คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การร ังว ัดสอบเขตแบ่งแยกรวมโฉนดทีดินหรือตรวจสอบเนือทีแบ่งแยก
ื ร ับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3 ก)
รวมหน ังสอ
หน่วยงานทีให้บริการ :กรมทีดินกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
12.1ประเภทการขอรังวัดแบ่งแยกเช่นแบ่งแยกในนามเดิมแบ่งกรรมสิทธิรวมแบ่งให ้แบ่งขายแบ่งเวนคืนแบ่งหักที
สาธารณประโยชน์แบ่งได ้มาโดยการครอบครองตามมาตรา 1367 และมาตรา 1382 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แบ่ง
ตามคําพิพากษาศาลและแบ่งจัดสรรทีดินเป็ นต ้น
12.2ผู ้ขอต ้องยืนเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ ้าหน ้าทีณสํานักงานทีดินพืนทีซึงทีดินตังอยู่โดยต ้องติดต่อเจ ้าหน ้าที
ประชาสัมพันธ์
12.2.1 ครังแรกในวันยืนคําขอติดต่อเจ ้าหน ้าทีประชาสัมพันธ์เพือตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเบืองต ้นก่อนและรับบัตรคิว
เพือรอยืนคําขอและสอบสวนตามลําดับก่อนหลังในขันตอนต่อไป (ไม่นับรวมระยะเวลาให ้บริการ)
12.2.2 ครังทีสองในวันจดทะเบียนติดต่อเจ ้าหน ้าทีประชาสัม พันธ์เพือรับบัตรคิวและรอเจ ้าหน ้าทีจดทะเบียนตามลําดับ
ก่อนหลังในขันตอนต่อไป (ไม่นับรวมระยะเวลาให ้บริการ)
12.3 พนักงานเจ ้าหน ้าทีต ้องสอบสวนสิทธิและความสามารถรวมตลอดถึงความสมบูรณ์ของนิตก
ิ รรมตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
12.4 ระยะเวลาดําเนินการ
1) วันยืนคําขอ (1 วัน) ใช ้ระยะเวลาประมาณ 60 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอการยืนคําขอและสอบสวนทังนีการนับระยะเวลา
ดําเนินการจะเริมนับตังแต่พนักงานเจ ้าหน ้าทีเริมสอบสวนตามลําดับก่อนหลัง) ระยะเวลาแล ้วเสร็จขึนอยูก
่ ับจํานวนผู ้ขอคูก
่ รณี
หนังสือแสดงสิทธิในทีดินหรือประเภทนิตก
ิ รรมทีขอจดทะเบียนซึงอาจใช ้เวลาต่างกันกรณีแบ่งแยกทีดินหลายแปลงและในบาง
กรณีอาจต ้องใช ้เวลาเพิมขึนตามข ้อเท็จจริงเช่นหลักฐานไม่ชัดเจนต ้องสอบสวนเพิมเติมเพือให ้ข ้อเท็จจริงยุตเิ ป็ นต ้น
2) วันจดทะเบียน (1 วัน) ใช ้ระยะเวลาประมาณ 160 นาที(ไม่รวมระยะเวลารอเจ ้าหน ้าทีจดทะเบียนทังนีการนับระยะเวลา
ดําเนินการจะเริมนับตังแต่พนักงานเจ ้าหน ้าทีเริมรับเรืองเพือดําเนินการจดทะเบียนตามลําดับก่อนหลัง) ระยะเวลาแล ้วเสร็จขึนอยู่
กับจํานวนผู ้ขอคูก
่ รณีหนังสือแสดงสิทธิในทีดินหรือประเภทนิตก
ิ รรมทีขอจดทะเบียนซึงอาจใช ้เวลาต่างกันกรณีแบ่งแยกทีดิน
ั เจนต ้องสอบสวนเพิมเติมเพือให ้
หลายแปลงและในบางกรณีอาจต ้องใช ้เวลาเพิมขึนตามข ้อเท็จจริงเช่นหลักฐานไม่ชด
ข ้อเท็จจริงยุตเิ ป็ นต ้น
12.5กรณีมก
ี ารแก ้ไขคําขอหรือเปลียนแปลงประเภทการรังวัดแบ่งแยกประเภทต่างๆเช่นแบ่งให ้แบ่งขายแบ่งเวนคืนแบ่งได ้มา
โดยการครอบครองฯและแบ่งจัดสรรทีดินเป็ นต ้นต ้องมีขนตอนเพิ
ั
มขึนตามข ้อเท็จจริงและตามจํานวนแปลงทีแบ่งแยกเป็ นกรณีไป
12.6ก่อนออกไปทําการรังวัดผู ้ขอต ้องวางเงินค่าใช ้จ่ายในการรังวัดหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าใช ้จ่ายเพือใช ้เรียกเก็บในการ
รังวัดเกียวกับโฉนดทีดินหรือพิสจ
ู น์สอบสวนหรือตรวจสอบเนือทีเกียวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน์สามารถตรวจสอบได ้จาก
ประกาศจังหวัดซึงปิ ดประกาศไว ้ณสํานักงานทีดินในพืนทีให ้บริการโดยใช ้เนือทีเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณค่าใช ้จ่ายในการรังวัด
แต่ต ้องไม่เกินอัตราในบัญชีคา่ ใช ้จ่ายตามแบบกแบบขแบบคและแบบงท ้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการ
รังวัดเกียวกับโฉนดทีดินหรือพิสจ
ู น์สอบสวนหรือตรวจสอบเนือทีเกียวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
ลงวันที 5 มิถน
ุ ายน 2558 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท ้าย)
12.7ระยะเวลารอการรังวัดของแต่ละสํานักงานทีดินผู ้ยืนคําขอสามารถตรวจสอบได ้จากรายงานผลงานรังวัด (ร.ว. 19)
ประจําเดือนล่าสุดของแต่ละสํานักงานทีดินซึงมีระยะเวลาการนัดรังวัดตังแต่ 15 - 1,000 วัน
12.8 ตรวจระเบียบและรอผลสอบถาม(ถ ้ามี) แบ่งได ้เป็ น 3 ช่วงเวลาได ้แก่

12.8.1 ใช ้ระยะเวลาดําเนินการ 15 วัน
- กรณีไม่ต ้องสอบถามเจ ้าของทีดินข ้างเคียง (ท.ด. 81) และไม่ต ้องสอบถามทีอยูน
่ ายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ท ้องถินโดยหัวหน ้าฝ่ ายรังวัด/หัวหน ้างานตรวจระเบียบ 6 วันเจ ้าพนักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกพิจารณาสังการ 3 วัน
การเงินถอนจ่าย 2 วันเบิกโฉนดทีดินหรือหนังสือรับรองการทํ าประโยชยน์ (น.ส. 3ก) 1 วันเขียนโฉนดทีดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ (น.ส. 3ก) 3 วัน
12.8.2 ใช ้ระยะเวลาดําเนินการ 34วัน
-กรณีวน
ั ทําการรังวัดเจ ้าของทีดินข ้างเคียงได ้รับหนังสือแจ ้งเรืองการระวังชีแนวเขตและลงชือรับรองแนวเขต (ท.ด. 38)
จากพนักงานเจ ้าหน ้าทีให ้มาระวังชีแนวเขตทีดินแล ้วแต่ไม่มาหรือมาแต่ไม่ยอมลงนามรับรองแนวเขตทีดินโดยไม่คัดค ้านการ
รังวัดและผลการรังวัดปรากฏว่า 1.) การรังวัดสอบเขตโฉนดทีดินหรือแบ่งแยกโฉนดทีดินได ้รูปแผนทีเท่าเดิมแต่เนือทีต่างจาก
เดิมรูปแผนทีต่างจากเดิมแต่เนือทีเท่าเดิมรูปแผนทีและเนือทีต่างจากเดิมหรือ 2.) การรังวัดรวมโฉนดทีดินหรือตรวจสอบเนือที
แบ่งแยกรวมหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3ก)ได ้รูปแผนทีและเนือทีต่างจากเดิมพนักงานเจ ้าหน ้าทีจะส่งหนังสือเรือง
ิ ธิในทีดินข ้างเคียงให ้มาลงชือรับรองแนวเขตทีดินหรือคัดค ้านการรังวัด (ท.ด. 81) โดยให ้รอผลการสอบถาม
การแจ ้งผู ้มีสท
เจ ้าของทีดินข ้างเคียง 30 วันนับแต่วันทีส่งหนังสือเมือครบกําหนดแล ้วไม่มผ
ี ู ้คัดค ้านให ้เบิกโฉนดทีดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชยน์ (น.ส. 3ก) 1 วันเขียนโฉนดทีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3ก) 3 วัน
12.8.3ใช ้ระยะเวลาดําเนินการ 67วัน
-กรณีวน
ั ทําการรังวัดเจ ้าของทีดินข ้างเคียงไม่ได ้รับหนั งสือแจ ้งเรืองการระวังชีแนวเขตและลงชือรับรองแนวเขต (ท.ด.
38) เนืองจากไม่อาจติดต่อเจ ้าของทีดินข ้างเคียงได ้และผลการรังวัดปรากฏว่า 1.) การรังวัดสอบเขตโฉนดทีดินหรือแบ่งแยก
โฉนดทีดินได ้รูปแผนทีเท่าเดิมแต่เนือทีต่างจากเดิมรูปแผนทีต่างจากเดิมแต่เนือทีเท่าเดิมรูปแผนทีและเนือทีต่างจากเดิมหรือ
2.) การรังวัดรวมโฉนดทีดินหรือตรวจสอบเนือทีแบ่งแยกรวมหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3ก) ได ้รูปแผนทีและเนือที
ต่างจากเดิมพนักงานเจ ้าหน ้าทีจะส่งหนังสือสอบถามทีอยูน
่ ายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท ้องถินแล ้วรอผลการสอบถามที
ิ ธิในทีดินข ้างเคียงให ้มาลงชือรับรองแนวเขตทีดิน
อยู่ 30 วันเมือทราบผลการสอบถามทีอยูแ
่ ล ้วจะส่งหนังสือเรืองการแจ ้งผู ้มีสท
หรือคัดค ้านการรังวัด (ท.ด.81) รวมทังให ้ช่างรังวัดออกไปปิ ดประกาศณทีว่าการเขต/ทีว่าการอําเภอและณบริเวณทีดินของผู ้มี
สิทธิในทีดินข ้างเคียงโดยใช ้เวลา 3 วันและให ้รอผลการสอบถามเจ ้าของทีดินข ้างเคียง 30 วันนับแต่วันทีส่งหนังสือเมือครบ
กําหนดแล ้วไม่มผ
ี ู ้คัดค ้านให ้เบิกโฉนดทีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชยน์ (น.ส. 3ก) 1 วันเขียนโฉนดทีดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3ก) 3 วัน
12.9กรณีมเี หตุขัดข ้องเช่นผู ้ถือกรรมสิทธิรวมไม่สามารถตกลงแนวเขตทีจะแบ่งแยกกันได ้มีการคัดค ้านการรังวัดผู ้ขอไม่สามารถ
นํ าชีแนวเขตทีดินได ้มีทางสาธารณประโยชน์ตัดผ่านผู ้ขอไม่ยน
ิ ยอมให ้แบ่งหักเป็ นทางสาธารณประโยชน์นําท่วมมีการแก ้ไขคํา
ขอผู ้ขอมีความประสงค์นัดตรวจสอบใหม่เป็ นต ้นอาจเป็ นเหตุให ้ต ้องงดทําการรังวัดหรือยกเลิกคําขอรังวัดหรือนัดรังวัดตรวจสอบ
ใหม่แล ้วแต่กรณีโดยทีระยะเวลาดําเนินการอาจเพิมขึนได ้ตามข ้อเท็จจริง
12.10กรณีทมี
ี การคัดค ้านการรังวัดและช่างรังวัดได ้ทําแผนทีแสดงเขตคัดค ้านแล ้วให ้เจ ้าพนักงานทีดินมีอํานาจสอบสวนไกล่
เกลียโดยถือหลักฐานแผนทีเป็ นหลักในการพิจารณาถ ้าตกลงกันได ้ก็ให ้ดําเนินการไปตามทีตกลงแต่ต ้องไม่เป็ นการสมยอมกัน
เพือหลีกเลียงกฎหมายหากตกลงกันไม่ได ้ให ้แจ ้งคูก
่ รณีไปฟ้ องต่อศาลภายใน 90 วันนับแต่วันทีได ้รับแจ ้งถ ้าไม่มีการฟ้ องภายใน
กําหนดดังกล่าวให ้ถือว่าผู ้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดทีดินนันต่อไป

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: (เวลาพัก 12.00 น. ถึง 13.00 น.))
สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานครหรือสาขาหรือส่วนแยกหรือ
สํานักงานทีดินจังหวัดหรือสาขาหรือส่วนแยกหรือสํานักงานทีดิน

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

อําเภอท ้องทีซึงทีดินตังอยู่/ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน
ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :107 ถึง 1,092 วัน
ลําด ับ
1)

2)

3)

4)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
ขันตอนที 1ยืนคําขอ
-ยืนคําขอ - ตรวจเอกสารหลักฐาน-สารบบทีดิน/หนังสือแสดง
สิทธิในทีดิน - รับคําขอสอบสวน/ตรวจอายัด - กรณีแบ่ง
กรรมสิทธิรวมต ้องทําบันทึกข ้อตกลงแบ่งกรรมสิทธิรวม - ผู ้ขอ
ลงนามในคําขอ - เจ ้าหน ้าทีสังรับคําขอ - ผู ้ขอชําระ
ค่าธรรมเนียม - ฝ่ ายรังวัดดําเนินการนัดรังวัด/กําหนดวันทําการ
รังวัด/ช่างผู ้ทําการรังวัด/ค่าใช ้จ่ายในการรังวัด - ผู ้ขอวางเงิน
ค่าใช ้จ่ายในการรังวัดและรับใบนัดทําการรังวัด (ท.ด. 2 ก )
(หมายเหตุ: (ฝ่ ายทะเบียน
ฝ่ ายรังวัด))
การพิจารณา
ขันตอนที 2 รอการรังวัด
- เจ ้าหน ้าทีค ้นหาชือทีอยูเ่ จ ้าของทีดินข ้างเคียง - จัดทําหนังสือ
แจ ้งเจ ้าของทีดินข ้างเคียง (ท.ด.38) - ค ้นหาหลักฐานแผนที
- ระยะเวลารอการรังวัดของแต่ละสํานักงานทีดินผู ้ยืนคําขอ
สามารถตรวจสอบได ้จากรายงานผลงานรังวัด (ร.ว. 19)
ประจําเดือนล่าสุดของแต่ละสํานักงานทีดินซึงมีระยะเวลาการนัด
รังวัดตังแต่ 15 - 1,000 วัน
(หมายเหตุ: (ฝ่ ายรังวัด
))
การพิจารณา
ขันตอนที 3 ทําการรังวัด
- ช่างรังวัดออกไปทําการรังวัด/คํานวณแผนทีและเนือที/จัดทํ า
ต ้นร่างแผนที/รายการรังวัด/ต่อเลขทีดินเลขหน ้าสํารวจ/ เขียน
ใบสําคัญ/รายงานผลการรังวัด
- กรณีต ้องส่งหนังสือแจ ้งเจ ้าของทีดินข ้างเคียง (ท.ด.38 ค)
หรือส่งหนังสือสอบถามเจ ้าของทีดินข ้างเคียง (ท.ด.81) หรือส่ง
หนังสือสอบถามทีอยูน
่ ายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ท ้องถิน (ถ ้ามี) ให ้ดําเนินการภายใน 20 วันนับจากวันทําการ
รังวัดวันแรก
(หมายเหตุ: (ฝ่ ายรังวัด))
การพิจารณา
ขันตอนที 4 ตรวจระเบียบและรอผลสอบถาม (ถ ้ามี)
- กรณีไม่ต ้องสอบถาม (ท.ด. 81) และไม่ต ้องสอบถามทีอยุใ่ ช ้
ระยะเวลา 15 วัน
- กรณีต ้องรอผลสอบถามเจ ้าของทีดินข ้างเคียง (ท.ด. 81)
รวมทังเบิกและเขียนโฉนดทีดิน/น.ส. 3 กใช ้ระยะเวลา 34 วัน
- กรณีต ้องรอผลสอบถามทีอยุ่ /ปิ ดประกาศและรอผลสอบถาม
(ท.ด. 81) รวมทังเบิกและเขียนโฉนดทีดิน/น.ส. 3กใช ้ระยะเวลา
67 วัน

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
กรมทีดิน

15 ถึง 1,000 วัน

กรมทีดิน

30 วัน

กรมทีดิน

15 วัน

กรมทีดิน

45 วัน

กรมทีดิน

(หมายเหตุ: (ฝ่ ายรังวัด / เจ ้าพนักงานทีดิน / ฝ่ ายการเงิน / ฝ่ าย
อํานวยการ ))
5)

การพิจารณา
ขันตอนที 5 เรียกผู ้ขอ
- เรียกผู ้ขอ

ลําด ับ

ขนตอน
ั

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ

1 วัน

กรมทีดิน

-รอผู ้ขอมาจดทะเบียน
- จัดทําคําขอแบ่งแยกสัญญา/บันทึกข ้อตกลง

6)

(หมายเหตุ: (ฝ่ ายทะเบียน
))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ขันตอนที 6 จดทะเบียน
- ยืนหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน/ตรวจสอบเรือง/ตรวจอายัด/เจ ้า
พนักงานทีดินสังจดทะเบียน/ผู ้ขอลงนามในคําขอ/สัญญา/
บันทึกข ้อตกลง (ถ ้ามี)/ -แก ้ทะเบียน/กันเขตในหนังสือแสดง
สิทธิในทีดิน/แก ้ไขหมายเลขหลักเขตทีดินหรือเครืองหมายทีดิน
-คํานวณค่าใช ้จ่าย/ผู ้ขอชําระเงิน -เจ ้าพนักงานทีดินตรวจสอบ
เรือง/เรียกผู ้ขอสอบสวนก่อนจดทะเบียน/ลงนามจดทะเบียนและ
ประทับตราประจําตําแหน่ง - แจกหนังสือแสดงสิทธิในทีดินและ
สัญญา (ถ ้ามี) - ผู ้ขอตรวจสอบความถูกต ้องในหนังสือแสดง
สิทธิในทีดินและสัญญา (ถ ้ามี)
(หมายเหตุ: (ฝ่ ายทะเบียน))

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
หนงั สือแสดงสิทธิในทีดน
ิ เช่นโฉนดทีดินหรือหน ังสือร ับรองการทํา
ประโยชน์ (น.ส.3 ก.)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ2)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ3)
สําเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ4)
หล ักฐานการเปลียนชือต ัวชือสกุล (กรณีบุคคลธรรมดา) (ถ้ามีการ
เปลียนชือต ัวชือสกุลไม่ตรงก ับชือต ัวชือสกุลในหน ังสือแสดงสิทธิ
ในทีดน
ิ )
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ5)
ทะเบียนสมรส (กรณีบุคคลธรรมดา) (ถ้ามีการจดทะเบียนสมรส)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ6)
ทะเบียนหย่า (กรณีบุคคลธรรมดา) (ถ้ามีการจดทะเบียนหย่า)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุํ ค ัญต่างๆในหน ังสือร ับรองที
7)
หนงั สือร ับรองนิตบ
ิ ุคคลซึงสาระสา
นํามาแสดงย ังเป็นปัจจุบ ันและสําเนาหน ังสือร ับรองนิตบ
ิ ค
ุ คล
ด ังกล่าวซึงผูม
้ อ
ี ํานาจทําการแทนนิตบ
ิ ุคคล (ไม่ใช่ผร
ู ้ ับมอบ

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมทีดิน

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

ลําด ับ

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
อํานาจ) ร ับรองความถูกต้องพร้อมประท ับตราของนิตบ
ิ ค
ุ คลกรณี
หนงั สือร ับรองนิตบ
ิ ุคคลระบุวา่ ต้องมีการประท ับตรา (กรณีผข
ู้ อ
เป็นนิตบ
ิ ค
ุ คล)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุบ ัตรประจําต ัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผูม
้ ี
อํานาจทําการแทนนิตบ
ิ ุคคลและตราประท ับของนิตบ
ิ ค
ุ คล (กรณี
หนงั สือร ับรองนิตบ
ิ ุคคลระบุวา่ ต้องมีการประท ับตรา) พร้อมทงต
ั ัว
อย่างลายมือชือของกรรมการผูม
้ อ
ี ํานาจทําการแทนนิตบ
ิ ุคคล
(กรณีผข
ู ้ อเป็นนิตบ
ิ ค
ุ คล )
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(หน่วยงานเจ ้าของเอกสาร)
หนงั สือยินยอมให้ทํานิตก
ิ รรมของคูส
่ มรสกรณีทต้
ี องให้ความ
ื
ยินยอมเช่นเป็นสินสมรสทีใส่ชอไว้
เพียงผูเ้ ดียวเป็นต้น (ถ้ามีคู่
สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นสินสมรส) ยกเว้นกรณีคส
ู่ มรส
แสดงต ัวยินยอมให้ทํานิตก
ิ รรมด้วยตนเอง (กรณีผข
ู ้ อเป็นบุคคล
ธรรมดา)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(หน่วยงานเจ ้าของเอกสาร)
ใบมรณะบ ัตรคูส
่ มรส (กรณีบุคคลธรรมดา) (กรณีคส
ู่ มรสถึงแก่
กรรม)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุรายงานการประชุมของนิตบ
ิ ค
ุ คลทีมีมตใิ ห้ทํานิตก
ิ รรมพร้อม
รายละเอียดทีเกียวข้อง (กรณีนต
ิ บ
ิ ุคคลมีกรรมการเพียงคนเดียว
ไม่ตอ
้ งใชร้ ายงานการประชุมเว้นแต่ขอ
้ บ ังค ับของนิตบ
ิ ค
ุ คลต้อง
ประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทงหมดให้
ั
แสดงรายงานการประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ )
ํ เนาร ับรองความถูกต้องพร้อมประท ับตราของนิต ิ
ต้นฉบ ับและสา
บุคคลกรณีหนงั สือร ับรองนิตบ
ิ ุคคลระบุวา่ ต้องมีการประท ับตรา
(กรณีผข
ู ้ อเป็นนิตบ
ิ ค
ุ คล)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(หน่วยงานเจ ้าของเอกสาร)
หนงั สือมอบอํานาจ (ถ้ามี) และบ ัตรประจําต ัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบ้านทีผูม
้ อบอํานาจร ับรองความถูกต้องพร้อมบ ัตร
ประจําต ัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับมอบอํานาจ
กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คลต้องมีต ัวอย่างลายมือชือของกรรมการหรือผูม
้ ี
อํานาจทําการแทนนิตบ
ิ ุคคลมาแสดงด้วย
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(หน่วยงานเจ ้าของเอกสาร)
กรณีกฎหมายกําหนดให้ตอ
้ งมีหล ักฐานคํายินยอมหรือต้องได้ร ับ
อนุญาตจากหน่วยงานใดหรือบุคคลใดก่อนต้องนําหล ักฐานนนมา
ั
แสดงด้วยเช่นกรณีร ังว ัดแบ่งระหว่างจํานองเป็นต้น (ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(หน่วยงานเจ ้าของเอกสาร)
หล ักฐานการเวนคืนทีดินกรณีเวนคืนทีดิน

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

กรมการปกครอง

-

กรมการปกครอง

-

-

-

-

ลําด ับ

15)

16)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(หน่วยงานเจ ้าของเอกสาร)
หล ักฐานการได้ร ับอนุญาตให้ทําการจ ัดสรรทีดินและเอกสารที
เกียวข้องกรณีแบ่งจ ัดสรรทีดิน
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุั
คําพิพากษาหรือคําสงศาลและหน
ังสือร ับรองคดถ
ี งึ ทีสุดกรณีแบ่ง
ั
ตามคําพพ
ิ ากษาหรือคําสงศาลหรื
อโดยมีคําพิพากษา)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
1)
ค่าคําขอแปลงละ
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

2)

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน แปลงละ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

3)

ค่าโฉนดทีดิน/หน ังสือร ับรองการทําประโยชน์
(หมายเหตุ: -)

4)

ค่าประกาศแปลงละ
(หมายเหตุ: -)

5)

ค่ามอบอํานาจ (ถ้ามี)
(หมายเหตุ: -)

6)

ค่าอากรแสตมป์มอบอํานาจทวไปเรื
ั
องละ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 30 บาท

7)

ค่าอากรแสตมป์มอบอํานาจเฉพาะเรืองละ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

8)

ค่าพยานให้แก่พยาน
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

9)

ค่าธรรมเนียมร ังว ัดรวมโฉนดทีดน
ิ
(หมายเหตุ: -)

10)

ค่าธรรมเนียมรวมหน ังสือร ับรองการทําประโยชน์ ว ันละ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 30 บาท

11)

ค่าธรรมเนียมร ังว ัดสอบเขตโฉนดทีดิน
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 40 บาท

12)

ค่า ธรรมเนีย มตรวจสอบเนือทีหน ง
ั สือ ร บ
ั รองการทํ า ประโยชน์
ว ันละ

แปลงละ

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

เรืองละ

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

คนละ

ว ันละ

ว ันละ

ค่าธรรมเนียม 40 บาท

ค่าธรรมเนียม 30 บาท

ลําด ับ
13)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)
ค่าธรรมเนียมร ังว ัดแบ่งแยกโฉนดทีดิน
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

แปลงละ

ค่าธรรมเนียม 40 บาท

14)

ค่าธรรมเนียมแบ่งแยกหน ังสือร ับรองการทําประโยชน์
(หมายเหตุ: -)

แปลงละ

ค่าธรรมเนียม 30 บาท

15)

ค่า คํ า นวณเนือทีโฉนดทีดิน หรือ หน งั สือ ร บ
ั รองการทํ า ประโยชน์
แปลงละ
(หมายเหตุ: -)
ค่าหล ักเขตทีดิน หล ักละ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 30 บาท

้ ่ายเป็ นไปตามกฎกระทรวง
การเรียกเก็ บ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ
ฉบ บ
ั ที 47
(พ.ศ. 2541)
และกฎกระทรวงฉบ ับที 48
(พ.ศ.2542)
ออกตามความในพระราชบ ญ
ั ญต
ั ใิ ห้ใ ช ้ป ระมวล
กฎหมายทีดน
ิ พ.ศ. 2497
(หมายเหตุ: -)

-

16)

17)

ค่าธรรมเนียม 15 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
ัื
1)
เจ ้าพนักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/เจ ้าพนักงานทีดินอําเภอพืนทีที
ใช ้บริการ
(หมายเหตุ: -)
2)
ตู ้รับเรืองร ้องเรียนสํานักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก /สํานักงานทีดินอําเภอ
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 2141 5678-9
(หมายเหตุ: -)
4)
ฝ่ ายเรืองราวร ้องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษาชัน 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ ้งวัฒนะแขวงทุง่ สองห ้องเขตหลักสีกทม. 10210
(หมายเหตุ: -)
5)
ศูนย์บริการประชาชนสํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
6)
ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชัน 2 ถนนแจ ้งวัฒนะตําบลคลองเกลืออําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนสําหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
ชือแบบฟอร์ม
1)
แบบฟอร์มและตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ
(หมายเหตุ: (สามารถขอตรวจสอบจากพนั กงานเจ ้าหน ้าทีณสํานักงานทีดินทุกแห่งหรือสามารถตรวจสอบด ้วย
ตนเองจากเว็บไซด์ www.dol.go.th/registry))
2)
บัญชีค่าใช ้จ่ายสําหรับการออกการตรวจสอบเนือทีแบ่งแยกและรวมหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (แบบก)
(หมายเหตุ: -)
3)
บัญชีค่าใช ้จ่ายสําหรับการรังวัดออกโฉนดทีดินแบ่งแยกสอบเขตและรวมโฉนดท่ดน
ิ (โดยวิธแ
ี ผนทีชันสองทําการ

ลําด ับ

4)

5)

ชือแบบฟอร์ม
รังวัดด ้วยโซ่) (แบบข)
(หมายเหตุ: -)
บัญชีค่าใช ้จ่ายสําหรับการรังวัดออกโฉนดทีดินแบ่งแยกสอบเขตและรวมโฉนดท่ดน
ิ (โดยวิธแ
ี ผนทีชันสองทําการ
รังวัดด ้วยกล ้อง) (แบบค)
(หมายเหตุ: -)
บัญชีค่าใช ้จ่ายสําหรับการรังวัดออกโฉนดทีดินแบ่งแยกสอบเขตและรวมโฉนดท่ดน
ิ (โดยวิธแ
ี ผนทีชันหนึง) (แบ
บง)
(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
ระยะเวลาดําเนินการรวม
ระยะเวลาดําเนินการรวมหมายถึงระยะเวลาทีกําหนดไว ้ 92วันบวกกับระยะเวลารอการรังวัดของแต่ละสํานั กงานทีดินฯในขันตอนที
2 เช่น 92วัน + ระยะเวลารอการรังวัด15 วัน = 107วันหรือ 92วัน + ระยะเวลารอการรังวัด 1,000 วัน = 1,092วัน
- กรณีไม่ต ้องสอบถามทีอยูน
่ ายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท ้องถินแต่ต ้องรอผลสอบถามเจ ้าของทีดินข ้างเคียง (ท.ด.81)
ระยะเวลาจะเพิมขึน9วันจากระยะเวลาดําเนินการรวม
- กรณีต ้องรอผลสอบถามทีอยู่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท ้องถิน / ปิ ดประกาศและต ้องรอผลสอบถามเจ ้าของทีดิน
ข ้างเคียง (ท.ด. 81) ระยะเวลาจะเพิมขึน42วันจากระยะเวลาดําเนินการรวม

เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคู่มอ
ื มีผลบังคับใช ้: 17/07/2558

