คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

จดทะเบียนเชาตามพระราชบัญญัตกิ ารเชาอสังหาริมทรัพยเพือ่ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมพ.ศ.๒๕๔๒ (เชาเนื้อที่เกิน ๑๐๐ ไร) กรณีที่ดินตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่น

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ
๑. วันยื่นคําขอ

วันยื่นคําขอ
- ยื่นคําขอ
- ตรวจเอกสารหลักฐาน/สารบบที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชนหรือหลักฐานการเปนเจาของ สิ่งปลูกสราง
- รับคําขอและสอบสวนคูกรณีตรวจอายัด
- ทําคําขอและคูก รณีลงนามในคําขอ
- เจาหนาที่สั่งรับคําขอ
- ชําระคาธรรมเนียมคําขอและคาประกาศ (ถามี)
๑ วัน

๒. ขอความเห็น

การขอความเห็นสภาทองถิน่
- ทําหนังสือและสงเรื่องใหสภาทองถิ่นที่ที่ดินตั้งอยูใหความเห็น (ระยะเวลาจัดทําหนังสือ/
๔๐ วัน
นําสงหนังสือ/สงกลับ รวม ๑๐วันนับแตลงนามในหนังสือ)
- สภาทองถิ่นใหความเห็นภายใน ๓๐ วัน (ถาไมไดรับแจงผลภายใน ๓๐ วันถือวาไมประสงคจะใหความเห็น)

๓. การพิจารณา

เมื่อไดรับทราบผลจากสภาทองถิ่นและประกาศครบกําหนด (ถามี) สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา/สวนแยก/
สํานักงานที่ดินอําเภอ/กิ่งอําเภอเจาของเรื่องสรุปเรื่องพรอมความเห็นสงใหสํานักงานที่ดินจังหวัด

๓ วัน

๔. การพิจารณา

สํานักงานที่ดินจังหวัดสรุปเรื่องพรอมความเห็นเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณา

๗ วัน

๕. การพิจารณา

ผูว า ราชการจังหวัด (ในฐานะปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน) พิจารณาสั่งอนุมัติ

๓ วัน

๖. สงเรื่องคืน

เมื่อมีคําสั่งอนุมัติแลวสํานักงานที่ดินจังหวัดสงเรื่องคืนใหสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา/สวนแยก /
สํานักงานที่ดินอําเภอ/กิ่งอําเภอเจาของเรื่อง

๓ วัน

๗. แจงผูข อ

สํานักงานที่ดินเจาของเรื่องมีหนังสือแจงผูขอมาดําเนินการเพื่อจดทะเบียน

๓ วัน

๘. วันจดทะเบียน

วันจดทะเบียน
- ยื่นโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
- ตรวจสอบเรือ่ งและตรวจอายัด
- เจาพนักงานที่ดินสั่งจดทะเบียน
- ทําสัญญาหรือบันทึกขอตกลงและแกทะเบียน
- คูกรณีลงนามในสัญญาหรือบันทึกขอตกลง
- คํานวณคาใชจา ย/ผูขอชําระเงิน
- แกทะเบียน
- เจาพนักงานที่ดินตรวจสอบเรื่อง/ลงนามจดทะเบียน/ประทับตราประจําตําแหนงในสัญญาหรือ
บันทึกขอตกลงและหนังสือรับรองการทําประโยชนพรอมทั้งแจกใหผูขอตรวจสอบความถูกตอง

๑ วัน

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๖๑ วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
๑ เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
๑.๑ โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน (ตนฉบับ)
(กรมที่ดินเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

๑.๒ บัตรประจําตัวประชาชน (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
(กรณีผใู หเชาหรือผูเชาเปนบุคคลธรรมดา )

๑.๓ ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองของเจาหนาที่พนักงานกงสุลหรือ
สถานทูตที่ผูนั้นสังกัดอยูหรือหนังสือแสดงสัญชาติ (Emergency Certificate) ซึง่ กระทรวงการตางประเทศ
ออกใหเปนการชัว่ คราว (ตนฉบับ)

(กรณีผเู ชาเปนบุคคลตางดาว )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

จดทะเบียนเชาตามพระราชบัญญัตกิ ารเชาอสังหาริมทรัพยเพือ่ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมพ.ศ.๒๕๔๒ (เชาเนื้อที่เกิน ๑๐๐ ไร) กรณีที่ดินตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่น

๑ เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ (ตอ)
๑.๔ สําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

(กรณีผใู หเชาหรือผูเชาเปนบุคคลธรรมดาหรือบุคคลตางดาว )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๑.๕ หนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งสาระสําคัญตางๆในหนังสือรับรองที่นํามาแสดงยังเปนปจจุบัน (ตนฉบับ) และสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาวซึ่งผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
(ไมใชผูรับมอบอํานาจ) รับรองความถูกตองพรอมประทับตราของนิติบุคคลกรณีหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุวาตองมีการประทับตรา
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
(กรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)
(กรณีผใู หเชาหรือผูเชาเปนบุคคลไทยหรือตางดาว )
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ
๑.๖ บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) ของกรรมการผูม อี าํ นาจทําการแทนนิตบิ คุ คลและตราประทับ (กรณีหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุวาตองมีการประทับตรา)
(กรณีกรรมการเปนคนตางดาวใชเอกสารใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองของเจาหนาที่พนักงานกงสุล หรือสถานทูตที่ผูนั้นสังกัดอยู
หรือหนังสือแสดงสัญชาติ (Emergency Certificate) ซึง่ กระทรวงการตางประเทศออกใหเปนการชัว่ คราว) (ตนฉบับ) และตัวอยางลายมือชื่อของกรรมการผูมีอํานาจทําการ
แทนนิตบิ คุ คลมาแสดงดวย (ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง)
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
(กรณีผูใหเชาหรือผูเชาเปนนิตบิ คุ คลไทยหรือตางดาว)
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒. เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
๒.๑ หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง กรณีไมไดรับโอนสิ่งปลูกสรางมาพรอมกับที่ดินตองมีหลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง เชน หลักฐาน
ที่เจาของที่ดินขออนุญาตปลูกสราง หรือถาไมมีใหใชหลักฐานการออกหมายเลขประจําบาน หรือหลักฐานของทางราชการที่เปนหลักฐาน
เชื่อไดวาเปนเจาของสิ่งปลูกสรางจริง เปนตน (ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง)

(กรณีใหเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง)

๒.๒ รูปแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินประกอบสัญญาเชา (กรณีจดทะเบียนเชาเฉพาะสวน แบงเชา แบงเชาเฉพาะสวน)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๓ หลักฐานของทางราชการแสดงวาไดมีการเปลี่ยน ชื่อตัว ชือ่ สกุล (ถามีการเปลี่ยนชื่อตัว ชือ่ สกุล ไมตรงกับชื่อตัว ชือ่ สกุล
ในหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ ) (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)
(กรณีผใู หเชาเปนบุคคลธรรมดา )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๔ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา พรอมบันทึกหลังการหยา (ถามีการจดทะเบียนสมรส
หรือจดทะเบียนหยา ) (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๕ หนังสือยินยอมใหทาํ นิตกิ รรมของคูสมรส (ตนฉบับซึง่ ผูขอจัดทํา) พรอมบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของคูส มรสและทะเบียนสมรส (สําเนารับรองความถูกตอง)
กรณีที่ตองใหความยินยอม เชน เปนสินสมรสที่ใสช่ือไวเพียงผูเดียว เปนตน (ถามีคูสมรสโดยชอบ
(กรณีผูเชาหรือผูใหเชาเปนบุคคลธรรมดา
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
ดวยกฎหมายและเปนสินสมรส) ยกเวน กรณีคูสมรสแสดงตัวยินยอมใหทาํ นิติกรรมดวยตนเอง
๒.๖ ใบมรณบัตรคูสมรส (ถาคูสมรสถึงแกกรรม) (ตนฉบับ)
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

(กรณีผใู หเชาหรือผูเชาเปนบุคคลธรรมดา )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๗ ขอบังคับของนิตบิ คุ คล หนังสือบริคณหสนธิ และวัตถุประสงค (ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง) พรอมประทับตราของนิติบุคคล
กรณีหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุวา ตองมีการประทับตรา
(กรณีผูเชาเปนนิติบุคคลไทยหรือตางดาว)
(กรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๘ รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติใหทํานิติกรรม พรอมรายละเอียดที่เกี่ยวของ (กรณีนิติบุคคลมีกรรมการเพียงคนเดียวไมตองใชรายงานการประชุม
เวนแต ขอบังคับของนิติบุคคลตองประชุมผูถือหุนทั้งหมดใหแสดงรายงานการประชุมผูถือหุน)ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง
พรอมประทับตราของนิตบิ ุคคล กรณีหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุวาตองมีการประทับตรา
(กรณีผใู หเชาหรือผูเชาเปนเปนนิติบุคคลไทยหรือตางดาว)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๙ กรณีผูเชาทั้งที่เปนบุคคล หรือนิติบุคคลสัญชาติไทย หรือเปนบุคคล หรือนิติบุคคลตางดาวตองแสดงหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) แผนงานโครงการเกี่ยวกับการลงทุนในกิจการพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่จะทําการเชาโดยอยางนอยตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการ
ใชที่ดินแหลงที่มาและจํานวนของเงินทุนระยะเวลาดําเนินการตามขัน้ ตอนของการประกอบกิจการ และรายละเอียดของการจางแรงงาน
(๒) รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(๓) หนังสือรับรองจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหรือการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยวาที่ดนิ ที่จะขอเชาอยูภายในบริเวณที่กําหนดเปนประเภทพาณิชยกรรม
หรืออุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองหรืออยูในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยแลวแตกรณี
(๔) หลักฐานการยืน่ คําขอหรือการไดรับอนุญาตหรือไดรบั ความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐหรือองคการของรัฐที่เกี่ยวของ
(๕) กรณีผูขอจดทะเบียนเปนผูทเี่ คยไดมาซึ่งสิทธิการเชาตามพระราชบัญญัตินแี้ ลวใหแสดงหลักฐานการไดมาซึ่งสิทธิดังกลาวดวย

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๑๐ **จํานวนเงินทีม่ าลงทุนกรณีการจดทะเบียนเชาเชาชวง หรือการรับโอนสิทธิการเชาที่มีเนื้อที่เกินกวาหนึ่งรอยไร เพื่อการประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมมีหลักฐาน
การนําเงินมาลงทุนไมนอยกวาหนึ่งรอยลานบาท ทั้งนี้ ไมรวมถึงจํานวนเงินคาเชาโดยใชหลักฐานการนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือหลักฐานการถอนเงิน
จากบัญชีเงินบาทของบุคคลทีม่ ถี ่นิ ที่อยูนอกประเทศ หรือหลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศตองแสดงหลักฐานอยางหนึ่งอยางใดเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) หลักฐานแบบสํา แดงเงินตราตางประเทศซึ่งออกใหโดยเจาหนา ที่ศุล กากร (Foreign Currency Declaration Form The Customs Department)
(๒) หลั กฐานแบบการทํา ธุรกรรมเงินตราตางประเทศหรือใบรับซื้อเงินตราตางประเทศซึง่ ออกใหโดยบริษัทรับอนุญาตหรือบุคคลรับอนุญาตเปนผูรับซื้อเงินตรา
ตางประเทศโดยมีหลักฐานของบริษัทรับอนุญาตหรือบุคคลรับอนุญาตที่ออกใหโดยธนาคารแหงประเทศไทยแนบประกอบดวยหรือใหใชหนังสือที่ธนาคารรับอนุญาต
ไดรับรองการรับซื้อเงินตราตางประเทศหรือนําเงินตราตางประเทศเขาฝากในบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

จดทะเบียนเชาตามพระราชบัญญัตกิ ารเชาอสังหาริมทรัพยเพือ่ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมพ.ศ.๒๕๔๒ (เชาเนื้อที่เกิน ๑๐๐ ไร) กรณีที่ดินตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่น

๒. เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม (ตอ)
๒.๑๑ **หลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศเพื่อขอจดทะเบียนการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมหรือ
อุตสาหกรรมทั้งกรณีที่เปนบัญชีของคนตางดาวหรือไมใชบัญชีของคนตางดาวใหแสดงหลักฐานหนังสือรับรองของธนาคารพาณิชยซึ่งรับรอง
การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่เปนเงินบาทของผูที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศ (ตนฉบับ)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๑๒ **หลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศเพื่อขอจดทะเบียนการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมให
แสดงหลักฐานอยางหนึ่งอยางใดไดแกหลักฐานแบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศที่ธนาคารพาณิชยจัดใหผูขายเงินตรา
ตางประเทศยื่นประกอบการขอขายเงินตราตางประเทศหรือหลักฐานที่ธนาคารพาณิชยออกใหแกลูกคาหรือหนังสือรับรอง
ของธนาคารในการรับซื้อเงินตราตางประเทศ (ตนฉบับ)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๑๓ เอกสารซึ่งแสดงหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ (ตนฉบับ)
(๑) เปนการประกอบกิจการที่เพิ่มมูลคาการสงออกหรือสนับสนุนการจางแรงงานภายในประกาศ
(๒) เปนการประกอบกิจการที่ยังไมมีในราชอาณาจักรหรือมีแตไมเพียงพอ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
(๓) เปนการประกอบกิจการที่มีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยหรือเปนการพัฒนาดานเทคโนโลยี
(๔) เปนการประกอบกิจการทีเ่ ปนประโยชนตอ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางสูงตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
๒.๑๔ หนังสือมอบอํานาจ (ผูขอจัดทํา) และบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบาน (ถายเอกสาร) ที่ผูมอบอํานาจรับรองความถูกตองพรอมบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบาน (ตนฉบับ)
ของผูรับมอบอํานาจ (กรณีไมไปดําเนินการดวยตนเอง)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๑๕ กรณีกฎหมายกําหนดใหตองมีหลักฐานคํายินยอม หรือตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานใดหรือบุคคลใดกอนตองนําหลักฐานนั้นมาแสดงดวย
เชน กรณีผูเยาวใหเชาที่ดินซึ่งตองขออนุญาตศาลกอนตามกฎหมาย เปนตน (ตนฉบับ)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

หมายเหตุ

๑. เอกสารทีน่ ํามาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ถาเปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทยที่รบั รองความถูกตองโดย
๑.๑ คนไทยที่จบการศึกษาในระดับไมต่ํากวาปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใชภาษาทีป่ รากฏในเอกสารนัน้ เปนภาษาในการเรียนการสอนหรือ
๑.๒ อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเปนผูสอนภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาหรือ
๑.๓ สถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศทีต่ ั้งอยูในประเทศไทยโดยประเทศนั้นใชภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเปนภาษาราชการหรือ
๑.๔ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ (ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)

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 หรือสํานักงานที่ดนิ กิ่งอําเภอ
ทองที่ซึ่งที่ดิน หรือสิ่งปลูกสรางตั้งอยู ติดตอดวยตนเอง
ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ชองทางติดตอ/รองเรียน
ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
มีครบทุกประเภท สามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจาหนาที่
ณ สํานักงานที่ดินทุกแหง หรือสามารถตรวจสอบดวยตนเองจากเว็บไซต
www.dol.go.th/registry

กฎหมายที่เกี่ยวของ
๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ หใชประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
๒) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗
๔) ประมวลกฎหมายที่ดิน
๕) พระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและ อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒
๖) กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
เชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๔๒
๗) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒

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)

