คู่มือสาหรับประชาชน:

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

การออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทาประโยชน์เฉพาะราย ตามมาตรา 59 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ไม่มีหลักฐานสาหรับที่ดิน)
กระบวนการ ขั้นตอน

การตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา

การพิจารณา

การพิจารณา

การพิจารณา

การพิจารณา

(1 วัน)

(15-200 วัน)

(30 วัน)

(11 วัน)

(40 วัน)

(1 วัน)

ยื่นคาขอ, ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน

นัดคิวรังวัด

ช่างรังวัดออกไปทาการ
รังวัดพิสูจน์สอบสวน

ตรวจสอบความถูกต้อง
เสนอเจ้าพนักงานที่ดิน

สอบสวนและชาระ
ค่าธรรมเนียม

ค้นหาหลักฐานที่ดิน
และแผนที่

จัดทาประกาศการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินเสนอ
เจ้าพนักงานที่ดินลงนาม

เจ้าพนักงานที่ดินพิจารณา
ลงนามในหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน

รายงานผลการรังวัด

เจ้าพนักงานที่ดิน
พิจารณาสั่งการ

ชาระค่าธรรมเนียม

นัดทาการรังวัด

ประกาศแจกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดิน

แจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง

วางเงินมัดจารังวัด
* ระยะเวลารอการรังวัดของแต่ละสานักงาน
ที่ดินผู้ยื่นคาขอสามารถตรวจสอบได้จาก
รายงานผลการรังวัด (ร.ว. 19) ประจาเดือน
ล่าสุดของแต่ละสานักงานที่ดิน

ส่งหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดิน
ข้างเคียง
ส่งหนังสือสอบถามที่อยู่
นายทะเบียน

ถอนจ่ายเงินค่าใช้จ่าย
ในการรังวัด

จัดสร้างหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน

รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

ส่งฝ่ายทะเบียน

* รวมระยะเวลาดาเนินการเท่ากับ 83 วัน ไม่รวมกับระยะเวลารอการรังวัด 15-200 วัน ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมกรณีดังต่อไปนี้ - มีการคัดค้านต้องทาการสอบสวนเปรียบเทียบ,ต้องเสนอ
กบร.จังหวัด, ต้องตรวจพิสูจน์ที่ดินโดยคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43ฯ, ต้องเสนอคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน, ต้องเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่งอก, ต้องดาเนินการอ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศ, รอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น, ยังมีข้อสงสัยในเรื่องตาแหน่งที่ดินซึ่งต้องดาเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม ,
* กรณีมีความจาเป็นอย่างอื่น และ/หรือกรณีเกิน 50 ไร่ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด

เอกสารประกอบการยื่นคาขอ
กรณีบุคคลธรรมดา
• บัตรประจาตัวประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับ) , ใบสาคัญการสมรส,
หลักฐานการเปลี่ยนคานาหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) ของเจ้าของที่ดิน กรณี
มอบอานาจต้องมีหนังสือมอบอานาจ โดยต้องระบุในหนังสือมอบอานาจให้ผู้รับมอบ
อานาจมีอานาจในการให้ถ้อยคาต่างๆ รวมทั้งการลงนามรับทราบในบันทึกต่อ
เจ้าหน้าที่กรณีส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วนด้วย, บัตรประจาตัวประชาชน ผู้มอบ
อานาจหรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร)
ที่ผู้มอบอานาจรับรองความถูกต้อง พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนา
ทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับ) ของผู้รับมอบอานาจ
• ใบมรณบัตร, พินัยกรรม, คาสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก/ผู้พิทักษ์/ผู้อนุบาล(ถ้ามี) บัตร
ประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน(ต้นฉบับ)ของทายาทและผู้จัดการมรดก

• หลักฐานอื่นที่จาเป็นในการประกอบการพิจารณาซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กาหนดในแต่ละขั้นตอน
กรณีวัด
• หลักฐานประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนาหรือสานัก
สงฆ์หรือประวัติวัด
• หลักฐานใบสุทธิของเจ้าอาวาส,หลักฐานการแต่งตั้งเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทน
• หลักฐานการเลื่อนสมศักดิ์เจ้าอาวาส(ถ้ามีการเลื่อนสมณศักดิ์)
• หลักฐานการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

• หลักฐานการเสียภาษีที่ดินหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

• หนังสือมอบอานาจของเจ้าอาวาส หนังสือมอบอานาจของผู้อานวยการสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดโดยต้องระบุในหนังสือมอบอานาจให้ผู้รับมอบอานาจมีอานาจ
ในการให้ถ้อยคาต่างๆรวมทั้งการลงนามรับทราบในบันทึกต่อเจ้าหน้าที่กรณีส่งมอบ
เอกสารไม่ครบถ้วนด้วย, บัตรประจาตัวประชาชน ผู้มอบอานาจหรือสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร) ที่ผู้มอบอานาจ
รับรองความถูกต้อง พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
(ต้นฉบับ) ของผู้รับมอบอานาจ

• บัตรประจาตัวประชาชน,ทะเบียนบ้าน, หลักฐานการเปลี่ยนคานาหน้านาม ชื่อตัว
ชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล กรณีมอบอานาจ ดาเนินการ
เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา

• หลักฐานอื่นที่จาเป็นในการประกอบการพิจารณาซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กาหนดในแต่ละขั้นตอน

• หลักฐานการเสียภาษีที่ดินหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
• หลักฐานอื่นที่จาเป็นในการประกอบการพิจารณาซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กาหนดในแต่ละขั้นตอน
กรณีนิติบุคคล

• บัญชีที่ดินและบัญชีรายรับรายจ่ายของวัด

• หลักฐานการก่อตั้งนิติบุคคลแต่ละประเภท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองของเจ้าพนักงานจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน บัญชีผู้ถือหุ้น
• เอกสารประกอบมติที่ประชุมหรือรายงานการประชุมนิติบุคคลซึ่งลงมติเกี่ยวกับ
การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

1

คู่มือสาหรับประชาชน:

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

การออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทาประโยชน์เฉพาะราย ตามมาตรา 59 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ไม่มีหลักฐานสาหรับที่ดิน)

การออกโฉนดที
่ดินและหนั
งสือรับรองการทาประโยชน์เฉพาะราย ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (มีหลักฐาน
เอกสารประกอบการยื
่นคาขอ
สาหรับที่ดิน)

กรณีมูลนิธิ

กรณีมัสยิดอิสลาม

• หลักฐานการเสียภาษีที่ดินหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

• หลักฐานการเสียภาษีที่ดินหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

• บัตรประจาตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, หลักฐานการเปลี่ยน นาหน้านาม ชื่อตัว
ชื่อสกุล (ถ้ามี) ของกรรมการมูลนิธิ

• ทะเบียนมัสยิด (แบบ ม.อ. 2)

• ข้อบังคับหรือตราสารการก่อตั้งมูลนิธิ, หนังสืออนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิ

• ประกาศแต่งตั้งกรรมการมัสยิด

• บัญชีมูลนิธิ (แบบ ม.น. 2) ซึ่งระบุรายชื่อกรรมการด้านหลังตั้งแต่ฉบับแรกจนถึง
ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย

• บัตรประจาตัวประชาชน,ทะเบียนบ้าน, หลักฐานการเปลี่ยนคานาหน้านาม ชื่อตัว
ชื่อสกุล (ถ้ามี) ของอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นและกรรมการมัสยิด

• ประกาศแต่งตั้งอิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น

• รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิซึ่งลงมติเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน • หนังสือมอบอานาจของมัสยิด(ถ้ามี) โดยต้องระบุในหนังสือมอบอานาจให้ผู้รับมอบ
• หนังสือมอบอานาจของมูลนิธิ(ถ้ามี) โดยต้องระบุในหนังสือมอบอานาจให้ผู้รับมอบ
อานาจมีอานาจในการให้ถ้อยคาต่างๆรวมทั้งการลงนามรับทราบในบันทึกต่อเจ้าหน้าที่
อานาจมีอานาจในการให้ถ้อยคาต่างๆรวมทั้งการลงนามรับทราบในบันทึกต่อเจ้าหน้าที่ กรณีส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน, บัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจหรือสาเนา
กรณีส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน,บัตรประจาตัวประชาชน ผู้มอบอานาจหรือสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร) ที่ผู้มอบอานาจ
บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร) ที่ผู้มอบอานาจ
รับรองความถูกต้อง พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
รับรองความถูกต้อง พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
(ต้นฉบับ) ของผู้รับมอบอานาจ
(ต้นฉบับ) ของผู้รับมอบอานาจ
• บัญชีที่ดินและบัญชีรายรับรายจ่ายของมัสยิดอิสลาม
• บัญชีที่ดินและบัญชีรายรับรายจ่ายของมูลนิธิ
• หลักฐานอื่นที่จาเป็นในการประกอบการพิจารณาซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กาหนดในแต่ละขั้นตอน

ช่องทางการให้บริการ

• หลักฐานอื่นที่จาเป็นในการประกอบการพิจารณาซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กาหนดในแต่ละขั้นตอน

ค่าธรรมเนียม

สานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่

• ค่าคาขอ แปลงละ 5 บาท, ค่าประกาศ แปลงละ 10 บาท, ค่าพยานคาขอ20 บาท

สานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

• ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ 50 บาท (ถ้าเกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน
คิดไร่ละ 2 บาท)

ช่องทางติดต่อ/ร้องเรียน
•
•
•
•
•

• ค่ามอบอานาจ(กรณีมอบอานาจ)เรื่องละ 20 บาท ปิดอากรแสตมป์30 บาท

• ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ 30 บาท
(ถ้าเกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกินคิดไร่ละ2 บาท)
• ค่าใช้จ่ายในการรังวัดออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินลักษณะเหมาจ่าย
- ค่าธรรมเนียมการรังวัด(โฉนดที่ดินแปลงละ40 บาท, หนังสือรับรองฯ 30 บาท)
- ค่าพาหนะเจ้าหน้าที(ตามประกาศของจั
่
งหวัด),ค่าหลักเขต หลักละ 15 บาท
- ค่าคนงานรังวัด(ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกาหนด)
- ค่าป่วยการผู้ปกครองท้องทีวั่ นละ 50 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าส่งหมาย 100 บาท
ตู้ ปณ. 1111 ดุสิต กรุงเทพมหานคร
nam.dol.go.th
ตู้รับเรื่องร้องเรียน ณ สานักงานที่ดินทุกแห่ง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดในท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2141 5501
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดิน โทร. 0 2141 5896
สานักมาตรฐานการออกหนังสือสาคัญ กรมที่ดิน โทร. 0 2503 3382
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก
เขตดุสิต กทม. 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

• ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ที่ 4 อาคาร
ซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120 สายด่วน 1206/โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1900, 1904-7/โทรสาร
0 2502 6132/www.pacc.go.th/www.facebook.com/PACC.GO.TH
• ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ(The Anti-Corruption Operation
Center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook :
The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ประมวลกฎหมายที่ดิน
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