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คู่มือสําหรั บประชาชน: จดทะเบียนเช่ าตามพระราชบัญญัตกิ ารเช่ าอสังหาริมทรั พย์ เพือพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรมพ.ศ.2542 (เช่ าเนือทีเกิน 100 ไร่ ) กรณีทดิี นตังอยู่ในเขตจังหวัดอืน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:จดทะเบียนเช่าตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
พ.ศ.2542 (เช่าเนือทีเกิน 100 ไร่) กรณีทีดินตังอยูใ่ นเขตจังหวัดอืน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงฉบับที 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที ดิ นพ.ศ. 2497
2)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์

3)

กฎกระทรวงฉบับที 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที ดิ นพ.ศ. 2497
และที แก้ไขเพิ มเติ ม

4)

ประมวลกฎหมายที ดิ น

5)

พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพือพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรมพ.ศ.2542

6)

กฎกระทรวง (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพือพาณิ ชยกรรมและ
อุตสาหกรรมพ.ศ.2542

7)

กฎกระทรวงฉบับที 2 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพือพาณิ ชยกรรม
และอุตสาหกรรมพ.ศ.2542

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา -
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ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 16/07/2015 09:54 จดทะบียนเช่าตามพระราชบัญญัติการ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์เพือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมพ.ศ.๒๕๔๒ (เช่าเนือทีเกิน๑๐๐ไร่) กรณีทีดินตังอยูใ่ นเขต
จังหวัดอืน
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการสํานักงานที ดิ นในพืนที ให้บริ การ/สํานักงานที ดิ นจังหวัดนครสวรรค์ เลขที ๙๐๘หมู่ที๗ถนน
นครสวรรค์ -ท่าตะโกตํ าบลหนองปลิ งอํ าเภอเมื องนครสวรรค์จงั หวัดนครสวรรค์๖๐๐๐๐พืนที รับผิ ดชอบอําเภอ
เมื องนครสวรรค์ อําเภอเก้าเลี ยวอําเภอโกรกพระ/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การให้ เช่ากรณีนีต้ องเป็ นการเช่าตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมพ.ศ.
2542 ซึงมีกําหนดเช่าระยะเวลาเกิน 30 ปี ขึนไปแต่ไม่เกิน 50 ปี และต่อสัญญาได้ อีกไม่เกิน 50 ปี และต้ องเป็ นการเช่าเกิน
กว่า 30 ปี ขึนไปจึงสามารถขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีในประเภทนีได้
กรณีคนต่างด้ าวหรื อนิตบิ คุ คลทีมีสิทธิในทีดินได้ เสมือนคนต่างด้ าวตามมาตรา 97 แห่งประมวลกฎหมายทีดินจด
ทะเบียนการเช่าต้ องเป็ นพาณิชยกรรมหรื ออุตสาหกรรมทีคนต่างด้ าวสามารถประกอบธุรกิจได้ ตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว
2. การเช่าทีดินเพือประกอบพาณิชยกรรมหรื ออุตสาหกรรมทีมีเนือทีเกินกว่า 100 ไร่จะต้ องเป็ นกิจการทีอยูภ่ ายใต้
หลักเกณฑ์อย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี
(1) เป็ นการประกอบกิจการทีเพิมมูลค่าการส่งออกหรื อสนับสนุนการจ้ างแรงงานภายในประเทศ
(2) เป็ นการประกอบกิจการทียังไม่มีในราชอาณาจักรหรื อมีแต่ไม่เพียงพอ
(3) เป็ นการประกอบกิจการทีมีกรรมวิธีการผลิตทีทันสมัยหรื อเป็ นการพัฒนาด้ านเทคโนโลยี
(4) เป็ นการประกอบกิจการทีเป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างสูงตามทีรัฐมนตรี ประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
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3. ในกรณีคนต่างด้ าวหรื อนิตบิ คุ คลทีมีสิทธิในทีดินได้ เสมือนคนต่างด้ าวตามมาตรา 97 แห่งประมวลกฎหมายทีดินเป็ น
ผู้เช่าผู้เช่าช่วงหรื อผู้รับโอนสิทธิการเช่าการประกอบพาณิชยกรรมหรื ออุตสาหกรรมนันจะต้ องมีการลงทุนไม่น้อยกว่าหนึง
ร้ อยล้ านบาททังนีไม่รวมถึงจํานวนเงินค่าเช่าโดยต้ องนําเงินตราต่างประเทศเข้ ามาในราชอาณาจักรหรื อถอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศหรื อถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลทีมีถินทีอยู่นอกประเทศตามจํานวนเงินลงทุน
ทังหมด
4. การเช่าทีดินตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมพ.ศ.2542 กรณีเช่าทีดิน
เนือทีเกิน 100 ไร่ต้องให้ สภาท้ องถินทีทีดินตังอยูใ่ ห้ ความเห็นก่อนดําเนินการขออนุมตั ิตอ่ ผู้ว่าราชการจังหวัด (ปฏิบตั ิ
ราชการแทนอธิบดีกรมทีดิน) กรณีทีดินตังอยูใ่ นเขตจังหวัดอืน
5. พนักงานเจ้ าหน้ าทีต้ องสอบสวนสิทธิและความสามารถรวมตลอดถึงความสมบูรณ์ของนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในกฎกระทรวงฉบับที 7 (พ.ศ.2497) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตใิ ห้ ใช้ ประมวลกฎหมายทีดินพ.ศ. 2497 และแก้ ไขเพิมเติมรวมทังกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้ อง
6. ระยะเวลาดําเนินการ
- ระยะเวลากรณีทีดินตังอยู่ในเขตสํานักงานทีดินจังหวัดใช้ เวลารวม 55 วัน
- ระยะเวลากรณีทีดินตังอยู่ในเขตสํานักงานทีดินจังหวัดสาขา/ส่วนแยก/สํานักงานทีดินอําเภอ/กิงอําเภอใช้ เวลารวม 61
วัน
โดยมีขนตอนและระยะเวลาดํ
ั
าเนินการดังนี
6.1 วันรับคําขอ (1 วัน) ใช้ ระยะเวลาประมาณ 90 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอการยืนคําขอและสอบสวนทังนีการนับ
ระยะเวลาดําเนินการจะเริ มนับตังแต่พนักงานเจ้ าหน้ าทีเริ มสอบสวนตามลําดับก่อนหลัง) ระยะเวลาแล้ วเสร็ จขึนอยูก่ บั
จํานวนคูก่ รณีและหนังสือแสดงสิทธิในทีดินเช่นกรณีมีคกู่ รณีฝ่ายละหลายรายหรื อหนังสือแสดงสิทธิในทีดินหลายฉบับ
หรื อขอจดทะเบียนหลายประเภทในคราวเดียวกันเป็ นต้ นและในบางกรณีอาจต้ องใช้ เวลาเพิมตามข้ อเท็จจริ งเช่น
หลักฐานไม่ชดั เจนต้ องสอบสวนเพิมเติมเพือให้ ข้อเท็จจริ งยุตเิ ป็ นต้ นโดยติดต่อเจ้ าหน้ าทีประชาสัมพันธ์เพือตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานต่างๆเบืองต้ นก่อนและรับบัตรคิวเพือรอยืนคําขอและสอบสวนตามลําดับก่อนหลังในขันตอนต่อไป
6.2 ระยะเวลาการขอความเห็นสภาท้ องถินและการขออนุมตั ผิ ้ วู า่ ราชการจังหวัด (ในฐานะปฏิบตั ิราชการแทนอธิบดี
กรมทีดิน)
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(1) ระยะเวลาการขอความเห็นสภาท้ องถินจัดทําหนังสือ/นําส่งหนังสือ/ส่งกลับรวม 10 วันนับแต่ลงนามในหนังสือ
แจ้ งสภาท้ องถินให้ ความเห็นภายใน 30วันนับแต่วนั ทีได้ รับเอกสาร (ถ้ าไม่ได้ รับแจ้ งผลภายใน 30 วันถือว่าไม่ประสงค์จะ
ให้ ความเห็น)
(2) ระยะเวลาการขออนุมตั ผิ ้ วู า่ ราชการจังหวัด (ในฐานะปฏิบตั ริ าชการแทนอธิบดีกรมทีดิน)
- กรณี
ทีดินตังอยูใ่ นเขตสํานักงานทีดินจังหวัดใช้ เวลา 13 วัน
-กรณีทีดินตังอยูใ่ นเขตสํานักงานทีดิน
จังหวัดสาขา/ส่วนแยก/สํานักงานทีดินอําเภอ/กิงอําเภอใช้ เวลา 19 วัน
6.3 วันจดทะเบียน (1 วัน) ใช้ ระยะเวลาประมาณ 120 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอเจ้ าหน้ าทีจดทะเบียนทังนีการนับ
ระยะเวลาดําเนินการจะเริ มนับตังแต่พนักงานเจ้ าหน้ าทีเริ มรับเรื องเพือดําเนินการจดทะเบียนตามลําดับก่อนหลัง)
ระยะเวลาแล้ วเสร็ จขึนอยู่กบั จํานวนคูก่ รณีหรื อหนังสือแสดงสิทธิในทีดินเช่นกรณีมีคกู่ รณีฝ่ายละหลายรายหรื อหนังสือ
แสดงสิทธิในทีดินหลายฉบับหรื อขอจดทะเบียนหลายประเภทในคราวเดียวกันเป็ นต้ นโดยติดต่อเจ้ าหน้ าทีประชาสัมพันธ์
เพือรับบัตรคิวและรอเจ้ าหน้ าทีจดทะเบียนตามลําดับก่อนหลังในขันตอนต่อไป
7. กรณีต้องมีการประกาศตามกฎหมายสําหรับการเช่าทีดินมีหลักฐานเป็ นหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3/น.ส.3
ข.) ในกรณีทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องประกาศ 30 วันก่อนจะมีระยะเวลาดําเนินการรวมจะเพิมกระบวนการจัดทํา
ประกาศและหนังสือนําส่งประกาศและระยะเวลาประกาศทังหมดรวม 40 วันทังนีระยะเวลาการปิ ดประกาศ (ถ้ ามี) และ
ขอความเห็นสภาท้ องถินเป็ นขันตอนทีสามารถดําเนินการพร้ อมกันได้ (กรณีทีต้ องมีการประกาศหรื อได้ รับยกเว้ นไม่ต้อง
ประกาศเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในกฎกระทรวงฉบับที 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห้ ใช้
ประมวลกฎหมายทีดินพ.ศ. 2497)

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

วันยืนคําขอ
1 วัน
- ยืนคําขอ
- ตรวจเอกสารหลักฐาน/สา
รบบทีดินและหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์หรื อ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

หมายเหตุ

-

5/25

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

หลักฐานการเป็ นเจ้ าของสิง
ปลูกสร้ าง
- รับคําขอและสอบสวน
คูก่ รณีตรวจอายัด
- ทําคําขอและคูก่ รณีลง
นามในคําขอ
- เจ้ าหน้ าทีสังรับคําขอ
- ชําระค่าธรรมเนียมคําขอ
และค่าประกาศ (ถ้ ามี)
- จัดทําประกาศ/หนังสือ
นําส่งประกาศ/เจ้ าพนักงาน
ทีดินลงนาม (ถ้ ามี)
การพิจารณา

การขอความเห็นสภา
40 วัน
ท้ องถิน
- ทําหนังสือและส่งเรื องให้
สภาท้ องถินทีทีดินตังอยูใ่ ห้
ความเห็น (ระยะเวลา
จัดทําหนังสือ/นําส่งหนังสือ/
ส่งกลับรวม 10 วันนับแต่ลง
นามในหนังสือ)
- สภาท้ องถินให้ ความเห็น
ภายใน 30 วัน
(ถ้ าไม่ได้ รับแจ้ งผลภายใน
30 วันถือว่าไม่ประสงค์จะ
ให้ ความเห็น)

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

-

การพิจารณา

เมือได้ รับทราบผลจากสภา
ท้ องถินและประกาศครบ

สํานักงานทีดิน
จังหวัด

(กรณียืนคําขอณ
สํานักงานทีดิน

2)

3)

3 วัน

6/25

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

กําหนด (ถ้ ามี) สํานักงาน
ทีดินจังหวัดสาขา/ส่วนแยก/
สํานักงานทีดินอําเภอ/กิง
อําเภอเจ้ าของเรื องสรุปเรื อง
พร้ อมความเห็นส่งให้
สํานักงานทีดินจังหวัด

หมายเหตุ

จังหวัดไม่ต้อง
ดําเนินการตาม
ขันตอนนี)

การพิจารณา

สํานักงานทีดินจังหวัดสรุป
เรื องพร้ อมความเห็นเสนอ
ผู้วา่ ราชการจังหวัด
พิจารณา

7 วัน

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

การพิจารณา

ผู้วา่ ราชการจังหวัด (ใน
ฐานะปฏิบตั ิราชการแทน
อธิบดีกรมทีดิน) พิจารณา
สังอนุมตั ิ

3 วัน

สํานักงานจังหวัด (ผู้วา่ ราชการ
นครสวรรค์
จังหวัด
นครสวรรค์)

การพิจารณา

เมือมีคําสังอนุมตั แิ ล้ ว
สํานักงานทีดินจังหวัดส่ง
เรื องคืนให้ สํานักงานทีดิน
จังหวัดสาขา/ส่วนแยก /
สํานักงานทีดินอําเภอ/กิง
อําเภอเจ้ าของเรื อง

3 วัน

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

(กรณียืนคําขอณ
สํานักงานทีดิน
จังหวัดไม่ต้อง
ดําเนินการตาม
ขันตอนนี)

การตรวจสอบเอกสาร

สํานักงานทีดินเจ้ าของเรื อง 3 วัน
มีหนังสือแจ้ งผู้ขอมา
ดําเนินการเพือจดทะเบียน

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

-

การพิจารณา

วันจดทะเบียน
- ยืนโฉนดทีดินหรื อหนังสือ

สํานักงานทีดิน
จังหวัด

-

4)

5)

6)

7)

8)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
นครสวรรค์

1 วัน

-

7/25

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
รับรองการทําประโยชน์
- ตรวจสอบเรื องและตรวจ
อายัด
- เจ้ าพนักงานทีดินสังจด
ทะเบียน
- ทําสัญญาหรื อบันทึก
ข้ อตกลงและแก้ ทะเบียน
- คูก่ รณีลงนามในสัญญา
หรื อบันทึกข้ อตกลง
- คํานวณค่าใช้ จา่ ย/ผู้ขอ
ชําระเงิน
- แก้ ทะเบียน
- เจ้ าพนักงานทีดิน
ตรวจสอบเรื อง/ลงนามจด
ทะเบียน/ประทับตราประจํา
ตําแหน่งในสัญญาหรื อ
บันทึกข้ อตกลงและหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์
พร้ อมทังแจกให้ ผ้ ขู อ
ตรวจสอบความถูกต้ อง

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
นครสวรรค์

ระยะเวลาดําเนินการรวม 61 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ

หมายเหตุ

8/25

ที

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
โฉนดทีดินหรื อ
หนังสือรับรอง
การทําประโยชน์
(ต้ นฉบับ)
บัตรประจําตัว
ประชาชน
(ต้ นฉบับ)
ใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่าง
ด้ าวหรื อหนังสือ
เดินทางหรื อ
หนังสือรับรอง
ของเจ้ าหน้ าที
พนักงานกงสุล
หรื อสถานทูตทีผู้
นันสังกัดอยูห่ รื อ
หนังสือแสดง
สัญชาติ
(Emergency
Certificate) ซึง
กระทรวงการ
ต่างประเทศออก
ให้ เป็ นการ
ชัวคราว
(ต้ นฉบับ)
สําเนาทะเบียน
บ้ าน (ต้ นฉบับ)

สํานักงานทีดิน
1
จังหวัดนครสวรรค์

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

(กรณีผ้ ใู ห้ เช่าหรื อ
ผู้เช่าเป็ นบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีผ้ เู ช่าเป็ น
บุคคลต่างด้ าว)

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(กรณีผ้ ใู ห้ เช่าหรื อ
ผู้เช่าเป็ นบุคคล
ธรรมดาหรื อ
บุคคลต่างด้ าว)
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ที

5)

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคลซึง
การค้ า
สาระสําคัญ
ต่างๆในหนังสือ
รับรองทีนํามา
แสดงยังเป็ น
ปั จจุบนั
(ต้ นฉบับ)
สําเนาบัญชี
รายชือผู้ถือหุ้น
และสําเนา
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลดังกล่าวซึง
ผู้มีอํานาจทําการ
แทนนิติบคุ คล
(ไม่ใช่ผ้ รู ับมอบ
อํานาจ) รับรอง
ความถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรา
ของนิติบคุ คล
กรณีหนังสือ
รับรองนิตบิ คุ คล
ระบุวา่ ต้ องมีการ
ประทับตรา
บัตรประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้ าน
(ต้ นฉบับ) ของ
กรรมการผู้มี

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ใู ห้ เช่าหรื อ
ผู้เช่าเป็ นนิติ
บุคคลไทยหรื อ
ต่างด้ าว)

1

ฉบับ

(ใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่าง
ด้ าวหรื อหนังสือ
เดินทางหรื อ
หนังสือรับรองของ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
อํานาจทําการ
แทนนิติบคุ คล
ไทย (ถ้ า
กรรมการเป็ นคน
ต่างด้ าวเอกสาร
ตามช่องหมาย
เหตุ) และตรา
ประทับ (กรณี
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลระบุว่าต้ อง
มีการ
ประทับตรา)
และตัวอย่าง
ลายมือชือของ
กรรมการผู้มี
อํานาจทําการ
แทนนิติบคุ คลมา
แสดงด้ วย
(ต้ นฉบับพร้ อม
สําเนารับรอง
ความถูกต้ อง)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
เจ้ าหน้ าที
พนักงานกงสุล
หรื อสถานทูตทีผู้
นันสังกัดอยูห่ รื อ
หนังสือแสดง
สัญชาติ
(Emergency
Certificate) ซึง
กระทรวงการ
ต่างประเทศออก
ให้ เป็ นการ
ชัวคราว
(ต้ นฉบับ)
(กรณีผ้ ใู ห้ เช่าหรื อ
ผู้เช่าเป็ นนิติ
บุคคลไทยหรื อ
ต่างด้ าว)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

หลักฐานการเป็ น เจ้ าของสิงปลูก
สร้ างกรณีไม่ได้
รับโอนสิงปลูก

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีให้ เช่าทีดิน
พร้ อมสิงปลูก
สร้ าง)

11/25

ที

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สร้ างมาพร้ อมกับ
ทีดินต้ องมี
หลักฐานการเป็ น
เจ้ าของสิงปลูก
สร้ างเช่น
หลักฐานที
เจ้ าของทีดินขอ
อนุญาตปลูก
สร้ างหรื อถ้ าไม่มี
ให้ ใช้ หลักฐาน
การออก
หมายเลขประจํา
บ้ านหรื อ
หลักฐานของทาง
ราชการทีเป็ น
หลักฐานเชือได้
ว่าเป็ นเจ้ าของสิง
ปลูกสร้ างจริ ง
เป็ นต้ น
(ต้ นฉบับ)
รูปแผนทีแสดง แนวเขตทีดิน
ประกอบสัญญา
เช่ากรณีจด
ทะเบียนเช่า
เฉพาะส่วนแบ่ง
เช่าแบ่งเช่า
เฉพาะส่วน
(ต้ นฉบับ)

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

-
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ที

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
หลักฐานของทาง กรมการปกครอง
ราชการแสดงว่า
ได้ มีการเปลียน
ชือตัวชือสกุล
(ถ้ ามีการเปลียน
ชือตัวชือสกุลไม่
ตรงกับชือตัวชือ
สกุลในหนังสือ
แสดงสิทธิใน
ทีดิน) (ต้ นฉบับ)
ทะเบียนสมรส
กรมการปกครอง
หรื อทะเบียนหย่า
พร้ อมบันทึกหลัง
ทะเบียนหย่า
(ถ้ ามีการจด
ทะเบียนสมรส
หรื อจดทะเบียน
หย่า) (ต้ นฉบับ)
หนังสือยินยอม ให้ ทํานิตกิ รรม
ของคูส่ มรส
(ต้ นฉบับซึงผู้ขอ
จัดทํา) พร้ อม
บัตรประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้ านของ
คูส่ มรสและ
ทะเบียนสมรส
(สําเนารับรอง

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(กรณีผ้ ใู ห้ เช่าหรื อ
ผู้เช่าเป็ นบุคคล
ธรรมดา)

1

0

ฉบับ

(กรณีผ้ ใู ห้ เช่าหรื อ
ผู้เช่าเป็ นบุคคล
ธรรมดา)

1

0

ฉบับ

(กรณีผ้ เู ช่าหรื อ
ผู้ให้ เช่าเป็ นบุคคล
ธรรมดา)
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ที

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ความถูกต้ อง)
กรณีทีต้ องให้
ความยินยอมเช่น
เป็ นสินสมรสทีใส่
ชือไว้ เพียงผู้เดียว
เป็ นต้ น (ถ้ ามีคู่
สมรสโดยชอบ
ด้ วยกฎหมาย
และเป็ น
สินสมรส) ยกเว้ น
กรณีคสู่ มรส
แสดงตัวยินยอม
ให้ ทํานิตกิ รรม
ด้ วยตนเอง
ใบมรณบัตรคู่
กรมการปกครอง
สมรส (ถ้ าคู่
สมรสถึงแก่
กรรม) (ต้ นฉบับ)
ข้ อบังคับของนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคลหนังสือ
การค้ า
บริ คณห์สนธิและ
วัตถุประสงค์
ต้ นฉบับและ
สําเนารับรอง
ความถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรา
ของนิติบคุ คล
กรณีหนังสือ
รับรองนิตบิ คุ คล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(กรณีผ้ ใู ห้ เช่าหรื อ
ผู้เช่าเป็ นบุคคล
ธรรมดา)

1

1

ฉบับ

(กรณีผ้ เู ช่าเป็ นนิติ
บุคคลไทยหรื อ
ต่างด้ าว)
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ที

8)

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ระบุวา่ ต้ องมีการ
ประทับตรา
รายงานการ
ประชุมของนิติ
บุคคลทีมีมติให้
ทํานิติกรรม
พร้ อม
รายละเอียดที
เกียวข้ องกรณีนิติ
บุคคลมีกรรมการ
เพียงคนเดียวไม่
ต้ องใช้ รายงาน
การประชุมเว้ น
แต่ข้อบังคับของ
นิตบิ คุ คลต้ อง
ประชุมผู้ถือหุ้น
ทังหมดให้ แสดง
รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
(ต้ นฉบับและ
สําเนารับรอง
ความถูกต้ อง)
พร้ อมประทับตรา
ของนิติบคุ คล
กรณีหนังสือ
รับรองนิตบิ คุ คล
ระบุวา่ ต้ องมีการ
ประทับตรา/
กรณีผ้ เู ช่าทังที
-

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ใู ห้ เช่าหรื อ
ผู้เช่าเป็ นนิติ
บุคคลไทยหรื อ
ต่างด้ าว)

1

0

ฉบับ

(1) แผนงาน
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
เป็ นบุคคลหรื อ
นิตบิ คุ คล
สัญชาติไทยหรื อ
เป็ นบุคคลหรื อ
นิตบิ คุ คลต่าง
ด้ าวต้ องแสดง
หลักฐานเพิมเติม
ดังนี (ใช้
หลักฐานตาม
ช่องหมายเหตุ)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
โครงการเกียวกับ
การลงทุนใน
กิจการพาณิชยก
รรมหรื อ
อุตสาหกรรมทีจะ
ทําการเช่าโดย
อย่างน้ อยต้ อง
แสดงรายละเอียด
เกียวกับแผนการ
ใช้ ทีดินแหล่งทีมา
และจํานวนของ
เงินทุนระยะเวลา
ดําเนินการตาม
ขันตอนของการ
ประกอบกิจการ
และรายละเอียด
ของการจ้ าง
แรงงาน
(2) รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิงแวดล้ อมตาม
กฎหมายว่าด้ วย
การส่งเสริ มและ
รักษาคุณภาพ
สิงแวดล้ อม
แห่งชาติ
(3) หนังสือรับรอง
จากโยธาธิการ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
และผังเมือง
จังหวัดหรื อการ
นิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
ว่าทีดินทีจะขอเช่า
อยูภ่ ายในบริ เวณ
ทีกําหนดเป็ น
ประเภทพาณิชยก
รรมหรื อ
อุตสาหกรรมตาม
กฎหมายว่าด้ วย
การผังเมืองหรื อ
อยูใ่ นบริ เวณนิคม
อุตสาหกรรมตาม
กฎหมายว่าด้ วย
การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
แล้ วแต่กรณี
(4) หลักฐานการ
ยืนคําขอหรื อการ
ได้ รับอนุญาตหรื อ
ได้ รับความ
เห็นชอบจาก
หน่วยงานของรัฐ
หรื อองค์การของ
รัฐทีเกียวข้ อง
(5) กรณีผ้ ขู อจด
ทะเบียนเป็ นผู้ที
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

**จํานวนเงินทีมา ลงทุนกรณีการ
จดทะเบียนเช่า
เช่าช่วงหรื อการ
รับโอนสิทธิการ
เช่าทีมีเนือทีเกิน
กว่าหนึงร้ อยไร่
เพือการประกอบ
พาณิชยกรรม
หรื ออุตสาหกรรม
10) มีหลักฐานการ
นําเงินมาลงทุน
ไม่น้อยกว่าหนึง
ร้ อยล้ านบาท
ทังนีไม่รวมถึง
จํานวนเงินค่าเช่า
โดยใช้ หลักฐาน
การนําเงินตรา
ต่างประเทศเข้ า
มาใน
ราชอาณาจักร

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ
เคยได้ มาซึงสิทธิ
การเช่าตาม
พระราชบัญญัตนิ ี
แล้ วให้ แสดง
หลักฐานการได้ มา
ซึงสิทธิดงั กล่าว
ด้ วย
)
((1) หลักฐานแบบ
สําแดงเงินตรา
ต่างประเทศซึง
ออกให้ โดย
เจ้ าหน้ าทีศุลกากร
(Foreign
Currency
Declaration
Form The
Customs
Department)
(2) หลักฐานแบบ
การทําธุรกรรม
เงินตรา
ต่างประเทศหรื อ
ใบรับซือเงินตรา
ต่างประเทศซึง
ออกให้ โดยบริ ษัท
รับอนุญาตหรื อ
บุคคลรับอนุญาต
เป็ นผู้รับซือ
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
หรื อหลักฐานการ
ถอนเงินจาก
บัญชีเงินบาท
ของบุคคลทีมีถิน
ทีอยูน่ อกประเทศ
หรื อหลักฐานการ
ถอนเงินจาก
บัญชีเงินฝาก
เงินตรา
ต่างประเทศต้ อง
แสดงหลักฐาน
อย่างหนึงอย่าง
ใดเพิมเติมดังนี
(ใช้ หลักฐานตาม
ช่องหมายเหตุ)

**หลักฐานการ ถอนเงินจาก
บัญชีเงินบาท
ของบุคคลทีมีถิน
ทีอยูน่ อกประเทศ
11)
เพือขอจด
ทะเบียนการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์
เพือพาณิชยก
รรมหรื อ

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ
เงินตรา
ต่างประเทศโดยมี
หลักฐานของ
บริ ษัทรับอนุญาต
หรื อบุคคลรับ
อนุญาตทีออกให้
โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแนบ
ประกอบด้ วยหรื อ
ให้ ใช้ หนังสือที
ธนาคารรับ
อนุญาตได้ รับรอง
การรับซือเงินตรา
ต่างประเทศหรื อ
นําเงินตรา
ต่างประเทศเข้ า
ฝากในบัญชีเงิน
ฝากเงินตรา
ต่างประเทศ)
-
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

อุตสาหกรรมทัง
กรณีทีเป็ นบัญชี
ของคนต่างด้ าว
หรื อไม่ใช่บญ
ั ชี
ของคนต่างด้ าว
ให้ แสดงหลักฐาน
หนังสือรับรอง
ของธนาคาร
พาณิชย์ซงึ
รับรองการถอน
เงินจากบัญชีเงิน
ฝากทีเป็ นเงิน
บาทของผู้ทีมีถิน
ทีอยูน่ อกประเทศ
(ต้ นฉบับ)
**หลักฐานการ ถอนเงินจาก
บัญชีเงินฝาก
เงินตรา
ต่างประเทศเพือ
ขอจดทะเบียน
การเช่า
12)
อสังหาริ มทรัพย์
เพือพาณิชยก
รรมหรื อ
อุตสาหกรรมให้
แสดงหลักฐาน
อย่างหนึงอย่าง
ใดได้ แก่หลักฐาน

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

-
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

แบบการทํา
ธุรกรรมเงินตรา
ต่างประเทศที
ธนาคารพาณิชย์
จัดให้ ผ้ ขู าย
เงินตรา
ต่างประเทศยืน
ประกอบการขอ
ขายเงินตรา
ต่างประเทศหรื อ
หลักฐานที
ธนาคารพาณิชย์
ออกให้ แก่ลกู ค้ า
หรื อหนังสือ
รับรองของ
ธนาคารในการ
รับซือเงินตรา
ต่างประเทศ
(ต้ นฉบับ)
เอกสารซึงแสดง หลักฐานอย่างใด
อย่างหนึง
ดังต่อไปนี
(ต้ นฉบับ)
13)
(1) เป็ นการ
ประกอบกิจการที
เพิมมูลค่าการ
ส่งออกหรื อ
สนับสนุนการจ้ าง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

-
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

แรงงานภายใน
ประกาศ (2)
เป็ นการประกอบ
กิจการทียังไม่มี
ในราชอาณาจักร
หรื อมีแต่ไม่
เพียงพอ (3)
เป็ นการประกอบ
กิจการทีมี
กรรมวิธีการผลิต
ทีทันสมัยหรื อ
เป็ นการพัฒนา
ด้ านเทคโนโลยี
(4) เป็ นการ
ประกอบกิจการที
เป็ นประโยชน์ตอ่
เศรษฐกิจและ
สังคมของ
ประเทศอย่างสูง
ตามทีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
โดยความ
เห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี
หนังสือมอบ
อํานาจ (ผู้ขอ
14) จัดทํา) และบัตร
ประจําตัว
ประชาชนผู้มอบ

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

-
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

อํานาจหรื อ
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ าน (ถ่าย
เอกสาร) ทีผู้มอบ
อํานาจรับรอง
ความถูกต้ อง
พร้ อมบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ าน (ต้ นฉบับ)
ของผู้รับมอบ
อํานาจ (กรณีไม่
ไปดําเนินการ
ด้ วยตนเอง)
กรณีกฎหมาย
กําหนดให้ ต้องมี
หลักฐานคํา
ยินยอมหรื อต้ อง
ได้ รับอนุญาต
15) จากหน่วยงานใด
หรื อบุคคลใด
ก่อนต้ องนํา
หลักฐานนันมา
แสดงด้ วยเช่น
กรณีผ้ เู ยาว์ให้

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
เช่าทีดินซึงต้ อง
ขออนุญาตศาล
ก่อนตาม
กฎหมายเป็ นต้ น
(ต้ นฉบับ)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าคําขอแปลงละ 5 บาท
ค่ าธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่ าธรรมเนียม (กรณีมีทุนทรั พย์ ) 1% ของราคาเช่ าตลอดอายุการเช่ า
(ถ้ ามี))
ค่ าธรรมเนียม1 บาท
หมายเหตุ -

3)

ค่ าธรรมเนียม (กรณีไม่ มีทุนทรั พย์ ) แปลงละ 50 บาท
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ -

4)

ค่ าอากรแสตมป์ 0.1% ของราคาเช่ าตลอดอายุการเช่ า (ค่ าเช่ ารวมถึงเงินกินเปล่ า (ถ้ ามี)) แต่ หาก
เป็ นการเช่ าทํานาไร่ ไม่ ต้องเสียอากรแสตมป์
ค่ าธรรมเนียม0.1 บาท
หมายเหตุ -

5)

ค่ าอากรคู่ฉบับกรณีมีการจัดทําตราสารซึงมีข้อความอย่ างเดียวกันกับต้ นฉบับและผู้กระทําตราสารได้
ลงลายมือชือไว้ อย่ างเดียวกันกับต้ นฉบับเสียค่ าอากรคู่ฉบับ 5 บาท
ค่ าธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ -

(ค่ าเช่ ารวมถึงเงินกินเปล่ า
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6)

ค่ าประกาศแปลงละ 10 บาท
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ -

7)

ค่ ามอบอํานาจ เรื องละ 20 บาท
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

8)

ค่ าพยานให้ แก่ พยาน คนละ 10 บาท
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเจ้ าพนักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับเรื องร้ องเรี ยนเจ้ าพนักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมสํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์โทร. 0 -5625-6154
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนฝ่ ายเรื องราวร้ องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศุนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ้ งวัฒนะแขวงทุง่ สองห้ องเขตหลักสีกทม. 10210
หมายเหตุ5) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมสํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์โทร. ๐-๕๖๒๕-๖๑๕๔
หมายเหตุ6) ช่ 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
1)
มีครบทุกประเภทสามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจ้ าหน้ าทีณสํานักงานทีดินทุกแห่งหรื อสามารถตรวจสอบ
ด้ วยตนเองจากเว็บไซต์ www.dol.go.th/registry
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19. หมายเหตุ
1. เอกสารทีนํามาแสดงต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีถ้ าเป็ นภาษาต่างประเทศต้ องแปลเป็ นภาษาไทยทีรับรองความถูกต้ องโดย
1.1 คนไทยทีจบการศึกษาในระดับไม่ตํากว่าปริ ญญาตรี ในหลักสูตรทีใช้ ภาษาทีปรากฏในเอกสารนันเป็ นภาษาในการ
เรี ยนการสอนหรื อ
1.2อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเป็ นผู้สอนภาษาทีปรากฏในเอกสารนันในสถาบันการศึกษาหรื อ
1.3สถานทูตหรื อสถานกงสุลต่างประเทศทีตังอยูใ่ นประเทศไทยโดยประเทศนันใช้ ภาษาทีปรากฏในเอกสารนันเป็ น
ภาษาราชการหรื อ
1.4สถานทูตหรื อสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
(ทังนีตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ริ าชการทางปกครองพ.ศ. 2539)
2. เอกสารหลักฐานอืนๆสําหรับยืนเพิมเติมตามข้ อ ** จะใช้ ข้อหนึงข้ อใดหรื อหลายข้ อรวมกันก็ได้

20/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
ทด.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันทีพิมพ์
สถานะ

