คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

วัดมัสยิดมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักรขอไดมาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดินกรณีที่ดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ

การพิจารณา
๑

การพิจารณา
โดยหนวยงานอืน่

การพิจารณา
โดยหนวยงานอืน่

วันยื่นคําขอ :
– ตรวจหลักฐานสารบบที่ดินและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและหรือหลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง
– รับคําขอและตรวจอายัด
– สอบสวนคูก รณี
– ทําคําขอ (ท.ด.๑) และบันทึกถอยคําคูกรณีเกี่ยวกับการขออนุญาตไดมาซึ่งที่ดินตามที่กฎหมายและระเบียบกําหนด
– คูกรณีลงนามในคําขอและบันทึกถอยคํา
– เจาหนาที่สั่งรับคําขอ
– ชําระคาธรรมเนียมคาคําขอ/คามอบอํานาจ (ถามี)
- แจงผูขอทราบขั้นตอนการขออนุญาต ร.ม.ต. และคืนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
๑ วัน

๒

สํานักงานที่ดินจัดทําหนังสือและสงเรื่องใหสํานักงานเขตตรวจสอบขอเท็จจริงและใหความเห็นตามระเบียบกรมที่ดิน

๓ วัน

๓

สํานักงานเขตตรวจสอบขอเท็จจริงและใหความเห็นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๐๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๔

๔๕ วัน

๔

เมื่อไดรับทราบผลตาม ๓. สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาหรือสวนแยกเจาของเรื่องสรุปเรื่องพรอมความเห็น
สงใหสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (กรณียื่นคําขอ ณ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ไมตองดําเนินการตามขั้นตอนนี้)
๓ วัน

๕

สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสรุปเรื่องพรอมความเห็นสงกรมที่ดินพิจารณา

๖

กรมที่ดินสงเรื่องใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติใหความเห็นชอบ
กรณีวัดขอไดมาซึ่งที่ดินเมื่อรวมกับที่ดินเดิมแลวเกิน ๑๐๐ ไร
๕ วัน

๗

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ

๘

เจาหนาที่กรมที่ดินพิจารณาสรุปเรื่องนําเสนออธิบดีพิจารณาสั่งการ

๗ วัน

๙

อธิบดีกรมที่ดินในฐานะปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาต

๓ วัน

(กรณีวัดขอไดมาซึ่งที่ดินเมื่อรวมกับที่ดินที่มีอยูเดิมแลวไมเกิน ๑๐๐ ไร
ไมตองดําเนินการตามขั้นตอนนี้)

(กรณีวัดขอไดมาซึ่งที่ดินเมื่อรวมกับที่ดินที่มีอยูเดิมแลวไมเกิน ๑๐๐ ไร
ไมตองดําเนินการตามขั้นตอนนี้)

๒๐ วัน

๓ วัน
หนวยงานผูรับผิดชอบ
กรมที่ดิน
หนวยงานผูรับผิดชอบ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

ห น ว ย ง า น
ผูรับผิดชอบ

กรมที่ดิน

๑๐

กรมที่ดินสงเรื่องคืนสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

๑๑

สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสงเรื่องคืนสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาหรือ
สวนแยกเจาของเรื่อง

๒ วัน

๑๒

สํานักงานที่ดินเจาของเรื่องมีหนังสือแจงผูขอทราบและนัดวันจดทะเบียน

๒ วัน

๑๓

๓ วัน

(กรณียื่นคําขอ ณ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครไมตองดําเนินการตามขั้นตอนนี้)

วันจดทะเบียน :
– ตรวจสอบเรื่องการไดรับอนุญาตจากร.ม.ต.และความครบถวนและถูกตองของเรือ่ งทัง้ หมด
– ตรวจอายัด
– ประเมินราคาทุนทรัพยคํานวณคาใชจาย/ผูขอชําระเงิน
– ทําสัญญาและแกสารบัญจดทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
– คูก รณีลงนามในสัญญา
- เจาพนักงานที่ดินตรวจสอบเรื่องกอนจดทะเบียนและลงนามจดทะเบียนและประทับตราประจําตําแหนงในสัญญาและ
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน พรอมทั้งแจกใหผูขอ
๑ วัน
- ผูขอตรวจสอบความถูกตองในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและสัญญากอนออกจากสํานักงานที่ดิน

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๙๘ วัน

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

วัดมัสยิดมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักรขอไดมาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดินกรณีที่ดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
๑ เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ

๑.๑ โฉนดทีด่ นิ หนังสือรับรองการทําประโยชน
(กรมที่ดินเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)
๑.๒ บัตรประจําตัวประชาชน
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)
(กรณีผูโอนเปนบุคคลธรรมดา)
๑.๓ สําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ)
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)
(กรณีผูโอนเปนบุคคลธรรมดา)
๑.๔ หนังสือรับรองนิตบิ คุ คลซึง่ สาระสําคัญตางๆในหนังสือรับรองทีน่ าํ มาแสดงยังเปนปจจุบนั
(ตนฉบับ) และสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาวซึ่งผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
(ไมใชผูรับมอบอํานาจ) รับรองความถูกตองพรอมประทับตราของนิตบิ คุ คล
กรณีหนังสือรับรองนิตบิ คุ คลระบุวา ตองมีการประทับตรา
(กรณีผูโอนเปนนิติบุคคล)
(กรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)
๑.๕ บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) ของกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
และตราประทับของนิตบิ คุ คล (กรณีหนังสือรับรองนิตบิ คุ คลระบุวา ตองมีการประทับตรา)
พรอมทัง้ ตัวอยางลายมือชือ่ ของกรรมการผูม อี าํ นาจทําการแทนนิตบิ คุ คล
(กรณีผูโอนเปนนิติบุคคล)
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)
๑.๖ หลักฐานการเปนนิติบุคคล
๑. หลักฐานการประกาศการไดรบั พระราชทานราชานุญาตใหสรางวัด (วัดที่ตั้งขึ้นตาม
พ.ร.บ.ลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑) หรือ
๒. หลักฐานการประกาศตัง้ วัดของกระทรวงศึกษาธิการ (วัดที่ตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.คณะสงฆพ.ศ.๒๔๘๔) หรือ
(กรณีผูรับโอนคือวัด )
๓. กรณีไมมีหลักฐานตาม ๑. หรือ ๒. ใหใชเอกสารดังนี้
(๑) หนังสือรับรองสภาพวัดหรือ (๒) สําเนาทะเบียนวัดหรือ (๓) ประวัตวิ ดั ทีร่ บั รองโดยราชการ
(กรณีผูรับโอนคือวัด )
๑.๗ หนังสือสุทธิของเจาอาวาสหรือผูร กั ษาการแทน
๑.๘ หลักฐานการเปนนิติบุคคล :
๑. หนังสืออนุญาตใหจัดตั้งมูลนิธิ
๒. หลักฐานการจดทะเบียนมูลนิธิ ซึง่ ระบุรายชือ่ กรรมการดานหลังตัง้ แตฉบับแรก
(กรณีผูรับโอนคือมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร )
จนถึงฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดทาย
๓. ขอบังคับหรือตราสารการกอตัง้ มูลนิธิ
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)
๑.๙ บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) ของกรรมการมูลนิธิหรือ
บุคคลที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูทําการแทนมูลนิธิและตัวอยางลายมือชือ่ ของกรรมการ (กรณีผูรับโอนคือมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร )
ผูมีอํานาจทําการแทนมูลนิธิ (ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง)
๑.๑๐ หลักฐานการเปนนิติบุคคล
(กรณีผูรับโอนคือมัสยิดอิสลาม )
๑. ทะเบียนมัสยิด
๒. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตัง้ มัสยิด
๓. ประกาศฯแตงตัง้ อิหมาม คอเต็บและบิหลัน่
๔. ประกาศฯแตงตัง้ กรรมการมัสยิด
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)
(กรณีผูรับโอนคือมัสยิดอิสลาม )
๑.๑๑ บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) ของกรรมการมัสยิด
หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูทําการแทนมัสยิดพรอมทั้งตัวอยางลายมือชื่อ
ของกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒. เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
๒.๑ หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง กรณีไมไดรับโอนสิ่งปลูกสรางมาพรอมกับที่ดินตองมีหลักฐาน
การเปนเจาของสิ่งปลูกสราง เชน หลักฐานที่ผูโอนขออนุญาตปลูกสรางหรือถาไมมีใหใชหลักฐานการออกหมายเลขประจําบาน
ใหแกผูโอนหรือหลักฐานของทางราชการที่เปนหลักฐานเชื่อไดวาเปนเจาของสิ่งปลูกสรางจริง เปนตน
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)
๒.๒ หลักฐานของทางราชการแสดงวาไดมกี ารเปลีย่ นชือ่ ตัว ชื่อสกุล (ถามีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
ไมตรงกับชื่อตัว ชื่อสกุลในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน)
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)
๒.๓ ทะเบียนสมรส (ถามีการจดทะเบียนสมรส)
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)
๒.๔ หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรมของคูสมรส (ตนฉบับซึ่งผูขอจัดทํา) พรอมบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบานของคูสมรสและทะเบียนสมรส(สําเนารับรองความถูกตอง) กรณีทต่ี อ งให
ความยินยอม เชน เปนสินสมรสที่ใสชื่อไวเพียงผูเดียว เปนตน (ถามีคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย
และเปนสินสมรส) ยกเวนกรณีคูสมรสแสดงตัวยินยอมใหทํานิติกรรมดวยตนเอง

(กรณีผูโอนเปนบุคคลธรรมดา)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

(กรณีผูโอนเปนบุคคลธรรมดา)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

(กรณีผูโอนเปนบุคคลธรรมดา)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

วัดมัสยิดมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักรขอไดมาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดินกรณีที่ดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
๒. เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม (ตอ)
๒.๕ ใบมรณบัตรคูส มรส (ถาคูส มรสถึงแกกรรม)
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)
๒.๖ ทะเบียนหยาพรอมทั้งบันทึกหลังการหยา (ตนฉบับ) หรือตนฉบับและสําเนาคําพิพากษาหรือ
คําสั่งศาลและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดมาแสดงดวย (กรณีแบงทรัพยสินระหวางคูสมรส)
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)
๒.๗ รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติใหโอนหรือรับโอนที่ดินหรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
พรอมรายละเอียดที่เกี่ยวของ (กรณีนิติบุคคลมีกรรมการเพียงคนเดียวไมตองใชรายงาน
การประชุมเวนแตขอบังคับของนิติบุคคลตองประชุมผูถือหุนทั้งหมดใหแสดงรายงาน
การประชุมผูถือหุน) ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตองพรอมประทับตรา
นิติบุคคลกรณีหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุวาตองมีการประทับตรา (ผูขอจัดทํา)
๒.๘ บัญชีรายชื่อผูถือหุนกรณีบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเปนผูถือหุนอยูดวยใหแสดงรายชื่อผูถือหุน
โดยแสดงสัญชาติและจํานวนหุนของผูถือหุนนั้นดวยตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง
พรอมประทับตราของนิติบุคคลกรณีหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุวาตองมีการประทับตรา
(กรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)
๒.๙ ขอบังคับของนิตบิ คุ คล หนังสือบริคณหสนธิและวัตถุประสงค (ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง)
พรอมประทับตราของนิติบุคคลกรณีหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุวาตองมีการประทับตรา
(กรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

(กรณีผูโอนเปนบุคคลธรรมดา)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

(กรณีผูโอนเปนบุคคลธรรมดา)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

(กรณีผูโอนเปนนิติบุคคล)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

(กรณีผูโอนเปนนิติบุคคล)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

(กรณีผูโอนเปนนิติบุคคล)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๑๐ หลักฐานการไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

(กรณีผูรับโอนคือวัด )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๑๑ หลักฐานการแตงตัง้ เจาอาวาสหรือผูร กั ษาการแทน

(กรณีผูรับโอนคือวัด )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๑๒ หลักฐานการเลื่อนสมณศักดิ์เจาอาวาส (ถามีการเลื่อนสมณศักดิ์)

(กรณีผูรับโอนคือวัด )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๑๓ บัญชีจํานวนที่ดินของวัดที่มีอยูกอนแลวทั้งหมดพรอมทั้งนําสําเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ที่มีอยูแลวทุกแปลงไปแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ดวย (ผูขอจัดทํา)

(กรณีผูรับโอนคือวัด )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๑๔ รูปตอแผนที่ที่ดินเดิมกับแปลงที่ขอใหม (กรณีเปนการขยายพื้นที่เดิมหรือเปนทางเขาออก) (ผูขอจัดทํา)

(กรณีผูรับโอนคือวัด )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๑๕ บัญชีรายรับ-รายจายการดําเนินการในรอบปที่ผานมา (ผูขอจัดทํา)

(กรณีผูรับโอนคือวัด )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๑๖ จํานวนพระภิกษุสามเณร (ผูขอจัดทํา)

(กรณีผูรับโอนคือวัด )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๑๗ รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิซึ่งลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่จะขอไดมาหรือลงมติเกี่ยวกับ
ที่ดินแปลงที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในที่ดินหรือลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงเนื้อที่และเจตนาของผูโอนในการขอไดมาซึ่งที่ดิน (ผูขอจัดทํา)

(กรณีผูรับโอนคือมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

(กรณีผูรับโอนคือมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๑๙ ใบอนุญาตใหจัดตั้งสุสาน (กรณีขอไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนสุสาน)
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

(กรณีผูรับโอนคือมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๒๐ บัญชีจํานวนที่ดินของมูลนิธิฯที่มีอยูกอนแลวทั้งหมดพรอมทั้งนําสําเนาหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินที่มีอยูแลวทุกแปลงไปแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ดวย (ผูขอจัดทํา)

(กรณีผูรับโอนคือมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๒๑ รูปตอแผนที่ที่ดินเดิมกับแปลงที่ขอใหม (กรณีเปนการขยายพื้นที่เดิมหรือเปน
ทางเขาออก) (ผูขอจัดทํา)

(กรณีผูรับโอนคือมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

(กรณีผูรับโอนคือมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๑๘ บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) ของกรรมการมูลนิธหิ รือ
บุคคลที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูทําการแทนมูลนิธิพรอมทั้งตัวอยางลายมือชื่อของ
กรรมการผูม อี าํ นาจทําการแทนมูลนิธิ
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

๒.๒๒ บัญชีรายรับ-รายจายการดําเนินการในรอบปที่ผานมา (ผูขอจัดทํา)

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

วัดมัสยิดมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักรขอไดมาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดินกรณีที่ดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
๒. เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม (ตอ)
๒.๒๓ รายงานการประชุมกรรมการมัสยิดและมอบหมายใหผูใดเปนผูทําการแทนซึ่งเปนลงมติเกี่ยวกับ
ที่ดินแปลงที่จะขอไดมาหรือลงมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเจตนาในการขอไดมาซึ่งที่ดินระหวาง
เสนอเรื่องตอร.ม.ต. (ผูขอจัดทํา)

(กรณีผูรับโอนคือมัสยิดอิสลาม )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

(กรณีผูรับโอนคือมัสยิดอิสลาม )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

(กรณีผูรับโอนคือมัสยิดอิสลาม )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๒๖ ใบอนุญาตใหจัดตั้งสุสาน (กรณีขอไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนสุสาน)
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

(กรณีผูรับโอนคือมัสยิดอิสลาม )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๒๗ บัญชีรายรับ-รายจายการดําเนินการในรอบปที่ผานมา (ผูขอจัดทํา)

(กรณีผูรับโอนคือมัสยิดอิสลาม )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๒๔ บัญชีจํานวนที่ดินของมัสยิดฯที่มีอยูกอนแลวทั้งหมดพรอมทั้งนําสําเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ที่มีอยูแลวทุกแปลงไปแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ดวย (ผูขอจัดทํา)
๒.๒๕ รูปตอแผนที่ที่ดินเดิมกับแปลงที่ขอใหม (กรณีเปนการขยายพื้นที่เดิมหรือเปนทางเขาออก) (ผูขอจัดทํา)

๒.๒๘ หนังสือมอบอํานาจ (ผูขอจัดทํา)และบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบาน(ถายเอกสาร) ที่ผูมอบอํานาจรับรองความถูกตองพรอมบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
ของผูรับมอบอํานาจ (ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง) (กรณีไมไปดําเนินการดวยตนเอง )

คาธรรมเนียม
๑. คาคําขอ
แปลงละ ๕ บาท
หมายเหตุ (คาธรรมเนียมวัดหรือมัสยิดรับใหเพื่อใชเปนที่ตั้งศาสนสถาน)
๒. คาธรรมเนียม
๑) รอยละ ๐.๐๑ ของราคาประเมินเฉพาะกรณีที่รับใหเพื่อใชเปนที่ตั้ง
ศาสนสถานรวมกับที่ดินที่มีอยูกอนแลวไมเกิน ๕๐ ไร สวนที่เกินหรือไมใช
ที่ตั้งศาสนสถานเก็บรอยละ ๒ ของราคาประเมิน
หมายเหตุ (คาธรรมเนียมวัดหรือมัสยิดรับใหเพื่อใชเปนที่ตั้งศาสนสถาน)
๓. คาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
๑) ยกเวน (เฉพาะที่ดินที่รวมกับที่ดินที่มีอยูกอนแลวไมเกิน ๕๐ ไร) ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ.๒๕๐๙) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากรขอ ๒ (๔๙) ซึ่งเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
๒) สวนที่ไมเขาหลักเกณฑหรือเกินจํานวนเสียปกติ
๒.๑ ผูโอนเปนนิติบุคคลเสีย ๑ % ของราคาที่สูงกวาระหวางราคาประเมิน
กับราคาทุนทรัพยที่ผูขอแสดง
๒.๒ ผูโอนเปนบุคคลธรรมดาคํานวณจากราคาประเมินตามวิธิที่กําหนดใน
ประมวลรัษฎากร
คาธรรมเนียม ๑ %
หมายเหตุ ๑. คาธรรมเนียมวัดหรือมัสยิดรับใหเพื่อใชเปนที่ตั้งศาสนสถาน
๒. คาภาษีเงินไดหักณทีจ่ ายขอ ๒.๒ ชองคาธรรมเนียมไมสามารถลง
ขอมูลตามขอเท็จจริงไดเนื่องจากแบบฟอรมใหลงขอมูลเฉพาะ
"บาท/รอยละ"เทานั้น)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๔. คาภาษีธุรกิจเฉพาะ
๑) ยกเวน (เฉพาะที่ดินที่รวมกับที่ดินที่มีอยูกอนแลวไมเกิน ๕๐ ไร) ตามพระราช
กฤษฎีกา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๕ ปณรสซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๓๒๖) พ.ศ. ๒๕๔๑
๒) สวนที่เกินหรือไมเขาหลักเกณฑและอยูในหลักเกณฑตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เสียปกติรอยละ ๓.๓ (รวมภาษีทองถิน่ ) ของราคาที่สูงกวาระหวางราคา
ประเมิ น กั บ ราคาที ่แ จ ง (ถ า อยู ใ นหลั ก เกณฑ ที ่ต อ งเสี ย ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ)
หมายเหตุ (คาธรรมเนียมวัดหรือมัสยิดรับใหเพื่อใชเปนที่ตั้งศาสนสถาน)
๕. คาอากรแสตมป
ยกเวนตามมาตรา ๑๒๑ ประมวลรัษฎากร
หมายเหตุ (คาธรรมเนียมวัดหรือมัสยิดรับใหเพื่อใชเปนที่ตั้งศาสนสถาน)
๖. คามอบอํานาจ
เรือ่ งละ ๒๐ บาท
หมายเหตุ (คาธรรมเนียมวัดหรือมัสยิดรับใหเพื่อใชเปนที่ตั้งศาสนสถาน)
๗. คาพยานใหแกพยาน คนละ ๑๐ บาท
หมายเหตุ (คาธรรมเนียมวัดหรือมัสยิดรับใหเพื่อใชเปนที่ตั้งศาสนสถาน)
๘. คาคําขอ
แปลงละ ๕ บาท
หมายเหตุ (คาธรรมเนียมวัดหรือมัสยิดซื้อที่ดินจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล)
๙. คาธรรมเนียม รอยละ ๒ ของราคาประเมิน
หมายเหตุ (คาธรรมเนียมวัดหรือมัสยิดซื้อที่ดินจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล)
๑๐. คาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
๑) ผูโอนเปนนิติบุคคลเสีย ๑ % ของราคาทีส่ งู กวาระหวางราคาประเมินกับ
ราคาทุนทรัพยที่ผูขอแสดง
๒) ผูโอนเปนบุคคลธรรมดาคํานวณจากราคาประเมินตามวิธิที่กําหนดใน
ประมวลรัษฎากร
หมายเหตุ (๑. คาธรรมเนียมวัดหรือมัสยิดซื้อที่ดินจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
๒. คาภาษีเงินไดหักณที่จายขอ๒) ชองคาธรรมเนียมไมสามารถลงขอมูลตาม
ขอเท็จจริงไดเนื่องจากแบบฟอรมใหลงขอมูลเฉพาะ"บาท/รอยละ"เทานั้น)

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

วัดมัสยิดมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักรขอไดมาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดินกรณีที่ดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร

คาธรรมเนียม
๑๑. คาภาษีธุรกิจเฉพาะ
๑) ผูโอนเปนบุคคลธรรมดาเสีย ๓.๓ % (รวมภาษีทองถิ่น) ของราคาที่สูงกวา
ระหวางราคาประเมินกับราคาทุนทรัพยที่ผูข อแสดง (ถาอยูในหลักเกณฑที่
ตองเสียภาษีธรุ กิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร)
๒) ผูโอนเปนนิติบุคคลเสีย ๓.๓ % (รวมภาษีทองถิ่น) ของราคาที่สูงกวาระหวาง
ราคาประเมินกับราคาทุนทรัพยที่ผูขอแสดง
หมายเหตุ (คาธรรมเนียมวัดหรือมัสยิดซื้อที่ดินจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล)

๑๙. คาภาษีธุรกิจเฉพาะ
๑) ผูโอนเปนบุคคลธรรมดาเสีย ๓.๓ % (รวมภาษีทองถิ่น) ของราคาที่สูงกวา
ระหวางราคาประเมินกับราคาทุนทรัพยทีผ่ ูข อแสดง (ถาอยูในหลักเกณฑที่
ตองเสียภาษีธรุ กิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร)
๒) ผูโอนเปนนิติบุคคลเสีย ๓.๓ % (รวมภาษีทองถิ่น) ของราคาที่สูงกวาระหวาง
ราคาประเมินกับราคาทุนทรัพยที่ผูขอแสดง
หมายเหตุ ( คาธรรมเนียมมูลนิธิคริสตจักรรับใหหรือซื้อที่ดิน)

๑๒. คาอากรแสตมป
๑) ผูโอนเปนบุคคลธรรมดาเสีย ๐.๕ % ของราคาที่สูงกวาระหวางราคา
ประเมินกับราคาทุนทรัพยทีผ่ ูขอแสดง (ถาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแลวไมตอง
เสียคาอากรแสตมป)
๒) ผูโอนเปนนิติบุคคลไมตองเสียเพราะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแลว
หมายเหตุ (คาธรรมเนียมวัดหรือมัสยิดซื้อที่ดินจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล)

๒๐. คาอากรแสตมป
๑) ผูโอนเปนบุคคลธรรมดาเสีย ๐.๕ % ของราคาทีส่ ูงกวาระหวางราคาประเมิน
กับราคาทุนทรัพยที่ผูขอแสดง (ถาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแลวไมตองเสีย
คาอากรแสตมป)
๒) ผูโอนเปนนิติบุคคลไมตองเสียเพราะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแลว
หมายเหตุ ( คาธรรมเนียมมูลนิธิคริสตจักรรับใหหรือซื้อที่ดิน)

๑๓. คาอากรคูฉบับ กรณีมีการจัดทําตราสารซึ่งมีขอความอยางเดียวกันกับตนฉบับ และ
ผูกระทําตราสารไดลงลายมือชื่อไวอยางเดียวกับตนฉบับเสียคาอากรคูฉบับ ๕ บาท
หมายเหตุ (คาธรรมเนียมวัดหรือมัสยิดซื้อที่ดินจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล)

๒๑. คาอากรคูฉบับ กรณีมีการจัดทําตราสารซึ่งมีขอความอยางเดียวกันกับตนฉบับ
และผูกระทําตราสารไดลงลายมือชื่อไวอยางเดียวกับตนฉบับเสียคาอากรคูฉบับ ๕
บาท
หมายเหตุ ( คาธรรมเนียมมูลนิธิคริสตจักรรับใหหรือซื้อที่ดิน)

๑๔. คามอบอํานาจ
เรื่องละ
๒๐ บาท
หมายเหตุ (คาธรรมเนียมวัดหรือมัสยิดซื้อที่ดินจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล)
๑๕. คาพยานใหแกพยาน คนละ
๑๐ บาท
หมายเหตุ (คาธรรมเนียมวัดหรือมัสยิดซื้อที่ดินจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล)
๑๖. คาคําขอ
แปลงละ
๕ บาท
หมายเหตุ ( คาธรรมเนียมมูลนิธิคริสตจักรรับใหหรือซื้อที่ดิน)
๑๗. คาธรรมเนียม รอยละ
๒ ของราคาประเมิน
หมายเหตุ ( คาธรรมเนียมมูลนิธิคริสตจักรรับใหหรือซื้อที่ดิน)
๑๘. คาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
๑) ผูโอนเปนนิติบุคคลเสีย ๑ % ของราคาทีส่ งู กวาระหวางราคาประเมินกับ
ราคาทุนทรัพยที่ผูขอแสดง
๒) ผูโอนเปนบุคคลธรรมดาคํานวณจากราคาประเมินตามวิธีการที่กําหนด
ในประมวลรัษฎากร
หมายเหตุ (๑. คาธรรมเนียมมูลนิธิคริสตจักรรับใหหรือซื้อที่ดิน
๒. คาภาษีเงินไดหักณที่จายขอ ๒) ชองคาธรรมเนียมไมสามารถลงขอมูล
ตามขอเท็จจริงไดเนื่องจากแบบฟอรมใหลงขอมูลเฉพาะ"บาทและรอยละ"เทานั้น)

๒๒. คามอบอํานาจ
เรื่องละ
๒๐ บาท
หมายเหตุ ( คาธรรมเนียมมูลนิธิคริสตจักรรับใหหรือซื้อที่ดิน)
๒๓. คาพยานใหแกพยาน คนละ
๑๐ บาท
หมายเหตุ ( คาธรรมเนียมมูลนิธิคริสตจักรรับใหหรือซื้อที่ดิน)

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

วัดมัสยิดมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักรขอไดมาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดินกรณีที่ดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ

สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครหรือสาขา หรือสวนแยก
สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขา หรือสวนแยก
สํานักงานที่ดินอําเภอ หรือสํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ
ทองที่ซึ่งที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางตั้งอยู ติดตอดวยตนเอง
ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

กฎหมายที่เกี่ยวของ
๑. ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. ๒๔๙๗
๒. ระเบียบกรมทีด่ นิ วาดวยการไดมาซึ่งที่ดนิ ของวัดวาอารามตาม
มาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. คําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๙๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖
๔. กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตใิ หใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
๕. กฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. ๒๔๙๗

ชองทางติดตอ/รองเรียน
๑. เจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/เจาพนักงานที่ดินอําเภอพื้นที่ที่ใชบริการ
๒. ตูรับเรื่องรองเรียนสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/สํานักงานที่ดินอําเภอ/
สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ
๓. ศูนยดํารงธรรมกรมที่ดินโทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๖๗๘ – ๙
๔. ฝายเรือ่ งราวรองทุกขสาํ นักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๐๐- ๔
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ชั้น ๖ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
๕. ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี/ ตู ปณ. ๑๑๑๑
เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ / สายดวน ๑๑๑๑ /
๖. ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- เลขที่ ๙๙ หมู ๔ อาคารซอฟแวรปารค ชั้น ๒ ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
- สายดวน ๑๒๐๖ / โทรศัพท ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ตอ ๑๙๐๐, ๑๙๐๔ – ๗
โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๑๓๒
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +๖๖ ๙๒ ๖๘๘ ๐๗๗๗ / line : Fad.pacc/ Facebook : The Anti-Corruption
Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)

ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
มีครบทุกประเภท สามารถขอตรวจสอบจากพนักงาน
เจาหนาที่ ณ สํานักงานทีด่ นิ ทุกแหง หรือสามารถ
ตรวจสอบดวยตนเองจากเว็บไซต
www.dol.go.th/registry

