ั
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : จดทะเบียนเช่าตามพระราชบ ัญญ ัติการเช่าอสงหาริ
มทร ัพย์เพือพาณิช
ยกรรมและอุตสาหกรรมพ.ศ.2542 (เช่าเนือทีเกิน 100 ไร่) กรณีทดิ
ี นตงอยู
ั
ใ่ นเขตจ ังหว ัดอืน
หน่วยงานทีให้บริการ :กรมทีดินกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การให ้เช่ากรณีนีต ้องเป็ นการเช่าตามพระราชบัญญัตก
ิ ารเช่าอสังหาริมทรัพย์เพือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมพ.ศ. 2542
ซึงมีกําหนดเช่าระยะเวลาเกิน 30 ปี ขนไปแต่
ึ
ไม่เกิน 50 ปี และต่อสัญญาได ้อีกไม่เกิน 50 ปี และต ้องเป็ นการเช่าเกินกว่า 30 ปี ขน
ึ
ไปจึงสามารถขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ ้าหน ้าทีในประเภทนีได ้
ิ ธิในทีดินได ้เสมือนคนต่างด ้าวตามมาตรา 97 แห่งประมวลกฎหมายทีดินจดทะเบียนการเช่า
กรณีคนต่างด ้าวหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลทีมีสท
ต ้องเป็ นพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมทีคนต่างด ้าวสามารถประกอบธุรกิจได ้ตามกฎหมายว่าด ้วยการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด ้าว
2. การเช่าทีดินเพือประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมทีมีเนือทีเกินกว่า 100 ไร่จะต ้องเป็ นกิจการทีอยู่ภายใต ้หลักเกณฑ์
อย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี
(1) เป็ นการประกอบกิจการทีเพิมมูลค่าการส่งออกหรือสนับสนุนการจ ้างแรงงานภายในประเทศ
(2) เป็ นการประกอบกิจการทียังไม่มใี นราชอาณาจักรหรือมีแต่ไม่เพียงพอ
(3) เป็ นการประกอบกิจการทีมีกรรมวิธก
ี ารผลิตทีทันสมัยหรือเป็ นการพัฒนาด ้านเทคโนโลยี
(4) เป็ นการประกอบกิจการทีเป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างสูงตามทีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ิ ธิในทีดินได ้เสมือนคนต่างด ้าวตามมาตรา 97 แห่งประมวลกฎหมายทีดินเป็ นผู ้เช่าผู ้
3. ในกรณีคนต่างด ้าวหรือนิตบ
ิ ุคคลทีมีสท
เช่าช่วงหรือผู ้รับโอนสิทธิการเช่าการประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมนันจะต ้องมีการลงทุนไม่น ้อยกว่าหนึงร ้อยล ้านบาท
ทังนีไม่รวมถึงจํานวนเงินค่าเช่าโดยต ้องนํ าเงินตราต่างประเทศเข ้ามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตรา
ต่างประเทศหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลทีมีถนที
ิ อยู่นอกประเทศตามจํานวนเงินลงทุนทังหมด
4. การเช่าทีดินตามพระราชบัญญัตก
ิ ารเช่าอสังหาริมทรัพย์เพือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมพ.ศ.2542 กรณีเช่าทีดินเนือทีเกิน
100 ไร่ต ้องให ้สภาท ้องถินทีทีดินตังอยูใ่ ห ้ความเห็นก่อนดําเนินการขออนุมัตต
ิ อ
่ ผู ้ว่าราชการจังหวัด (ปฏิบต
ั ริ าชการแทนอธิบดี
กรมทีดิน) กรณีทดิ
ี นตังอยูใ่ นเขตจังหวัดอืน
5. พนักงานเจ ้าหน ้าทีต ้องสอบสวนสิทธิและความสามารถรวมตลอดถึงความสมบูรณ์ของนิตก
ิ รรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดไว ้ในกฎกระทรวงฉบับที 7 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห ้ใช ้ประมวล
กฎหมายทีดินพ.ศ. 2497 และแก ้ไขเพิมเติมรวมทังกฎหมายและระเบียบทีเกียวข ้อง
6. ระยะเวลาดําเนินการ
- ระยะเวลากรณีท ีดินตังอยูใ่ นเขตสํานักงานทีดินจังหวัดใช ้เวลารวม 55 วัน
- ระยะเวลากรณีทดิ
ี นตังอยูใ่ นเขตสํานักงานทีดินจังหวัดสาขา/ส่วนแยก/สํานักงานทีดินอําเภอ/กิงอําเภอใช ้เวลารวม 61วัน
โดยมีขนตอนและระยะเวลาดํ
ั
าเนินการดังนี
6.1 วันรับคําขอ (1 วัน) ใช ้ระยะเวลาประมาณ 90 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอการยืนคําขอและสอบสวนทังนีการนับระยะเวลา
ดําเนินการจะเริมนับตังแต่พนักงานเจ ้าหน ้าทีเริมสอบสวนตามลําดับก่อนหลัง) ระยะเวลาแล ้วเสร็จขึนอยูก
่ ับจํานวนคูก
่ รณีและ
หนังสือแสดงสิทธิในทีดินเช่นกรณีมค
ี ก
ู่ รณีฝ่ายละหลายรายหรือหนังสือแสดงสิทธิในทีดินหลายฉบับหรือขอจดทะเบียนหลาย
ั เจนต ้องสอบสวนเพิมเติม
ประเภทในคราวเดียวกันเป็ นต ้นและในบางกรณีอาจต ้องใช ้เวลาเพิมตามข ้อเท็จจริงเช่นหลักฐานไม่ชด
เพือให ้ข ้อเท็จจริงยุตเิ ป็ นต ้นโดยติดต่อเจ ้าหน ้าทีประชาสัมพันธ์เพือตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเบืองต ้นก่อนและรับบัตรคิว
เพือรอยืนคําขอและสอบสวนตามลําดับก่อนหลังในขันตอนต่อไป
6.2 ระยะเวลาการขอความเห็นสภาท ้องถินและการขออนุมัตผ
ิ ู ้ว่าราชการจังหวัด (ในฐานะปฏิบัตริ าชการแทนอธิบดีกรมทีดิน)
(1) ระยะเวลาการขอความเห็นสภาท ้องถินจัดทํ าหนังสือ/นําส่งหนังสือ/ส่งกลับรวม 10 วันนับแต่ลงนามในหนังสือแจ ้งสภา

ท ้องถินให ้ความเห็นภายใน 30วันนับแต่วันทีได ้รับเอกสาร (ถ ้าไม่ได ้รับแจ ้งผลภายใน 30 วันถือว่าไม่ประสงค์จะให ้ความเห็น)
(2) ระยะเวลาการขออนุมัตผ
ิ ู ้ว่าราชการจังหวัด (ในฐานะปฏิบัตริ าชการแทนอธิบดีกรมทีดิน)
- กรณีทดิ
ี น
ตังอยู่ในเขตสํานักงานทีดินจังหวัดใช ้เวลา 13 วัน
-กรณีทดิ
ี นตังอยูใ่ นเขตสํานั กงานทีดินจังหวัด
สาขา/ส่วนแยก/สํานักงานทีดินอําเภอ/กิงอําเภอใช ้เวลา 19 วัน
6.3 วันจดทะเบียน (1 วัน) ใช ้ระยะเวลาประมาณ 120 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอเจ ้าหน ้าทีจดทะเบียนทังนีการนับระยะเวลา
ดําเนินการจะเริมนับตังแต่พนักงานเจ ้าหน ้าทีเริมรับเรืองเพือดําเนินการจดทะเบียนตามลําดับก่อนหลัง) ระยะเวลาแล ้วเสร็จขึนอยู่
กับจํานวนคูก
่ รณีหรือหนังสือแสดงสิทธิในทีดินเช่นกรณีมค
ี ก
ู่ รณีฝ่ายละหลายรายหรือหนังสือแสดงสิทธิในทีดินหลายฉบับหรือ
ขอจดทะเบียนหลายประเภทในคราวเดียวกันเป็ นต ้นโดยติดต่อเจ ้าหน ้าทีประชาสัมพันธ์เพือรับบัตรคิวและรอเจ ้าหน ้าทีจด
ทะเบียนตามลําดับก่อนหลังในขันตอนต่อไป
7. กรณีต ้องมีการประกาศตามกฎหมายสําหรับการเช่าทีดินมีหลักฐานเป็ นหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3/น.ส.3 ข.) ใน
กรณีทกฎหมายกํ
ี
าหนดให ้ต ้องประกาศ 30 วันก่อนจะมีระยะเวลาดําเนินการรวมจะเพิมกระบวนการจัดทํ าประกาศและหนังสือ
นํ าส่งประกาศและระยะเวลาประกาศทังหมดรวม 40 วันทังนีระยะเวลาการปิ ดประกาศ (ถ ้ามี) และขอความเห็นสภาท ้องถินเป็ น
ขันตอนทีสามารถดําเนินการพร ้อมกันได ้ (กรณีทต
ี ้องมีการประกาศหรือได ้รับยกเว ้นไม่ต ้องประกาศเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดไว ้ในกฎกระทรวงฉบับที 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห ้ใช ้ประมวลกฎหมายทีดินพ.ศ. 2497)

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานทีดินจังหวัดหรือสาขาหรือส่วนแยกสํานักงานทีดิน
อําเภอหรือสํานั กงานทีดินกิงอําเภอท ้องทีซึงทีดินหรือทีดินพร ้อม
สิงปลูกสร ้างตังอยู่/ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน

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

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :61 วัน
ลําด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั
การพิจารณา
วันยืนคําขอ
- ยืนคําขอ
- ตรวจเอกสารหลักฐาน/สารบบทีดินและหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์หรือหลักฐานการเป็ นเจ ้าของสิงปลูกสร ้าง
- รับคําขอและสอบสวนคูก
่ รณี ตรวจอายัด
- ทําคําขอและคูก
่ รณีลงนามในคําขอ
- เจ ้าหน ้าทีสังรับคําขอ
- ชําระค่าธรรมเนียมคําขอและค่าประกาศ (ถ ้ามี)
- จัดทําประกาศ/หนังสือนํ าส่งประกาศ/เจ ้าพนักงานทีดินลงนาม
(ถ ้ามี)
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
การขอความเห็นสภาท ้องถิน
- ทําหนังสือและส่งเรืองให ้สภาท ้องถินทีทีดินตังอยูใ่ ห ้ความเห็น
(ระยะเวลาจัดทําหนังสือ/นํ าส่งหนังสือ/ส่งกลับรวม 10 วันนับแต่
ลงนามในหนังสือ)
- สภาท ้องถินให ้ความเห็นภายใน 30 วัน
(ถ ้าไม่ได ้รับแจ ้งผลภายใน 30 วันถือว่าไม่ประสงค์จะให ้
ความเห็น)
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
-

40 วัน

-

3 วัน

-

ลําด ับ

4)

5)

6)

7)

8)

ขนตอน
ั
เมือได ้รับทราบผลจากสภาท ้องถินและประกาศครบกําหนด (ถ ้า
มี) สํานักงานทีดินจังหวัดสาขา/ส่วนแยก/สํานักงานทีดิน
อําเภอ/กิงอําเภอเจ ้าของเรืองสรุปเรืองพร ้อมความเห็นส่งให ้
สํานักงานทีดินจังหวัด
(หมายเหตุ: (กรณียนคํ
ื าขอณสํานักงานทีดินจังหวัดไม่ต ้อง
ดําเนินการตามขันตอนนี))
การพิจารณา
สํานักงานทีดินจังหวัดสรุปเรืองพร ้อมความเห็นเสนอผู ้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณา
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
ผู ้ว่าราชการจังหวัด (ในฐานะปฏิบัตริ าชการแทนอธิบดีกรมทีดิน)
พิจารณาสังอนุมัต ิ
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เมือมีคําสังอนุมต
ั แ
ิ ล ้วสํานั กงานทีดินจังหวัดส่งเรืองคืนให ้
สํานักงานทีดินจังหวัดสาขา/ส่วนแยก /สํานักงานทีดินอําเภอ/กิง
อําเภอเจ ้าของเรือง
(หมายเหตุ: (กรณียนคํ
ื าขอณสํานักงานทีดินจังหวัดไม่ต ้อง
ดําเนินการตามขันตอนนี))
การตรวจสอบเอกสาร
สํานักงานทีดินเจ ้าของเรืองมีหนังสือแจ ้งผู ้ขอมาดําเนินการเพือ
จดทะเบียน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
วันจดทะเบียน
- ยืนโฉนดทีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์
- ตรวจสอบเรืองและตรวจอายัด
- เจ ้าพนักงานทีดินสังจดทะเบียน
- ทําสัญญาหรือบันทึกข ้อตกลงและแก ้ทะเบียน
- คูก
่ รณีลงนามในสัญญาหรือบันทึกข ้อตกลง
- คํานวณค่าใช ้จ่าย/ผู ้ขอชําระเงิน
- แก ้ทะเบียน
- เจ ้าพนักงานทีดินตรวจสอบเรือง/ลงนามจดทะเบียน/
ประทับตราประจําตําแหน่งในสัญญาหรือบันทึกข ้อตกลงและ
หนังสือรับรองการทําประโยชน์พร ้อมทังแจกให ้ผู ้ขอตรวจสอบ
ความถูกต ้อง
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ

7 วัน

-

3 วัน

-

3 วัน

-

3 วัน

-

1 วัน

-

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
โฉนดทีดน
ิ หรือหน ังสือร ับรองการทําประโยชน์ (ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2)
หล ักฐานการเป็นเจ้าของสิงปลูกสร้างกรณีไม่ได้ร ับโอนสิงปลูก
สร้างมาพร้อมก ับทีดินต้องมีหล ักฐานการเป็นเจ้าของสิงปลูกสร้าง
เช่นหล ักฐานทีเจ้าของทีดน
ิ ขออนุญาตปลูกสร้างหรือถ้าไม่มใี ห้ใช ้
หล ักฐานการออกหมายเลขประจําบ้านหรือหล ักฐานของทาง
ราชการทีเป็นหล ักฐานเชือได้วา่ เป็นเจ้าของสิงปลูกสร้างจริงเป็น
ต้น (ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

ลําด ับ

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ํ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีให ้เช่าทีดินพร ้อมสิงปลูกสร ้าง)
รูปแผนทีแสดงแนวเขตทีดินประกอบส ัญญาเช่ากรณีจดทะเบียน
เช่าเฉพาะส่วนแบ่งเช่าแบ่งเช่าเฉพาะส่วน (ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุบ ัตรประจําต ัวประชาชน (ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้ให ้เช่าหรือผู ้เช่าเป็ นบุคคลธรรมดา)
ใบสําค ัญประจําต ัวคนต่างด้าวหรือหนงั สือเดินทางหรือหนงั สือ
ร ับรองของเจ้าหน้าทีพนก
ั งานกงสุลหรือสถานทูตทีผูน
้ นส
ั ังก ัดอยู่
ั
หรือหน ังสือแสดงสญชาติ
(Emergency Certificate) ซึง
ั
กระทรวงการต่างประเทศออกให้เป็นการชวคราว
(ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้เช่าเป็ นบุคคลต่างด ้าว)
สําเนาทะเบียนบ้าน (ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้ให ้เช่าหรือผู ้เช่าเป็ นบุคคลธรรมดาหรือบุคคลต่างด ้าว)
หล ักฐานของทางราชการแสดงว่าได้มก
ี ารเปลียนชือต ัวชือสกุล
(ถ้ามีการเปลียนชือต ัวชือสกุลไม่ตรงก ับชือต ัวชือสกุลในหน ังสือ
แสดงสิทธิในทีดิน) (ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้ให ้เช่าหรือผู ้เช่าเป็ นบุคคลธรรมดา)
ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าพร้อมบ ันทึกหล ังทะเบียนหย่า (ถ้า
มีการจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่า) (ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้ให ้เช่าหรือผู ้เช่าเป็ นบุคคลธรรมดา)
หนงั สือยินยอมให้ทํานิตก
ิ รรมของคูส
่ มรส (ต้นฉบ ับซึงผูข
้ อจ ัดทํา)
พร้อมบ ัตรประจําต ัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านของคูส
่ มรสและ
ทะเบียนสมรส (สําเนาร ับรองความถูกต้อง) กรณีทต้
ี องให้ความ
ื
ยินยอมเช่นเป็นสินสมรสทีใส่ชอไว้
เพียงผูเ้ ดียวเป็นต้น (ถ้ามีคู่
สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นสินสมรส) ยกเว้นกรณีคส
ู่ มรส
แสดงต ัวยินยอมให้ทํานิตก
ิ รรมด้วยตนเอง
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้เช่าหรือผู ้ให ้เช่าเป็ นบุคคลธรรมดา)
ใบมรณบ ัตรคูส
่ มรส (ถ้าคูส
่ มรสถึงแก่กรรม) (ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้ให ้เช่าหรือผู ้เช่าเป็ นบุคคลธรรมดา)
ํ ค ัญต่างๆในหน ังสือร ับรองที
หนงั สือร ับรองนิตบ
ิ ุคคลซึงสาระสา
นํามาแสดงย ังเป็นปัจจุบ ัน (ต้นฉบ ับ) สําเนาบ ัญชีรายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้
และสําเนาหนงั สือร ับรองนิตบ
ิ ุคคลด ังกล่าวซึงผูม
้ อ
ี ํานาจทําการ
แทนนิตบ
ิ ุคคล (ไม่ใช่ผร
ู ้ ับมอบอํานาจ) ร ับรองความถูกต้อง
พร้อมประท ับตราของนิตบ
ิ ค
ุ คลกรณีหน ังสือร ับรองนิตบ
ิ ค
ุ คลระบุวา่
ต้องมีการประท ับตรา

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

กรมการปกครอง

-

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

ลําด ับ

12)

13)

14)

15)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้ให ้เช่าหรือผู ้เช่าเป็ นนิตบ
ิ ุคคลไทยหรือต่างด ้าว)
ข้อบ ังค ับของนิตบ
ิ ุคคลหนงั สือบริคณห์สนธิและว ัตถุประสงค์
ํ เนาร ับรองความถูกต้องพร้อมประท ับตราของนิต ิ
ต้นฉบ ับและสา
บุคคลกรณีหนงั สือร ับรองนิตบ
ิ ุคคลระบุวา่ ต้องมีการประท ับตรา
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้เช่าเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลไทยหรือต่างด ้าว)
รายงานการประชุมของนิตบ
ิ ค
ุ คลทีมีมตใิ ห้ทํานิตก
ิ รรมพร้อม
รายละเอียดทีเกียวข้องกรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คลมีกรรมการเพียงคนเดียวไม่
ต้องใชร้ ายงานการประชุมเว้นแต่ขอ
้ บ ังค ับของนิตบ
ิ ค
ุ คลต้อง
ประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทงหมดให้
ั
แสดงรายงานการประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้
ํ เนาร ับรองความถูกต้อง) พร้อมประท ับตราของนิต ิ
(ต้นฉบ ับและสา
บุคคลกรณีหนงั สือร ับรองนิตบ
ิ ุคคลระบุวา่ ต้องมีการประท ับตรา/
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้ให ้เช่าหรือผู ้เช่าเป็ นนิตบ
ิ ุคคลไทยหรือต่างด ้าว)
บ ัตรประจําต ัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ้าน (ต้นฉบ ับ) ของ
กรรมการผูม
้ อ
ี ํานาจทําการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คลไทย (ถ้ากรรมการเป็น
คนต่างด้าวเอกสารตามช่องหมายเหตุ) และตราประท ับ (กรณี
หนงั สือร ับรองนิตบ
ิ ุคคลระบุวา่ ต้องมีการประท ับตรา) และ
ต ัวอย่างลายมือชือของกรรมการผูม
้ อ
ี ํานาจทําการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
ํ เนาร ับรองความถูกต้อง)
มาแสดงด้วย (ต้นฉบ ับพร้อมสา
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด ้าวหรือหนังสือเดินทางหรือ
หนังสือรับรองของเจ ้าหน ้าทีพนักงานกงสุลหรือสถานทูตทีผู ้นันสังกัดอยู่
หรือหนังสือแสดงสัญชาติ (Emergency Certificate) ซึงกระทรวงการ
ต่างประเทศออกให ้เป็ นการชัวคราว (ต ้นฉบับ)
(กรณีผู ้ให ้เช่าหรือผู ้เช่าเป็ นนิตบ
ิ ุคคลไทยหรือต่างด ้าว)
ั
กรณีผเู ้ ช่าทงที
ั เป็นบุคคลหรือนิตบ
ิ ุคคลสญชาต
ไิ ทยหรือเป็นบุคคล
หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลต่างด้าวต้องแสดงหล ักฐานเพิมเติมด ังนี (ใช ้
หล ักฐานตามช่องหมายเหตุ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(1) แผนงานโครงการเกียวกับการลงทุนในกิจการพาณิชยก
รรมหรืออุตสาหกรรมทีจะทําการเช่าโดยอย่างน ้อยต ้องแสดงรายละเอียด
เกียวกับแผนการใช ้ทีดินแหล่งทีมาและจํานวนของเงินทุนระยะเวลา
ดําเนินการตามขันตอนของการประกอบกิจการและรายละเอียดของการ
จ ้างแรงงาน
(2) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล ้อมตามกฎหมายว่าด ้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล ้อมแห่งชาติ
(3) หนังสือรับรองจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหรือการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าทีดินทีจะขอเช่าอยูภ
่ ายในบริเวณที
กําหนดเป็ นประเภทพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด ้วย
การผังเมืองหรืออยูใ่ นบริเวณนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด ้วยการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล ้วแต่กรณี
(4) หลักฐานการยืนคําขอหรือการได ้รับอนุญาตหรือได ้รับความเห็นชอบ
จากหน่วยงานของรัฐหรือองค์การของรัฐทีเกียวข ้อง
(5) กรณีผู ้ขอจดทะเบียนเป็ นผู ้ทีเคยได ้มาซึงสิทธิการเช่าตาม
พระราชบัญญัตน
ิ แล
ี ้วให ้แสดงหลักฐานการได ้มาซึงสิทธิดังกล่าวด ้วย

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

-

-

-

ลําด ับ
16)

17)

18)

19)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
)
**จํานวนเงินทีมาลงทุนกรณีการจดทะเบียนเช่าเช่าช่วงหรือการ
ร ับโอนสิทธิการเช่าทีมีเนือทีเกินกว่าหนึงร้อยไร่เพือการประกอบ
พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมมีหล ักฐานการนําเงินมาลงทุนไม่
น้อยกว่าหนึงร้อยล้านบาททงนี
ั ไม่รวมถึงจํานวนเงินค่าเช่าโดยใช ้
หล ักฐานการนําเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจ ักรหรือ
หล ักฐานการถอนเงินจากบ ัญชีเงน
ิ บาทของบุคคลทีมีถนที
ิ อยูน
่ อก
ประเทศหรือหล ักฐานการถอนเงินจากบ ัญชีเงน
ิ ฝากเงินตรา
ต่างประเทศต้องแสดงหล ักฐานอย่างหนึงอย่างใดเพิมเติมด ังนี
้ ล ักฐานตามช่องหมายเหตุ)
(ใชห
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ((1) หลักฐานแบบสําแดงเงินตราต่างประเทศซึงออกให ้โดย
เจ ้าหน ้าทีศุลกากร (Foreign Currency Declaration Form The
Customs Department)
(2) หลักฐานแบบการทําธุรกรรมเงินตราต่างประเทศหรือใบรับซือเงินตรา
ต่างประเทศซึงออกให ้โดยบริษัทรับอนุญาตหรือบุคคลรับอนุญาตเป็ น
ผู ้รับซือเงินตราต่างประเทศโดยมีหลักฐานของบริษัทรับอนุญาตหรือ
บุคคลรับอนุญาตทีออกให ้โดยธนาคารแห่งประเทศไทยแนบ
ประกอบด ้วยหรือให ้ใช ้หนังสือทีธนาคารรับอนุญาตได ้รับรองการรับซือ
เงินตราต่างประเทศหรือนํ าเงินตราต่างประเทศเข ้าฝากในบัญชีเงินฝาก
เงินตราต่างประเทศ)
**หล ักฐานการถอนเงินจากบ ัญชีเงน
ิ บาทของบุคคลทีมีถนที
ิ อยู่
ั
นอกประเทศเพือขอจดทะเบียนการเช่าอสงหาริ
มทร ัพยเ์ พือพาณิช
ยกรรมหรืออุตสาหกรรมทงกรณี
ั
ทเป
ี ็ นบ ัญชีของคนต่างด้าวหรือ
ไม่ใช่บ ัญชีของคนต่างด้าวให้แสดงหล ักฐานหน ังสือร ับรองของ
ึ ับรองการถอนเงินจากบ ัญชีเงินฝากทีเป็นเงิน
ธนาคารพาณิชย์ซงร
บาทของผูท
้ มี
ี ถนที
ิ อยูน
่ อกประเทศ (ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ**หล ักฐานการถอนเงินจากบ ัญชีเงน
ิ ฝากเงินตราต่างประเทศเพือ
ั
ขอจดทะเบียนการเช่าอสงหาริ
มทร ัพยเ์ พือพาณิชยกรรมหรือ
อุตสาหกรรมให้แสดงหล ักฐานอย่างหนึงอย่างใดได้แก่หล ักฐาน
แบบการทําธุรกรรมเงินตราต่างประเทศทีธนาคารพาณิชยจ
์ ัดให้
ผูข
้ ายเงินตราต่างประเทศยืนประกอบการขอขายเงินตรา
ต่างประเทศหรือหล ักฐานทีธนาคารพาณิชย์ออกให้แก่ลก
ู ค้าหรือ
หนงั สือร ับรองของธนาคารในการร ับซือเงินตราต่างประเทศ
(ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุเอกสารซึงแสดงหล ักฐานอย่างใดอย่างหนึงด ังต่อไปนี (ต้นฉบ ับ)
(1) เป็นการประกอบกิจการทีเพิมมูลค่าการส่งออกหรือสน ับสนุน
การจ้างแรงงานภายในประกาศ
(2) เป็นการประกอบกิจการที
ย ังไม่มใี นราชอาณาจ ักรหรือมีแต่ไม่เพียงพอ
(3) เป็นการ
ประกอบกิจการทีมีกรรมวธิ ก
ี ารผลต
ิ ทีท ันสม ัยหรือเป็นการพ ัฒนา
ด้านเทคโนโลยี
(4) เป็นการประกอบกิจการทีเป็นประโยชน์
ั
ต่อเศรษฐกิจและสงคมของประเทศอย่
างสูงตามทีร ัฐมนตรีประกาศ
กําหนดโดยความเห็ นชอบของคณะร ัฐมนตรี
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

-

-

ลําด ับ
20)

21)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุหนงั สือมอบอํานาจ (ผูข
้ อจ ัดทํา) และบ ัตรประจําต ัวประชาชนผู ้
มอบอํานาจหรือสําเนาบ ัตรประจําต ัวประชาชนและสําเนาทะเบียน
บ้าน (ถ่ายเอกสาร) ทีผูม
้ อบอํานาจร ับรองความถูกต้องพร้อมบ ัตร
ประจําต ัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน (ต้นฉบ ับ) ของผูร้ ับ
มอบอํานาจ (กรณีไม่ไปดําเนินการด้วยตนเอง)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุกรณีกฎหมายกําหนดให้ตอ
้ งมีหล ักฐานคํายินยอมหรือต้องได้ร ับ
อนุญาตจากหน่วยงานใดหรือบุคคลใดก่อนต้องนําหล ักฐานนนมา
ั
แสดงด้วยเช่นกรณีผูเ้ ยาว์ให้เช่าทีดินซึงต้องขออนุญาตศาลก่อน
ตามกฎหมายเป็นต้น (ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าคําขอแปลงละ 5 บาท
(หมายเหตุ: -)
2)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

ค่าธรรมเนียม (กรณีมท
ี ุนทร ัพย)์
1% ของราคาเช่าตลอดอายุ
การเช่า
(ค่าเช่ารวมถึงเงินกน
ิ เปล่า (ถ้ามี))
(หมายเหตุ: -)
ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มท
ี น
ุ ทร ัพย์) แปลงละ 50 บาท
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 1 %

ค่าอากรแสตมป์ 0.1% ของราคาเช่าตลอดอายุการเช่า (ค่าเช่า
รวมถึงเงินกินเปล่า (ถ้ามี)) แต่ห ากเป็นการเช่าทํ านาไร่ไม่ตอ
้ ง
เสียอากรแสตมป์
(หมายเหตุ: -)
ค่าอากรคูฉ
่ บ ับกรณีมก
ี ารจ ัดทําตราสารซึงมีขอ
้ ความอย่างเดียวก ัน
ก ับต้น ฉบ บ
ั และผูก
้ ระทํ าตราสารได้ลงลายมือชือไว้อย่างเดียวก น
ั
ก ับต้นฉบ ับเสียค่าอากรคูฉ
่ บ ับ 5 บาท
(หมายเหตุ: -)
ค่าประกาศแปลงละ 10 บาท
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 0.1 %

7)

ค่ามอบอํานาจ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

8)

ค่าพยานให้แก่พยาน
(หมายเหตุ: -)

3)

4)

5)

6)

เรืองละ 20 บาท

คนละ 10 บาท

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

ค่าธรรมเนียม 5 บาท

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
เจ ้าพนักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/เจ ้าพนักงานทีดินอําเภอ/กิงอําเภอพืนทีทีใช ้บริการ
(หมายเหตุ: -)
2)
ตู ้รับเรืองร ้องเรียนสํานักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/สํานักงานทีดินอําเภอ/กิงอําเภอ

ลําด ับ
3)
4)

5)

6)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 2141 5678-9
(หมายเหตุ: -)
ฝ่ ายเรืองราวร ้องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศุนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน
6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ ้งวัฒนะแขวงทุง่ สองห ้องเขตหลักสีกทม. 10210
(หมายเหตุ: -)
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
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)
มีครบทุกประเภทสามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจ ้าหน ้าทีณสํานักงานทีดินทุกแห่งหรือสามารถตรวจสอบด ้วย
ตนเองจากเว็บไซต์ www.dol.go.th/registry
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
1. เอกสารทีนํามาแสดงต่อพนักงานเจ ้าหน ้าทีถ ้าเป็ นภาษาต่างประเทศต ้องแปลเป็ นภาษาไทยทีรับรองความถูกต ้องโดย
1.1 คนไทยทีจบการศึกษาในระดับไม่ตากว่
ํ
าปริญญาตรีในหลักสูตรทีใช ้ภาษาทีปรากฏในเอกสารนันเป็ นภาษาในการเรียนการ
สอนหรือ
1.2อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเป็ นผู ้สอนภาษาทีปรากฏในเอกสารนันในสถาบันการศึกษาหรือ
1.3สถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศทีตังอยู่ในประเทศไทยโดยประเทศนันใช ้ภาษาทีปรากฏในเอกสารนันเป็ นภาษา
ราชการหรือ
1.4สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
(ทังนีตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ธิ ป
ี ฏิบต
ั ริ าชการทางปกครองพ.ศ. 2539)
2. เอกสารหลักฐานอืนๆสําหรับยืนเพิมเติมตามข ้อ ** จะใช ้ข ้อหนึงข ้อใดหรือหลายข ้อรวมกันก็ได ้

เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคู่มอ
ื มีผลบังคับใช ้: 06/07/2558

