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คู่มือสําหรั บประชาชน: การออกโฉนดทีดินและหนังสือรั บรองการทําประโยชน์ เฉพาะรายตามมาตรา 59 ทวิ
แห่ งประมวลกฎหมายทีดิน (ไม่ มีหลักฐานสําหรั บทีดิน)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การออกโฉนดทีดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน์เฉพาะรายตามมาตรา 59 ทวิแห่งประมวล
กฎหมายทีดิน (ไม่มีหลักฐานสําหรับทีดิน)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) ประมวลกฎหมายที ดิ น
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 23/07/2015 11:15 การออกโฉนดทีดินและหนังสือรับรองการ
ทําประโยชน์เฉพาะรายตามมาตรา 59 ทวิแห่งประมวลกฎหมายทีดิน (ไม่มีหลักฐานสําหรับทีดิน) สํานักงานทีดิน
จังหวัดนครสวรรค์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการสํานักงานที ดิ นจังหวัดนครสวรรค์เลขที ๙๐๘หมู่ที๗ถนนนครสวรรค์ -ท่าตะโกตําบลหนองปลิ ง
อําเภอเมื องนครสวรรค์จงั หวัดนครสวรรค์๖๐๐๐๐โทร. ๐-๕๖๒๕-๖๑๕๔รับผิ ดชอบพื นที อําเภอเมื องนครสวรรค์
อําเภอเก้าเลี ยวอํ าเภอโกรกพระ/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ทีจะขอออกโฉนดทีดินเฉพาะรายโดยไม่มีหลักฐานสําหรับทีดินต้ องอยูใ่ นหลักเกณฑ์ตามทีประมวลกฎหมายทีดิน
กําหนดดังนี
1. มีสภาพบุคคลและนิติบคุ คลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยต้ องพิจารณาถึงความสามารถของบุคคลบาง
ประเภทตามทีกฎหมายได้ จํากัดความไว้ เช่นผู้เยาว์บคุ คลวิกลจริ ตบุคคลไร้ ความสามารถบุคคลเสมือนไร้ ความสามารถ
เป็ นต้ นรวมถึงพิจารณาการเป็ นนิติบคุ คลด้ วย
2. ต้ องเป็ นผู้ทีครอบครองและทําประโยชน์ในทีดินอยูก่ ่อนวันทีประมวลกฎหมายทีดินใช้ บงั คับ (วันที 1 ธันวาคม 2497)
และมิได้ แจ้ งการครอบครองทีดินต่อนายอําเภอท้ องทีภายในหนึงร้ อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีพระราชบัญญัตใิ ห้ ใช้ ประมวล
กฎหมายทีดินใช้ บงั คับ (วันที 1 ธันวาคม 2497) หรื อวันทีได้ รับการผ่อนผันให้ แจ้ งการครอบครองทีดินจากผู้วา่ ราชการ
จังหวัดแต่ไม่รวมถึงผู้ซงมิ
ึ ได้ แจ้ งการครอบครองทีดินต่อเจ้ าพนักงานทีดินณทีดินนันตังอยูภ่ ายในกําหนดเวลาสามสิบวัน
นับแต่วนั ทีผู้ว่าราชการจังหวัดปิ ดประกาศกําหนดท้ องทีและวันเริ มต้ นของการเดินสํารวจรังวัดทีดินในท้ องทีนันหรื อมิ
ได้ มานําหรื อส่งตัวแทนมานําพนักงานเจ้ าหน้ าทีทําการสํารวจรังวัดทีดินตามประกาศกําหนด (ตามมาตรา 27 ตรี แห่ง
ประมวลกฎหมายทีดิน)
3. เป็ นผู้ซงได้
ึ ครอบครองและทําประโยชน์ในทีดินต่อเนืองจากบุคคลตามข้ อ 2. โดยการครอบครองต่อเนืองต้ องเป็ นการ
ส่งมอบโดยยินยอมและสมัครใจมิใช่ได้ มาโดยการแย่งการครอบครองซึงถือเป็ นการเริ มต้ นสิทธิของตนใหม่ไม่ถือเป็ นการ
ครอบครองต่อเนือง
4. ขอออกโฉนดทีดินหรื อหนังสือรับรองการทําประโยชน์ได้ ไม่เกินห้ าสิบไร่ถ้าเกินห้ าสิบไร่จะต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากผู้วา่
ราชการจังหวัด
5. พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะออกโฉนดทีดินหรื อหนังสือรับรองการทําประโยชน์ให้ แก่บคุ คลตามข้ อ 2. ถ้ ามีความจําเป็ นดังนี
(1) ทีดินนันถูกเวนคืนตามกฎหมายว่าด้ วยการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ (2) ผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในทีดินจะโอน
ทีดินนันให้ แก่ทบวงการเมืององค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตังองค์การของรัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจที
จัดตังขึนโดยพระราชบัญญัติ (3) มีความจําเป็ นอย่างอืนโดยได้ รับอนุมตั จิ ากผู้วา่ ราชการจังหวัด
ทีดินทีอยูใ่ นหลักเกณฑ์ทีจะออกโฉนดทีดินหรื อหนังสือรับรองการทําประโยชน์ได้
ทีดินทีจะออกหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน (โฉนดทีดินหรื อหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก., น.ส.3 ข.)
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จะต้ องเป็ นทีดินทีมีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในกฎกระทรวงฉบับที 43 (พ.ศ. 2537) ข้ อ 14 กล่าวคือ
1. จะต้ องเป็ นทีดินทีผู้มีสิทธิในทีดินได้ ครอบครองและทําประโยชน์แล้ ว
2. ไม่เป็ นทีดินทีราษฎรใช้ ประโยชน์ร่วมกันเช่นทางนําทางหลวงทะเลสาบทีชายตลิงทีเลียงสัตว์สาธารณประโยชน์
3. ไม่เป็ นทีดินซึงได้ หวงห้ ามไว้ เพือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้ วยการหวงห้ ามทีดินรกร้ างว่างเปล่าอันเป็ นสา
ธารณสมบัตขิ องแผ่นดินพุทธศักราช 2478 หรื อตามกฎหมายอืนอยูก่ ่อนวันทีประมวลกฎหมายทีดินใช้ บงั คับ
4. ไม่เป็ นทีดินทีคณะกรรมการจัดทีดินแห่งชาติสงวนและพัฒนาทีดินเพือจัดให้ แก่ประชาชน
5. ไม่เป็ นทีดินของรัฐทีคณะกรรมการจัดทีดินแห่งชาติสงวนหรื อหวงห้ ามเพือให้ ประชาชนใช้ ประโยชน์ร่วมกัน
6. ไม่เป็ นทีดินทีคณะรัฐมนตรี สงวนไว้ เพือรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรื อเพือประโยชน์สาธารณะอย่างอืน
7. ไม่เป็ นทีเขาทีภูเขาและปริ มณฑลรอบทีเขาหรื อภูเขา 40 เมตรและพืนทีทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
หวงห้ ามตามมาตรา 9 (2) แห่งประมวลกฎหมายทีดิน
8. ไม่เป็ นทีเกาะหรื อเป็ นทีดินทีคณะกรรมการจัดทีดินแห่งชาติได้ อนุมตั ใิ ห้ จดั แก่ประชาชนหรื อเป็ นทีดินซึงได้ มีการจัดหา
ผลประโยชน์ตามมาตรา 10 และ 11 แห่งประมวลกฎหมายทีดินโดยคณะกรรมการจัดทีดินแห่งชาติได้ อนุมตั แิ ล้ ว
9. ไม่เป็ นทีดินทีอยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่งชาติเขตอุทยานแห่งชาติพืนทีรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าพืนทีห้ ามล่าสัตว์ป่าหรื อพืนทีทีได้
จําแนกให้ เป็ นเขตป่ าไม้ ถาวร
10. ไม่เป็ นทีดินทีอยูใ่ นเขตปฏิรูปทีดิน
11. ไม่เป็ นทีดินทีมีความลาดชันโดยเฉลียร้ อยละ 35 ขึนไปตามทีกําหนดไว้ ในนโยบายป่ าไม้ แห่งชาติ
12. ไม่เป็ นทีดินทีได้ สงวนหรื อหวงห้ ามไว้ ตามกฎหมายอืน
ระยะเวลาในการดําเนินการ
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กรณีการออกหนังสือแสดงสิทธิในทีดินทีต้ องเสนอคณะกรรมการแก้ ไขปั ญหาการบุกรุ กทีดินของรัฐต้ องแต่งตัง
คณะกรรมการตรวจพิสจู น์ทีดินตามกฎกระทรวงฉบับที 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ ใช้ ประมวล
กฎหมายทีดินพ.ศ. 2497 ต้ องเสนอคณะกรรมการป้องกันและหยุดยังการบุกรุกทีดินในเขตป่ าชายเลนหรื อต้ องรอผล
กรณีทีต้ องดําเนินการอ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศอาจต้ องใช้ เวลาเพิมขึน

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยืนคําขอตรวจสอบความ
1 วัน
ถูกต้ องของเอกสาร
หลักฐานสอบสวนและชําระ
ค่าธรรมเนียม/ฝ่ ายรังวัดนัด
ทําการรังวัด/วางเงินมัดจํา
รังวัด

การพิจารณา

นัดคิวรังวัด/ค้ นหาหลักฐาน 15 ถึง 180
ทีดินและแผนที/แจ้ งเจ้ าของ วัน
ทีดินข้ างเคียง

1)

2)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
กรมทีดิน

กรมทีดิน

หมายเหตุ

-

(ระยะเวลารอการ
รังวัดของแต่ละ
สํานักงานทีดินผู้
ยืนคําขอสามารถ
ตรวจสอบได้ จาก
รายงานผลงาน
รังวัด (ร.ว. 19)
ประจําเดือนล่าสุด
ของแต่ละ
สํานักงานทีดินซึง
มีระยะเวลาการ
นัดรังวัดตังแต่ 15
- 1,000 วัน
กําหนดระยะเวลา

5/22

ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

การพิจารณา

ช่างรังวัดออกไปทําการ
รังวัดพิสจู น์สอบสวน/
รายงานผลการรรังวัด/ส่ง
หนังสือแจ้ งเจ้ าของทีดิน
ข้ างเคียง/ส่งหนังสือ
สอบถามทีอยูน่ ายทะเบียน
ท้ องที

30 วัน

กรมทีดิน

รอคอยวันรังวัด
ขึนอยู่กบั ปริ มาณ
งานเกิด)
-

การพิจารณา

ตรวจสอบความถูกต้ อง
10 วัน
เสนอเจ้ าพนักงานทีดิน/เจ้ า
พนักงานทีดินสังการ/ถอน
จ่ายเงินค่าใช้ จา่ ยในการ
รังวัด/ส่งฝ่ ายทะเบียน

กรมทีดิน

-

การพิจารณา

รอผลการสอบถามจาก
180 วัน
หน่วยงานทีเกียวข้ อง/เสนอ
กบร./คณะกรรมการตาม
กฎกระทรวงฉบับที 43
(พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตใิ ห้
ใช้ ประมวลกฎหมายทีดิน
พ.ศ. 2497 ตรวจพิสจู น์
ทีดิน/คณะกรรมการป้องกัน
และหยุดยังการบุกรุกทีดิน
ในเขตป่ าชายเลนตรวจ
พิสจู น์ทีดินกรณีเป็ นป่ าชาย

กรมทีดิน

-

3)

4)

5)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

เลน/รอผลกรณีทีต้ อง
ดําเนินการอ่านแปลตีความ
ภาพถ่ายทางอากาศ
การพิจารณา

จัดทําประกาศการออก
หนังสือแสดงสิทธิในทีดิน
เสนอเจ้ าพนักงานทีดินลง
นามในประกาศและส่ง
ประกาศ/ประกาศแจก
หนังสือแสดงสิทธิในทีดิน/
จัดสร้ างหนังสือแสดงสิทธิ
ในทีดิน/แจ้ งผู้ขอมารับ
หนังสือแสดงสิทธิในทีดิน/
รอผู้ขอมาดําเนินการจด
ทะเบียน

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานทีดินพิจารณา 1 วัน
ลงนามในหนังสือแสดงสิทธิ
ในทีดิน/ชําระค่าธรรมเนียม/
แจกหนังสือแสดงสิทธิใน
ทีดินให้ ผ้ ขู อ

6)

7)

100 วัน

กรมทีดิน

(จัดทําประกาศ
และปิ ดประกาศ
10 วันประกาศ
ตามกฎหมาย 30
วันกรณีมีการ
คัดค้ านดําเนินการ
สอบสวน
เปรี ยบเทียบ
ภายใน 30 วันรอผู้
ขอมาดําเนินการ
30 วัน)

กรมทีดิน

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 322 ถึง 502 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 64 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
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จํานวน
ที
เอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยื นยันตัวตนที ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
กรณีบคุ คลธรรม ใช้ หลักฐานดังนี

1)

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

ฉบับ

(1.บัตรประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บ้ านทะเบียน
สมรสหลักฐาน
การเปลียนชือตัว
ชือสกุล (ถ้ ามี)
ของเจ้ าของทีดิน
กรณีมีการมอบ
อํานาจ
ต้ องมีบตั ร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บ้ านพร้ อมสําเนา
ของผู้รับมอบ
อํานาจโดยต้ อง
ระบุในหนังสือ
มอบอํานาจให้
ผู้รับมอบอํานาจมี
อํานาจในการให้
ถ้ อยคําต่างๆ
รวมทังการลงนาม
รับทราบในบันทึก
ต่อเจ้ าหน้ าทีกรณี
ส่งมอบเอกสารไม่
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ครบถ้ วนด้ วย
2. ใบมรณบัตร
พินยั กรรมคําสัง
แต่งตังผู้จดั การ
มรดก/ผู้พิทกั ษ์ /ผู้
อนุบาล (ถ้ ามี)
บัตรประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บ้ านพร้ อมสําเนา
ของทายาท/
ผู้จดั การมรดก)
3. หลักฐาน
สําหรับทีดินเดิม
เช่นแบบแจ้ งการ
ครอบครองทีดิน
(ส.ค.1), ใบจอง,
ใบเหยียบยําหรื อ
ตราจอง, หนังสือ
แสดงการทํา
ประโยชน์ในทีดิน
ของนิคมสร้ าง
ตนเองหรื อนิคม
สหกรณ์ (น.ค.3
หรื อกสน.5) ฯลฯ
4. หลักฐานการ
เสียภาษี ทีดินหรื อ
หลักฐานอืนที
เกียวข้ อง
5. หลักฐานอืนที
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ที

กรณีเป็ นนิติ
บุคคลใช้
หลักฐานเพิมเติม

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ
จําเป็ นในการ
ประกอบการ
พิจารณาซึง
พนักงาน
เจ้ าหน้ าทีจะได้
แจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าก่อน
สินสุดระยะเวลาที
กําหนดในแต่ละ
ขันตอน))
(1.หลักฐาน
สําหรับทีดินเดิม
เช่นแบบแจ้ งการ
ครอบครองทีดิน
(ส.ค.1), ใบจอง,
ใบเหยียบยําหรื อ
ตราจอง, หนังสือ
แสดงการทํา
ประโยชน์ในทีดิน
ของนิคมสร้ าง
ตนเองหรื อนิคม
สหกรณ์ (น.ค.3
หรื อกสน.5) ฯลฯ
2. หลักฐานการ
เสียภาษี ทีดินหรื อ
หลักฐานอืนที
เกียวข้ อง
3. บัตรประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
บ้ านหลักฐานการ
เปลียนชือตัวชือ
สกุล (ถ้ ามี) ของผู้
มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล
กรณีมีการมอบ
อํานาจต้ องมีบตั ร
ประจําประชาชน
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้มอบอํานาจ
พร้ อมสําเนาของ
ผู้รับมอบอํานาจ
ด้ วยพร้ อมสําเนา
และตัวอย่าง
ลายมือชือของ
กรรมการผู้มี
อํานาจทําการ
แทนนิติบคุ คลโดย
ต้ องระบุในหนังสือ
มอบอํานาจให้
ผู้รับมอบอํานาจมี
อํานาจในการให้
ถ้ อยคําต่างๆ
รวมทังการลงนาม
รับทราบในบันทึก
ต่อเจ้ าหน้ าทีกรณี
ส่งมอบเอกสารไม่
ครบถ้ วนด้ วย
4. หลักฐานการ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ก่อตังนิตบิ คุ คลแต่
ละประเภทเช่น
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนเป็ น
นิตบิ คุ คลหนังสือ
บริ คณห์สนธิ,
หนังสือรับรองของ
เจ้ าพนักงานจด
ทะเบียนห้ างหุ้ นุ
ส่วน, บัญชีผ้ ถู ือ
ห้ ◌ุน
5. เอกสาร
ประกอบมติที
ประชุมหรื อ
รายงานการ
ประชุมนิติบคุ คล
ซึงลงมติเกียวกับ
การออกหนังสือ
แสดงสิทธิในทีดิน
6. หลักฐานอืนที
จําเป็ นในการ
ประกอบการ
พิจารณาซึง
พนักงาน
เจ้ าหน้ าทีจะได้
แจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าก่อน
สินสุดระยะเวลาที
กําหนดในแต่ละ
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ที

กรณีวดั ให้ ใช้
หลักฐานเพิมเติม

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
ขันตอน))
(1. หลักฐาน
สําหรับทีดินเดิม
เช่นแบบแจ้ งการ
ครอบครองทีดิน
(ส.ค.1), ใบจอง,
ใบเหยียบยําหรื อ
ตราจอง, หนังสือ
แสดงการทํา
ประโยชน์ในทีดิน
ของนิคมสร้ าง
ตนเองหรื อนิคม
สหกรณ์ (น.ค.3
หรื อกสน.5) ฯลฯ
2. หลักฐานการ
เสียภาษี ทีดินหรื อ
หลักฐานอืนที
เกียวข้ อง
3. หลักฐาน
ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิก
ารเรื องตังวัดใน
พระพุทธศาสนา
หรื อสํานักสงฆ์
หรื อประวัตวิ ดั
4. หลักฐาน
ใบสุทธิของเจ้ า
อาวาสหลักฐาน
การแต่งตังเจ้ า
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
อาวาสหรื อผู้
รักษาการแทน
5. หลักฐานการ
เลือนสมณศักดิ
เจ้ าอาวาส (ถ้ ามี
การเลือนสมณ
ศักดิ)
6. หลักฐานการ
ได้ รับพระราชทาน
วิสงุ คามสีมา
7. หนังสือมอบ
อํานาจของเจ้ า
อาวาส, หนังสือ
มอบอํานาจของ
ผู้อํานวยการ
สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดโดยต้ อง
ระบุในหนังสือ
มอบอํานาจให้
ผู้รับมอบอํานาจมี
อํานาจในการให้
ถ้ อยคําต่างๆ
รวมทังการลงนาม
รับทราบในบันทึก
ต่อเจ้ าหน้ าทีกรณี
ส่งมอบเอกสารไม่
ครบถ้ วนด้ วย
8. บัตรประชาชน
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ที

กรณีมลู นิธิให้ ใช้ หลักฐานเพิมเติม

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ
9. บัญชีทีดินและ
บัญชีรายรับ
รายจ่ายของวัด
10. หลักฐานอืนที
จําเป็ นในการ
ประกอบการ
พิจารณาซึง
พนักงาน
เจ้ าหน้ าทีจะได้
แจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าก่อน
สินสุดระยะเวลาที
กําหนดในแต่ละ
ขันตอน)
(1.หลักฐาน
สําหรับทีดินเดิม
เช่นแบบแจ้ งการ
ครอบครองทีดิน
(ส.ค.1), ใบจอง,
ใบเหยียบยําหรื อ
ตราจอง, หนังสือ
แสดงการทํา
ประโยชน์ในทีดิน
ของนิคมสร้ าง
ตนเองหรื อนิคม
สหกรณ์ (น.ค.3
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
หรื อกสน.5) ฯลฯ
2. หลักฐานการ
เสียภาษี ทีดินหรื อ
หลักฐานอืนที
เกียวข้ อง
3. บัตรประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บ้ านหลักฐานการ
เปลียนชือตัวชือ
สกุล (ถ้ ามี) พร้ อม
สําเนาของ
กรรมการมูลนิธิ
4. ข้ อบังคับหรื อ
ตราสารการก่อตัง
มูลนิธิ
5. หนังสืออนุญาต
ให้ จดั ตังมูลนิธิ
6. บัญชีมลู นิธิ
(แบบม.น.2) ซึง
ระบุรายชือ
กรรมการด้ านหลัง
ตังแต่ฉบับแรก
จนถึงฉบับทีมีการ
เปลียนแปลงครัง
สุดท้ าย
7. รายงานการ
ประชุมกรรมการ
มูลนิธิซงลงมติ
ึ
เกียวกับการออก
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
หนังสือแสดงสิทธิ
ในทีดิน
8. หนังสือมอบ
อํานาจของมูลนิธิ
(ถ้ ามี) บัตร
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้รับมอบอํานาจ
โดยต้ องระบุใน
หนังสือมอบ
อํานาจให้ ผ้ รู ับ
มอบอํานาจมี
อํานาจในการให้
ถ้ อยคําต่างๆ
รวมทังการลงนาม
รับทราบในบันทึก
ต่อเจ้ าหน้ าทีกรณี
ส่งมอบเอกสารไม่
ครบถ้ วนด้ วย
9. บัญชีทีดินและ
บัญชีรายรับ
รายจ่ายของมูลนิธิ
10. หลักฐานอืนที
จําเป็ นในการ
ประกอบการ
พิจารณาซึง
พนักงาน
เจ้ าหน้ าทีจะได้
แจ้ งให้ ทราบ
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ที

กรณีมสั ยิด
อิสลามใช้
หลักฐานเพิมเติม

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ล่วงหน้ าก่อน
สินสุดระยะเวลาที
กําหนดในแต่ละ
ขันตอน)
(1.หลักฐาน
สําหรับทีดินเดิม
เช่นแบบแจ้ งการ
ครอบครองทีดิน
(ส.ค.1), ใบจอง,
ใบเหยียบยําหรื อ
ตราจอง, หนังสือ
แสดงการทํา
ประโยชน์ในทีดิน
ของนิคมสร้ าง
ตนเองหรื อนิคม
สหกรณ์ (น.ค.3
หรื อกสน.5) ฯลฯ
2. หลักฐานการ
เสียภาษี ทีดินหรื อ
หลักฐานอืนที
เกียวข้ อง 3.
ทะเบียนมัสยิด
(แบบม.อ.2) 4.
ประกาศฯแต่งตัง
อิหม่ามคอเต็บ
และบิหลัน 5.
ประกาศฯแต่งตัง
กรรมการมัสยิด 6.
บัตรประจําตัว
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ประชาชนทะเบียน
บ้ านหลักฐานการ
เปลียนชือตัวชือ
สกุล (ถ้ ามี) พร้ อม
สําเนาของอิหม่าม
คอเต็บบิหลันและ
กรรมการมัสยิด 7.
หนังสือมอบ
อํานาจของมูลนิธิ
(ถ้ ามี) โดยต้ อง
ระบุในหนังสือ
มอบอํานาจให้
ผู้รับมอบอํานาจมี
อํานาจในการให้
ถ้ อยคําต่างๆ
รวมทังการลงนาม
รับทราบในบันทึก
ต่อเจ้ าหน้ าทีกรณี
ส่งมอบเอกสารไม่
ครบถ้ วนด้ วย 8.
ั
บัตรประชาชน
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ
9. บัญชีทีดินและ
บัญชีรายรับ
รายจ่ายของมัสยิด
อิสลาม 10.
หลักฐานอืนที
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าคําขอแปลงละ
ค่ าธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่ าประกาศแปลงละ
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ -

3)

ค่ าปิ ดประกาศให้ แก่ ผ้ ูปิดประกาศแห่ งละ
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ -

4)

ค่ ามอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ) เรื องละ 20 บาท
ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ -

5)

ค่ าธรรมเนียมออกโฉนดทีดิน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
จําเป็ นในการ
ประกอบการ
พิจารณาซึง
พนักงาน
เจ้ าหน้ าทีจะได้
แจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าก่อน
สินสุดระยะเวลาที
กําหนดในแต่ละ
ขันตอน)
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ถ้ าเนือทีไม่ เกิน 20 ไร่ คิด 50 บาท
ถ้ าเนือทีเกิน 20 ไร่ ส่วนทีเกินคิดไร่ ละ 2 บาท
(เศษของไร่ ให้ คิดเป็ น 1 ไร่ )
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ 6)

ค่ าธรรมเนียมออกหนังสือรั บรองการทําประโยชน์
ถ้ าเนือทีไม่ เกิน 20 ไร่ คิด 30 บาท
ถ้ าเนือทีเกิน 20 ไร่ ส่วนทีเกินคิดไร่ ละ 2 บาท
(เศษของไร่ ให้ คิดเป็ น 1 ไร่ )
ค่ าธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ -

7)

ค่ าพยานคําขอ
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

8)

ค่ าใช้ จ่ายในการรั งวัดออกหนังสือแสดงสิทธิในทีดินลักษณะเหมาจ่ ายได้ แก่
-ค่ าธรรมเนียมการรั งวัดออกโฉนดทีดินแปลงละ 40 บาท
-ค่ าธรรมเนียมการรั งวัดออกหนังสือรั บรองการทําประโยชน์ แปลงละ 30 บาท
-ค่ าพาหนะเจ้ าหน้ าที (ตามประกาศของจังหวัด)
-ค่ าคนงานรั งวัด (ตามเขตจังหวัดทีกระทรวงการคลังกําหนด)
-ค่ าป่ วยการผู้ปกครองท้ องทีวันละ 50 บาท
-ค่ าหลักเขตหลักละ 15 บาท
-ค่ าใช้ จ่ายอืนๆเช่ นค่ าส่ งหมายข้ างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรั บ 100 บาท
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเจ้ าพนักงานทีดินจังหวัดในท้ องทีทีทีดินตังอยู่
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับเรื องร้ องเรี ยนณสํานักงานทีดินทุกแห่ง, ตู้ปณ.1111
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนสํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญกรมทีดินโทร. 0 2503 3382
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 2141 5555
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนฝ่ ายเรื องราวร้ องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5501
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนกลุม่ คุ้มครองจริ ยธรรมกรมทีดินกรมทีดินโทร. 0 2141 5896
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมสํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์โทร.๐-๕๖๒๕-๖๑๕๔
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
รวมระยะเวลาดําเนินการ 322 วันบวกระยะเวลารอการรังวัด
หากไม่ต้องประสานกับหน่วยงานอืนไม่ต้องเสนอคณะกรรมการฯตรวจสอบระยะเวลาทีกําหนดจะลดลงเหลือ 142 วัน
หากไม่มีการคัดค้ านระยะเวลาทีกําหนดจะลดลงเหลือ 112 วัน
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการตามประกาศกรมทีดินเรื องการลดขันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบตั ริ าชการเพือประชาชนใช้ เวลาการปฏิบตั งิ านประมาณ 64 วันทําการ (กรณีไม่มีข้อขัดข้ อง)
ระยะเวลาตามคูม่ ือจะเริ มนับเมือเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์ในกรณีทีมีเหตุขดั ข้ องจะเริ มนับระยะเวลาต่อเนืองเมือ
เหตุขดั ข้ องนันสินสุดลงแล้ ว
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วันทีพิมพ์
สถานะ

21/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
ทด.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

