ ้าพนักงานทีดิน
พิจารณาสังการ/ถอนจ่ายเงินค่าใช ้จ่ายในการรังวัด/ส่งฝ่ าย
ทะเบียน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
รอผลการสอบถามจากหน่วยงานทีเกียวข ้อง/เสนอกบร./
คณะกรรมการตามกฎกระทรวงฉบับที 43 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตใิ ห ้ใช ้ประมวลกฎหมายทีดินพ.ศ. 2497
ตรวจพิสจ
ู น์ทดิ
ี น/คณะกรรมการป้ องกันและหยุดยังการบุกรุก
ทีดินในเขตป่ าชายเลนตรวจพิสจ
ู น์ทดิ
ี นกรณีเป็ นป่ าชายเลน/รอ
ผลกรณีทต
ี ้องดําเนินการอ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศ
(หมายเหตุ: (ส่งหน่วยงานทีเกียวข ้องตรวจสอบ 30 - 180 วัน
ทังนีอยูร่ ะหว่างทําความตกลงกับหน่วยงานทีเกียวข ้อง))
การพิจารณา
จัดทําประกาศการออกหนังสือแสดงสิทธิในทีดินเสนอเจ ้า
พนักงานทีดินลงนามในประกาศและส่งประกาศ/ประกาศแจก
หนังสือแสดงสิทธิในทีดิน/จัดสร ้างหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน/
แจ ้งผู ้ขอมารับหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน/รอผู ้ขอมาดําเนินการ
จดทะเบียน
(หมายเหตุ: (จัดทําประกาศและปิ ดประกาศ 10 วันประกาศตาม
กฎหมาย 30 วันกรณีมก
ี ารคัดค ้านดําเนินการสอบสวน
เปรียบเทียบภายใน 30 วันรอผู ้ขอมาดําเนินการ 30 วัน))
การพิจารณา
เจ ้าพนักงานทีดินพิจารณาลงนามในหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน/
ชําระค่าธรรมเนียม/แจกหนังสือแสดงสิทธิในทีดินให ้ผู ้ขอ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
กรมทีดิน

10 วัน

กรมทีดิน

180 วัน

กรมทีดิน

100 วัน

กรมทีดิน

1 วัน

กรมทีดิน

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
กรณีบุคคลธรรมดาใช้หล ักฐานด ังนี
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(1.บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านทะเบียนสมรส
หลักฐานการเปลียนชือตัวชือสกุล (ถ ้ามี) ของเจ ้าของทีดินกรณีมก
ี าร
มอบอํานาจ
ต ้องมีบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านพร ้อมสําเนาของผู ้รับมอบ
อํานาจโดยต ้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให ้ผู ้รับมอบอํานาจมีอาํ นาจใน
การให ้ถ ้อยคําต่างๆรวมทังการลงนามรับทราบในบันทึกต่อเจ ้าหน ้าทีกรณี
ส่งมอบเอกสารไม่ครบถ ้วนด ้วย
2. ใบมรณบัตรพินัยกรรมคําสังแต่งตังผู ้จัดการมรดก/ผู ้พิทักษ์ /ผู ้อนุบาล
(ถ ้ามี) บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านพร ้อมสําเนาของทายาท/
ผู ้จัดการมรดก)
3. หลักฐานสําหรับทีดินเดิมเช่นแบบแจ ้งการครอบครองทีดิน (ส.ค.1),
ใบจอง, ใบเหยียบยําหรือตราจอง, หนังสือแสดงการทําประโยชน์ในทีดิน
ของนิคมสร ้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์ (น.ค.3 หรือกสน.5) ฯลฯ
4. หลักฐานการเสียภาษี ทีดินหรือหลักฐานอืนทีเกียวข ้อง

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

ลําด ับ

2)

3)

4)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
5. หลักฐานอืนทีจําเป็ นในการประกอบการพิจารณาซึงพนักงาน
เจ ้าหน ้าทีจะได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าก่อนสินสุดระยะเวลาทีกําหนดในแต่
ละขันตอน)
้ ล ักฐานเพมเติ
กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คลใชห
ิ
ม
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(1.หลักฐานสําหรับทีดินเดิมเช่นแบบแจ ้งการครอบครองทีดิน
(ส.ค.1), ใบจอง, ใบเหยียบยําหรือตราจอง, หนังสือแสดงการทํา
ประโยชน์ในทีดินของนิคมสร ้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์ (น.ค.3 หรือก
สน.5) ฯลฯ
2. หลักฐานการเสียภาษี ทีดินหรือหลักฐานอืนทีเกียวข ้อง
3. บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านหลักฐานการเปลียนชือตัวชือสกุล
(ถ ้ามี) ของผู ้มีอาํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คลกรณีมก
ี ารมอบอํานาจต ้องมี
บัตรประจําประชาชนทะเบียนบ ้านของผู ้มอบอํานาจพร ้อมสําเนาของผู ้รับ
มอบอํานาจด ้วยพร ้อมสําเนาและตัวอย่างลายมือชือของกรรมการผู ้มี
อํานาจทําการแทนนิตบ
ิ ุคคลโดยต ้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให ้ผู ้รับ
มอบอํานาจมีอํานาจในการให ้ถ ้อยคําต่างๆรวมทังการลงนามรับทราบใน
บันทึกต่อเจ ้าหน ้าทีกรณีสง่ มอบเอกสารไม่ครบถ ้วนด ้วย
4. หลักฐานการก่อตังนิตบ
ิ ุคคลแต่ละประเภทเช่นหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนเป็ นนิตบ
ิ ุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ, หนังสือรับรองของเจ ้า
พนักงานจดทะเบียนห ้างหุุ ้นส่วน, บัญชีผู ้ถือห ้◌ุน
5. เอกสารประกอบมติทประชุ
ี
มหรือรายงานการประชุมนิตบ
ิ ค
ุ คลซึงลงมติ
เกียวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน
6. หลักฐานอืนทีจําเป็ นในการประกอบการพิจารณาซึงพนักงาน
เจ ้าหน ้าทีจะได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าก่อนสินสุดระยะเวลาทีกําหนดในแต่
ละขันตอน)
้ ล ักฐานเพิมเติม
กรณีว ัดให้ใชห
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(1. หลักฐานสําหรับทีดินเดิมเช่นแบบแจ ้งการครอบครองทีดิน
(ส.ค.1), ใบจอง, ใบเหยียบยําหรือตราจอง, หนังสือแสดงการทํา
ประโยชน์ในทีดินของนิคมสร ้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์ (น.ค.3 หรือก
สน.5) ฯลฯ
2. หลักฐานการเสียภาษี ทีดินหรือหลักฐานอืนทีเกียวข ้อง
3. หลักฐานประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรืองตังวัดในพระพุทธศาสนา
หรือสํานั กสงฆ์หรือประวัตวิ ัด
4. หลักฐานใบสุทธิของเจ ้าอาวาสหลักฐานการแต่งตังเจ ้าอาวาสหรือผู ้
รักษาการแทน
5. หลักฐานการเลือนสมณศักดิเจ ้าอาวาส (ถ ้ามีการเลือนสมณศักดิ)
6. หลักฐานการได ้รับพระราชทานวิสงุ คามสีมา
7. หนังสือมอบอํานาจของเจ ้าอาวาส, หนังสือมอบอํานาจของ
ผู ้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดโดยต ้องระบุในหนังสือ
มอบอํานาจให ้ผู ้รับมอบอํานาจมีอํานาจในการให ้ถ ้อยคําต่างๆรวมทังการ
ลงนามรับทราบในบันทึกต่อเจ ้าหน ้าทีกรณีสง่ มอบเอกสารไม่ครบถ ้วน
ด ้วย
8. บัตรประชาชนทะเบียนบ ้านของผู ้มอบอํานาจและผู ้รับมอบอํานาจ
9. บัญชีทดิ
ี นและบัญชีรายรับรายจ่ายของวัด
10. หลักฐานอืนทีจําเป็ นในการประกอบการพิจารณาซึงพนักงาน
เจ ้าหน ้าทีจะได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าก่อนสินสุดระยะเวลาทีกําหนดในแต่
ละขันตอน)
กรณีมูลนิธใิ ห้ใช้หล ักฐานเพมเต
ิ
ม
ิ
ฉบ ับจริง1ฉบับ

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

-

-

ลําด ับ

5)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ํ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(1.หลักฐานสําหรับทีดินเดิมเช่นแบบแจ ้งการครอบครองทีดิน
(ส.ค.1), ใบจอง, ใบเหยียบยําหรือตราจอง, หนังสือแสดงการทํา
ประโยชน์ในทีดินของนิคมสร ้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์ (น.ค.3 หรือก
สน.5) ฯลฯ
2. หลักฐานการเสียภาษี ทีดินหรือหลักฐานอืนทีเกียวข ้อง
3. บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านหลักฐานการเปลียนชือตัวชือสกุล
(ถ ้ามี) พร ้อมสําเนาของกรรมการมูลนิธ ิ
4. ข ้อบังคับหรือตราสารการก่อตังมูลนิธ ิ
5. หนังสืออนุญาตให ้จัดตังมูลนิธ ิ
6. บัญชีมล
ู นิธ ิ (แบบม.น.2) ซึงระบุรายชือกรรมการด ้านหลังตังแต่ฉบับ
แรกจนถึงฉบับทีมีการเปลียนแปลงครังสุดท ้าย
ึ
7. รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธซ
ิ งลงมติ
เกียวกับการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในทีดิน
8. หนังสือมอบอํานาจของมูลนิธ ิ (ถ ้ามี) บัตรประชาชนและทะเบียนบ ้าน
ของผู ้รับมอบอํานาจโดยต ้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให ้ผู ้รับมอบ
อํานาจมีอํานาจในการให ้ถ ้อยคําต่างๆรวมทังการลงนามรับทราบในบันทึก
ต่อเจ ้าหน ้าทีกรณีสง่ มอบเอกสารไม่ครบถ ้วนด ้วย
9. บัญชีทดิ
ี นและบัญชีรายรับรายจ่ายของมูลนิธ ิ
10. หลักฐานอืนทีจําเป็ นในการประกอบการพิจารณาซึงพนักงาน
เจ ้าหน ้าทีจะได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าก่อนสินสุดระยะเวลาทีกําหนดในแต่
ละขันตอน)
้ ล ักฐานเพิมเติม
กรณีม ัสยิดอิสลามใชห
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(1.หลักฐานสําหรับทีดินเดิมเช่นแบบแจ ้งการครอบครองทีดิน
(ส.ค.1), ใบจอง, ใบเหยียบยําหรือตราจอง, หนังสือแสดงการทํา
ประโยชน์ในทีดินของนิคมสร ้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์ (น.ค.3 หรือก
สน.5) ฯลฯ 2. หลักฐานการเสียภาษี ทดิ
ี นหรือหลักฐานอืนทีเกียวข ้อง 3.
ทะเบียนมัสยิด (แบบม.อ.2) 4.ประกาศฯแต่งตังอิหม่ามคอเต็บและบิหลัน
5. ประกาศฯแต่งตังกรรมการมัสยิด 6. บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียน
บ ้านหลักฐานการเปลียนชือตัวชือสกุล (ถ ้ามี) พร ้อมสําเนาของอิหม่ามคอ
เต็บบิหลันและกรรมการมัสยิด 7. หนังสือมอบอํานาจของมูลนิธ ิ (ถ ้ามี)
โดยต ้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให ้ผู ้รับมอบอํานาจมีอาํ นาจในการให ้
ถ ้อยคําต่างๆรวมทังการลงนามรับทราบในบันทึกต่อเจ ้าหน ้าทีกรณีสง่
มอบเอกสารไม่ครบถ ้วนด ้วย 8. บััตรประชาชนทะเบียนบ ้านของผู ้มอบ
อํานาจและผู ้รับมอบอํานาจ 9. บัญชีทีดินและบัญชีรายรับรายจ่ายของ
มัสยิดอิสลาม 10.หลักฐานอืนทีจําเป็ นในการประกอบการพิจารณาซึง
พนักงานเจ ้าหน ้าทีจะได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าก่อนสินสุดระยะเวลาที
กําหนดในแต่ละขันตอน))

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
1)
ค่าคําขอแปลงละ
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

2)

ค่าประกาศแปลงละ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

3)

ค่าปิ ดประกาศให้แก่ผป
ู ้ ิ ดประกาศแห่งละ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

ลําด ับ
4)

5)

6)

7)

8)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่ า มอบ อํ า นา จ (กรณี ม อบอํ า นาจ)
เรืองละ 20
บาท
ปิ ดอาการแสตมป์ 30 บาท
(หมายเหตุ: -)
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม อ อ ก โ ฉ น ด ที ดิ น
ถ้าเนือทีไม่เกน
ิ 20 ไร่คด
ิ
(หมายเหตุ: (ถ ้าเกิน 20 ไร่สว่ นทีเกินคิดไร่ละ 2 บาท (เศษของไร่ให ้คิด
เป็ น 1 ไร่)))
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม อ อ ก ห น ั ง สื อ ร ั บ ร อ ง ก า ร ทํ า ป ร ะ โ ย ช น์
ถ้าเนือทีไม่เกน
ิ 20 ไร่คด
ิ
(หมายเหตุ: (ถ ้าเกิน 20 ไร่สว่ นทีเกินคิดไร่ละ 2 บาท (เศษของไร่ให ้คิด
เป็ น 1 ไร่)))
ค่าพยานคําขอ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 50 บาท

้ า
ค่าใชจ
่ ยในการร ังว ัดออกหนงั สือแสดงสิทธิในทีดินล ักษณะเหมา
จ่ายได้แก่
(หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียมการรังวัดออกโฉนดทีดินแปลงละ 40 บาท
ค่าธรรมเนียมการรังวัดออกหนั งสือรับรองการทําประโยชน์แปลงละ 30

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

ค่าธรรมเนียม 30 บาท

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

บาท
ค่าพาหนะเจ ้าหน ้าที (ตามประกาศของจังหวัด)
ค่าคนงานรังวัด (ตามเขตจังหวัดทีกระทรวงการคลังกําหนด)
ค่าป่ วยการผู ้ปกครองท ้องทีวันละ 50 บาท
ค่าหลักเขตหลักละ 15 บาท
ค่าใช ้จ่ายอืนๆเช่นค่าส่งหมายข ้างเคียงทางไปรษณียล
์ งทะเบียนตอบรับ
100 บาท))
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
เจ ้าพนักงานทีดินจังหวัดในท ้องทีทีทีดินตังอยู่
(หมายเหตุ: -)
2)
ตู ้รับเรืองร ้องเรียนณสํานักงานทีดินทุกแห่ง, ตู ้ปณ.1111
(หมายเหตุ: -)
3)
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญกรมทีดินโทร. 0 2503 3382
(หมายเหตุ: -)
4)
ศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 2141 5555
(หมายเหตุ: -)
5)
ฝ่ ายเรืองราวร ้องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5501
(หมายเหตุ: -)
6)
กลุม
่ คุ ้มครองจริยธรรมกรมทีดินกรมทีดินโทร. 0 2141 5896
(หมายเหตุ: -)
7)
ศูนย์บริการประชาชนสํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
8)
ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชัน 2 ถนนแจ ้งวัฒนะตําบลคลองเกลืออําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนสําหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ

ชือแบบฟอร์ม

ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม
่ อ
ื การกรอก
หมายเหตุ
รวมระยะเวลาดําเนินการ 322 วันบวกระยะเวลารอการรังวัด
หากไม่ต ้องประสานกับหน่วยงานอืนไม่ต ้องเสนอคณะกรรมการฯตรวจสอบระยะเวลาทีกําหนดจะลดลงเหลือ 142 วันหากไม่มี
การคัดค ้านระยะเวลาทีกําหนดจะลดลงเหลือ 112 วัน
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบต
ั ริ าชการตามประกาศกรมทีดินเรืองการลดขันตอนและระยะเวลาการปฏิบต
ั ิ
ราชการเพือประชาชนใช ้เวลาการปฏิบต
ั งิ านประมาณ 64 วันทําการ (กรณีไม่มข
ี ้อขัดข ้อง)
ระยะเวลาตามคูม
่ ือจะเริมนับเมือเอกสารครบถ ้วนสมบูรณ์ในกรณีทมี
ี เหตุขด
ั ข ้องจะเริมนับระยะเวลาต่อเนืองเมือเหตุขัดข ้องนัน
สินสุดลงแล ้ว

เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคู่มอ
ื มีผลบังคับใช ้: 19/07/2558

