คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

จดทะเบียนเกี่ยวกับเชาอสังหาริมทรัพย กรณีตองประกาศ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
๑

๒
รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
 วันยื่นคําขอ
- ยื่นคําขอ
- ตรวจเอกสารหลักฐาน/สารบบที่ดิน
และหนังสือรับรองการทําประโยชน
(น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข) หรือหลักฐานการ
เปนเจาของสิ่งปลูกสราง
- รับคําขอ และสอบสวนคูกรณี
ตรวจอายัด
- ทําคําขอ และคูกรณีลงนามในคําขอ
- เจาหนาที่สั่งรับคําขอ
- ชําระคาธรรมเนียมคําขอและคาประกาศ
- จัดทําประกาศ หนังสือนําสงประกาศ
- เสนอเจาพนักงานที่ดิน ลงนามประกาศ
๑ วัน

๓

 การประกาศมีกาํ หนด ๓๐ วัน
- สงประกาศใหพนักงานเจาหนาที่ปด
ตามสถานทีท่ ่ีกฎหมายกําหนด
(ระยะเวลานําสงประกาศและปด
ประกาศรวม ๑๐ วันนับแตวันที่
เจาพนักงานที่ดินลงนาม)
- ประกาศครบกําหนด ๓๐ วัน ไมมี
ผูโตแยงคัดคาน (การนับระยะเวลา
ประกาศ ๓๐ วัน ใหเริ่มนับวันปด
ประกาศฉบับสุดทาย)
- ทําหนังสือแจงผูขอมาดําเนินการเพื่อ
จดทะเบียน (ภายใน ๕ วัน นับแต
วันประกาศครบกําหนด)
๔๕ วัน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
รวม ๔๗ วัน

 วันจดทะเบียน
- ยื่นหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
- ตรวจสอบเรือ่ ง/ตรวจอายัด
- เจาพนักงานที่ดินพิจารณาสั่ง
จดทะเบียน
- ทําสัญญา/บันทึกขอตกลง/
คูก รณีลงนาม/แกทะเบียน
- ประเมินราคาทุนทรัพยคํานวณ
คาใชจา ย/ผูขอชําระเงิน
- เจาพนักงานที่ดินตรวจสอบ
เรื่อง/ลงนามจดทะเบียน/
ประทับตราประจําตําแหนงใน
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือ
สมุดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
พรอมทัง้ แจกใหผูขอตรวจสอบ
ความถูกตอง
๑ วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
๑ เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ

๑.๑ หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข) (ตนฉบับ)
(กรมที่ดินเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)
๑.๒ บัตรประจําตัวประชาชน (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)
๑.๓ สําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
(กรณีผใู หเชาหรือผูเชาเปนบุคคลธรรมดา)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

(กรณีผใู หเชาหรือผูเชาเปนบุคคลธรรมดา)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๑.๔ หนังสือรับรองนิติบคุ คลซึ่งสาระสําคัญตางๆ ในหนังสือรับรองที่นํามาแสดงยังเปนปจจุบัน (ตนฉบับ) สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน
และสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาวซึ่งผูมอี ํานาจทําการแทนนิติบุคคล (ไมใชผูรบั มอบอํานาจ)
รับรองความถูกตอง พรอมประทับตราของนิตบิ ุคคล กรณีหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลระบุวา
(กรณีผใู หเชาหรือผูเชาเปนนิติบุคคล)
ตองมีการประทับตรา (กรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๑.๕ บัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเปนคนตางดาว) สําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) ของกรรมการผูม อี ํานาจทําการแทนนิตบิ คุ คลและตรา
ประทับของนิติบุคคล (กรณีหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุวาตองมีการประทับตรา) และตัวอยางลายมือชื่อของกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลมาแสดงดวย
(ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
(กรณีผใู หเชาหรือผูเชาเปนนิติบุคคล)

๒. เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
๒.๑ หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง กรณีไมไดรับโอนสิง่ ปลูกสรางมาพรอมกับที่ดนิ ตองมีหลักฐาน
การเปนเจาของสิ่งปลูกสราง เชน หลักฐานที่ผโู อนขออนุญาตปลูกสราง หรือถาไมมใี หใชหลักฐาน
การออกหมายเลขประจําบานใหแกผูโอนหรือหลักฐานของทางราชการที่เปนหลักฐานเชื่อไดวา
เปนเจาของสิ่งปลูกสรางจริง เปนตน (ตนฉบับ)

(กรณีใหเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

จดทะเบียนเกี่ยวกับเชาอสังหาริมทรัพย กรณีตองประกาศ
๒. เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม (ตอ)
๒.๒ รูปแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินประกอบสัญญาเชา (กรณีจดทะเบียนเชาเฉพาะสวน แบงเชา แบงเชาเฉพาะสวน) (ตนฉบับซึ่งผูขอจัดทํา)

เอกสารฉบับจริง ๑

๒.๓ ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ซึ่งออกโดยสถานีตํารวจทองที่ หรือหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองของเจาหนาที่ พนักงานกงสุล
หรือสถานทูตที่ผูนั้นสังกัดอยู หรือหนังสือแสดงสัญชาติ (Emergency Certificate) ซึง่ กระทรวงตางประเทศ
(กรณีผใู หเชาเปนบุคคลตางดาว)
ออกใหเปนการชัว่ คราว (ตนฉบับ)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๔ หลักฐานของทางราชการแสดงวาไดมีการเปลี่ยน ชื่อตัว ชือ่ สกุล (ถามีการเปลี่ยนชื่อตัว ชือ่ สกุล ไมตรงกับชื่อตัว
ชือ่ สกุลในหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ ) (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)
(กรณีผใู หเชาหรือผูเชาเปนบุคคลธรรมดา)

เอกสารฉบับจริง ๑

๒.๕ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา พรอมบันทึกหลังการหยาของผูใหเชา (ถามีการจดทะเบียนสมรส
หรือจดทะเบียนหยา) (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

(กรณีผใู หเชาหรือผูเชาเปนบุคคลธรรมดา)

๒.๖ หนังสือยินยอมใหทาํ นิติกรรมของคูสมรส (ตนฉบับซึ่งผูขอจัดทํา) พรอมบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของคูส มรส
และทะเบียนสมรส (สําเนารับรองความถูกตอง) กรณีที่ตองใหความยินยอม เชน เปนสินสมรสที่ใสช่อื ไวเพียงผูเดียว เปนตน
(ถามีคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายและเปนสินสมรส) ยกเวน กรณีคูสมรสแสดงตัวยินยอมใหทาํ นิติกรรม
(กรณีผใู หเชาหรือผูเชาเปนบุคคลธรรมดา)
ดวยตนเอง
๒.๗ ใบมรณบัตรคูสมรส (ถาคูสมรสถึงแกกรรม) (ตนฉบับ)
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

(กรณีผใู หเชาหรือผูเชาเปนบุคคลธรรมดา)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๘ รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติใหทาํ นิตกิ รรม พรอมรายละเอียดที่เกี่ยวของ (กรณีนิติบุคคลมีกรรมการเพียงคนเดียว
ไมตองใชรายงานการประชุม เวนแต ขอบังคับของนิติบุคคลตอง ประชุมผูถือหุนทั้งหมด ใหแสดงรายงานการประชุมผูถือหุน)
ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง พรอมประทับตราของนิตบิ ุคคล กรณีหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
(กรณีผใู หเชาหรือผูใหเชาเปนนิติบุคคล)
ระบุวาตองมีการประทับตรา (ผูขอจัดทํา)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๙ หนังสือมอบอํานาจ (ผูขอจัดทํา) และบัตรประจําตัวประชาชนผูม อบอํานาจ หรือ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน (ถายเอกสาร) ที่ผูมอบอํานาจรับรองความถูกตอง พรอมบัตรประจําตัว
(กรณีไมไปดําเนินการดวยตนเอง)
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) ของผูรับมอบอํานาจ

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๑๐ กรณีกฎหมายกําหนดใหตองมีหลักฐานคํายินยอม หรือตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานใดหรือบุคคลใดกอนตองนําหลักฐานนั้นมา
แสดงดวย เชน กรณีผูเยาวใหเชาที่ดินซึ่งตองขออนุญาตศาลกอนตามกฎหมาย เปนตน (ตนฉบับ)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๑๑ กรณีที่สิ่งปลูกสรางที่ใหเชาไมใชของเจาของที่ดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหทํานิติกรรมและยืนยันวา
สิ่งปลูกสรางนั้นเปนของผูใหเชาไมใชของเจาของที่ดิน (ตนฉบับ)

หมายเหตุ

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๑. เอกสารที่นํามาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ถาเปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทยที่รับรองความถูกตองโดย
๑.๑ คนไทยทีจ่ บการศึกษาในระดับไมต่ํากวาปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใชภาษาทีป่ รากฏในเอกสารนัน้ เปนภาษา
ในการเรียนการสอนหรือ
๑.๒ อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเปนผูสอนภาษาทีป่ รากฏในเอกสารนัน้ ในสถาบันการศึกษาหรือ
๑.๓ สถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศที่ตั้งอยูในประเทศไทยโดยประเทศนั้นใชภาษาทีป่ รากฏในเอกสารนัน้ เปนภาษา
ราชการหรือ
๑.๔ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ (ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

จดทะเบียนเกี่ยวกับเชาอสังหาริมทรัพย กรณีตองประกาศ
คาธรรมเนียม
๑. คาคําขอ แปลงละ ๕ บาท
๒. คาธรรมเนียม (กรณีมีทุนทรัพย) ๑ % ของราคาเชาตลอดอายุการเชา
(คาเชารวมถึงเงินกินเปลา (ถามี))
๓. คาธรรมเนียม (กรณีไมมีทุนทรัพย) แปลงละ ๕๐ บาท
๔. คาอากรแสตมป ๐.๑% ของราคาเชาตลอดอายุการเชา
(คาเชารวมถึงเงินกินเปลา (ถามี)) แตหากเปนการเชาทํานา ไร
ไมตองเสียอากรแสตมป
๕. คาอากรคูฉบับ กรณีมกี ารจัดทําตราสารซึ่งมีขอ ความอยางเดียวกันกับตนฉบับ
และผูกระทําตราสารไดลงลายมือชื่อไวอยางเดียวกับตนฉบับ เสียคาอากรคูฉบับ
๕ บาท
๖. คาประกาศ แปลงละ ๑๐ บาท
๗. คามอบอํานาจ เรื่องละ ๒๐ บาท
๘. คาพยาน ใหแกพยาน คนละ ๑๐ บาท

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ สํานักงานทีด่ นิ กรุงเทพมหานครหรือสาขา หรือสวนแยก
สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขา หรือสวนแยก
สํานักงานที่ดินอําเภอ หรือสํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ
ทองที่ซึ่งที่ดิน หรือสิ่งปลูกสรางตั้งอยู ติดตอดวยตนเอง
ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
มีครบทุกประเภท สามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจาหนาที่
ณ สํานักงานที่ดินทุกแหง หรือสามารถตรวจสอบดวยตนเองจาก
เว็บไซต www.dol.go.th/registry

ชองทางติดตอ/รองเรียน
กฎหมายที่เกี่ยวของ
๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗
๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๙๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
๓) ประมวลกฎหมายที่ดิน
๔) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
๕) ประมวลรัษฎากร

๑. เจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/เจาพนักงานที่ดินอําเภอพื้นที่ที่ใชบริการ
๒. ตูรับเรื่องรองเรียนสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/สํานักงานที่ดินอําเภอ/
สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ
๓. ศูนยดํารงธรรมกรมที่ดิน โทร. 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 ชัน้ 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)

