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คู่มือสําหรั บประชาชน: การรั งวัดสอบเขตแบ่ งแยกรวมโฉนดทีดินหรื อตรวจสอบเนือทีแบ่ งแยกรวมหนังสือ
รั บรองการทําประโยชน์ (น.ส.3 ก)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การรังวัดสอบเขตแบ่งแยกรวมโฉนดทีดินหรื อตรวจสอบเนือทีแบ่งแยกรวมหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ (น.ส.3 ก)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงฉบับที 31 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที ดิ นพ.ศ. 2497
2)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์

3)

กฎกระทรวงฉบับที 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที ดิ นพ.ศ. 2497

4)

ประมวลกฎหมายที ดิ นพ.ศ. 2497

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 23/07/2015 11:09 การรังวัดสอบเขตแบ่งแยกรวมโฉนดทีดิน
หรื อตรวจสอบเนือทีแบ่งแยกรวมหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3 ก)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการสํานักงานที ดิ นจังหวัดนครสวรรค์ถนนนครสวรรค์ -ท่าตะโกตําบลหนองปลิ งอํ าเภอเมื อง
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นครสวรรค์จงั หวัดนครสวรรค์๖๐๐๐๐โทร.๐-๕๖๒๕-๖๑๕๔รับผิ ดชอบพืนที อําเภอเมื องนครสวรรค์ อําเภอเก้า
เลี ยวอําเภอโกรกพระ/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ (เวลาพัก 12.00 น. ถึง 13.00 น.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
12.1ประเภทการขอรังวัดแบ่งแยกเช่นแบ่งแยกในนามเดิมแบ่งกรรมสิทธิรวมแบ่งให้ แบ่งขายแบ่งเวนคืนแบ่งหักที
สาธารณประโยชน์แบ่งได้ มาโดยการครอบครองตามมาตรา 1367 และมาตรา 1382 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์แบ่งตามคําพิพากษาศาลและแบ่งจัดสรรทีดินเป็ นต้ น
12.2ผู้ขอต้ องยืนเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีณสํานักงานทีดินพืนทีซึงทีดินตังอยู่โดยต้ องติดต่อเจ้ าหน้ าที
ประชาสัมพันธ์
12.2.1 ครังแรกในวันยืนคําขอติดต่อเจ้ าหน้ าทีประชาสัมพันธ์เพือตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเบืองต้ นก่อนและรับ
บัตรคิวเพือรอยืนคําขอและสอบสวนตามลําดับก่อนหลังในขันตอนต่อไป (ไม่นบั รวมระยะเวลาให้ บริ การ)
12.2.2 ครังทีสองในวันจดทะเบียนติดต่อเจ้ าหน้ าทีประชาสัมพันธ์เพือรับบัตรคิวและรอเจ้ าหน้ าทีจดทะเบียนตามลําดับ
ก่อนหลังในขันตอนต่อไป (ไม่นบั รวมระยะเวลาให้ บริ การ)
12.3 พนักงานเจ้ าหน้ าทีต้ องสอบสวนสิทธิและความสามารถรวมตลอดถึงความสมบูรณ์ของนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
12.4 ระยะเวลาดําเนินการ
1) วันยืนคําขอ (1 วัน) ใช้ ระยะเวลาประมาณ 60 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอการยืนคําขอและสอบสวนทังนีการนับ
ระยะเวลาดําเนินการจะเริ มนับตังแต่พนักงานเจ้ าหน้ าทีเริ มสอบสวนตามลําดับก่อนหลัง) ระยะเวลาแล้ วเสร็ จขึนอยูก่ บั
จํานวนผู้ขอคูก่ รณีหนังสือแสดงสิทธิในทีดินหรื อประเภทนิตกิ รรมทีขอจดทะเบียนซึงอาจใช้ เวลาต่างกันกรณีแบ่งแยก
ทีดินหลายแปลงและในบางกรณีอาจต้ องใช้ เวลาเพิมขึนตามข้ อเท็จจริ งเช่นหลักฐานไม่ชดั เจนต้ องสอบสวนเพิมเติม
เพือให้ ข้อเท็จจริ งยุตเิ ป็ นต้ น
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2) วันจดทะเบียน (1 วัน) ใช้ ระยะเวลาประมาณ 160 นาที(ไม่รวมระยะเวลารอเจ้ าหน้ าทีจดทะเบียนทังนีการนับ
ระยะเวลาดําเนินการจะเริ มนับตังแต่พนักงานเจ้ าหน้ าทีเริ มรับเรื องเพือดําเนินการจดทะเบียนตามลําดับก่อนหลัง)
ระยะเวลาแล้ วเสร็ จขึนอยู่กบั จํานวนผู้ขอคูก่ รณีหนังสือแสดงสิทธิในทีดินหรื อประเภทนิตกิ รรมทีขอจดทะเบียนซึงอาจใช้
เวลาต่างกันกรณีแบ่งแยกทีดินหลายแปลงและในบางกรณีอาจต้ องใช้ เวลาเพิมขึนตามข้ อเท็จจริ งเช่นหลักฐานไม่ชดั เจน
ต้ องสอบสวนเพิมเติมเพือให้ ข้อเท็จจริ งยุตเิ ป็ นต้ น
12.5กรณีมีการแก้ ไขคําขอหรื อเปลียนแปลงประเภทการรังวัดแบ่งแยกประเภทต่างๆเช่นแบ่งให้ แบ่งขายแบ่งเวนคืนแบ่ง
ได้ มาโดยการครอบครองฯและแบ่งจัดสรรทีดินเป็ นต้ นต้ องมีขนตอนเพิ
ั
มขึนตามข้ อเท็จจริ งและตามจํานวนแปลงที
แบ่งแยกเป็ นกรณีไป
12.6ก่อนออกไปทําการรังวัดผู้ขอต้ องวางเงินค่าใช้ จา่ ยในการรังวัดหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าใช้ จา่ ยเพือใช้ เรี ยกเก็บใน
การรังวัดเกียวกับโฉนดทีดินหรื อพิสจู น์สอบสวนหรื อตรวจสอบเนือทีเกียวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน์สามารถ
ตรวจสอบได้ จากประกาศจังหวัดซึงปิ ดประกาศไว้ ณสํานักงานทีดินในพืนทีให้ บริ การโดยใช้ เนือทีเป็ นเกณฑ์ในการ
คํานวณค่าใช้ จา่ ยในการรังวัดแต่ต้องไม่เกินอัตราในบัญชีคา่ ใช้ จา่ ยตามแบบกแบบขแบบคและแบบงท้ ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยค่าใช้ จา่ ยในการรังวัดเกียวกับโฉนดทีดินหรื อพิสจู น์สอบสวนหรื อตรวจสอบเนือทีเกียวกับ
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที 5 มิถนุ ายน 2558 (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ าย)
12.7ระยะเวลารอการรังวัดของแต่ละสํานักงานทีดินผู้ยืนคําขอสามารถตรวจสอบได้ จากรายงานผลงานรังวัด (ร.ว. 19)
ประจําเดือนล่าสุดของแต่ละสํานักงานทีดินซึงมีระยะเวลาการนัดรังวัดตังแต่ 15 - 1,000 วัน
12.8 ตรวจระเบียบและรอผลสอบถาม(ถ้ ามี) แบ่งได้ เป็ น 3 ช่วงเวลาได้ แก่
12.8.1 ใช้ ระยะเวลาดําเนินการ 15 วัน
- กรณีไม่ต้องสอบถามเจ้ าของทีดินข้ างเคียง (ท.ด. 81) และไม่ต้องสอบถามทีอยู่นายทะเบียนอําเภอหรื อนาย
ทะเบียนท้ องถินโดยหัวหน้ าฝ่ ายรังวัด/หัวหน้ างานตรวจระเบียบ 6 วันเจ้ าพนักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกพิจารณา
สังการ 3 วันการเงินถอนจ่าย 2 วันเบิกโฉนดทีดินหรื อหนังสือรับรองการทําประโยชยน์ (น.ส. 3ก) 1 วันเขียนโฉนดทีดิน
หรื อหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3ก) 3 วัน
12.8.2 ใช้ ระยะเวลาดําเนินการ 34วัน
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-กรณีวนั ทําการรังวัดเจ้ าของทีดินข้ างเคียงได้ รับหนังสือแจ้ งเรื องการระวังชีแนวเขตและลงชือรับรองแนวเขต (ท.ด.
38) จากพนักงานเจ้ าหน้ าทีให้ มาระวังชีแนวเขตทีดินแล้ วแต่ไม่มาหรื อมาแต่ไม่ยอมลงนามรับรองแนวเขตทีดินโดยไม่
คัดค้ านการรังวัดและผลการรังวัดปรากฏว่า 1.) การรังวัดสอบเขตโฉนดทีดินหรื อแบ่งแยกโฉนดทีดินได้ รูปแผนทีเท่าเดิม
แต่เนือทีต่างจากเดิมรู ปแผนทีต่างจากเดิมแต่เนือทีเท่าเดิมรูปแผนทีและเนือทีต่างจากเดิมหรื อ 2.) การรังวัดรวมโฉนด
ทีดินหรื อตรวจสอบเนือทีแบ่งแยกรวมหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3ก)ได้ รูปแผนทีและเนือทีต่างจากเดิม
พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะส่งหนังสือเรื องการแจ้ งผู้มีสิทธิในทีดินข้ างเคียงให้ มาลงชือรับรองแนวเขตทีดินหรื อคัดค้ านการ
รังวัด (ท.ด. 81) โดยให้ รอผลการสอบถามเจ้ าของทีดินข้ างเคียง 30 วันนับแต่วนั ทีส่งหนังสือเมือครบกําหนดแล้ วไม่มีผ้ ู
คัดค้ านให้ เบิกโฉนดทีดินหรื อหนังสือรับรองการทําประโยชยน์ (น.ส. 3ก) 1 วันเขียนโฉนดทีดินหรื อหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ (น.ส. 3ก) 3 วัน
12.8.3ใช้ ระยะเวลาดําเนินการ 67วัน
-กรณีวนั ทําการรังวัดเจ้ าของทีดินข้ างเคียงไม่ได้ รับหนังสือแจ้ งเรื องการระวังชีแนวเขตและลงชือรับรองแนวเขต
(ท.ด. 38) เนืองจากไม่อาจติดต่อเจ้ าของทีดินข้ างเคียงได้ และผลการรังวัดปรากฏว่า 1.) การรังวัดสอบเขตโฉนดทีดินหรื อ
แบ่งแยกโฉนดทีดินได้ รูปแผนทีเท่าเดิมแต่เนือทีต่างจากเดิมรูปแผนทีต่างจากเดิมแต่เนือทีเท่าเดิมรูปแผนทีและเนือทีต่าง
จากเดิมหรื อ 2.) การรังวัดรวมโฉนดทีดินหรื อตรวจสอบเนือทีแบ่งแยกรวมหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3ก) ได้
รูปแผนทีและเนือทีต่างจากเดิมพนักงานเจ้ าหน้ าทีจะส่งหนังสือสอบถามทีอยูน่ ายทะเบียนอําเภอหรื อนายทะเบียน
ท้ องถินแล้ วรอผลการสอบถามทีอยู่ 30 วันเมือทราบผลการสอบถามทีอยูแ่ ล้ วจะส่งหนังสือเรื องการแจ้ งผู้มีสิทธิในทีดิน
ข้ างเคียงให้ มาลงชือรับรองแนวเขตทีดินหรื อคัดค้ านการรังวัด (ท.ด.81) รวมทังให้ ชา่ งรังวัดออกไปปิ ดประกาศณทีว่าการ
เขต/ทีว่าการอําเภอและณบริ เวณทีดินของผู้มีสิทธิในทีดินข้ างเคียงโดยใช้ เวลา 3 วันและให้ รอผลการสอบถามเจ้ าของ
ทีดินข้ างเคียง 30 วันนับแต่วนั ทีส่งหนังสือเมือครบกําหนดแล้ วไม่มีผ้ คู ดั ค้ านให้ เบิกโฉนดทีดินหรื อหนังสือรับรองการทํา
ประโยชยน์ (น.ส. 3ก) 1 วันเขียนโฉนดทีดินหรื อหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3ก) 3 วัน
12.9กรณีมีเหตุขดั ข้ องเช่นผู้ถือกรรมสิทธิรวมไม่สามารถตกลงแนวเขตทีจะแบ่งแยกกันได้ มีการคัดค้ านการรังวัดผู้ขอไม่
สามารถนําชีแนวเขตทีดินได้ มีทางสาธารณประโยชน์ตดั ผ่านผู้ขอไม่ยินยอมให้ แบ่งหักเป็ นทางสาธารณประโยชน์นําท่วม
มีการแก้ ไขคําขอผู้ขอมีความประสงค์นดั ตรวจสอบใหม่เป็ นต้ นอาจเป็ นเหตุให้ ต้องงดทําการรังวัดหรื อยกเลิกคําขอรังวัด
หรื อนัดรังวัดตรวจสอบใหม่แล้ วแต่กรณีโดยทีระยะเวลาดําเนินการอาจเพิมขึนได้ ตามข้ อเท็จจริ ง
12.10กรณีทีมีการคัดค้ านการรังวัดและช่างรังวัดได้ ทําแผนทีแสดงเขตคัดค้ านแล้ วให้ เจ้ าพนักงานทีดินมีอํานาจสอบสวน
ไกล่เกลียโดยถือหลักฐานแผนทีเป็ นหลักในการพิจารณาถ้ าตกลงกันได้ ก็ให้ ดําเนินการไปตามทีตกลงแต่ต้องไม่เป็ นการ
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สมยอมกันเพือหลีกเลียงกฎหมายหากตกลงกันไม่ได้ ให้ แจ้ งคูก่ รณีไปฟ้องต่อศาลภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งถ้ า
ไม่มีการฟ้องภายในกําหนดดังกล่าวให้ ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดทีดินนันต่อไป

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ขันตอนที 1ยืนคําขอ
1 วัน
-ยืนคําขอ - ตรวจเอกสาร
หลักฐาน-สารบบทีดิน/
หนังสือแสดงสิทธิในทีดิน รับคําขอสอบสวน/ตรวจ
อายัด - กรณีแบ่งกรรมสิทธิ
รวมต้ องทําบันทึกข้ อตกลง
แบ่งกรรมสิทธิรวม - ผู้ขอลง
นามในคําขอ - เจ้ าหน้ าทีสัง
รับคําขอ - ผู้ขอชําระ
ค่าธรรมเนียม - ฝ่ ายรังวัด
ดําเนินการนัดรังวัด/กําหนด
วันทําการรังวัด/ช่างผู้ทํา
การรังวัด/ค่าใช้ จา่ ยในการ
รังวัด - ผู้ขอวางเงิน
ค่าใช้ จา่ ยในการรังวัดและ
รับใบนัดทําการรังวัด (ท.ด.
2ก)

การพิจารณา

ขันตอนที 2 รอการรังวัด
- เจ้ าหน้ าทีค้ นหาชือทีอยู่
เจ้ าของทีดินข้ างเคียง -

1)

2)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

15 ถึง 180
วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
กรมทีดิน

กรมทีดิน

หมายเหตุ

(ฝ่ ายทะเบียน
ฝ่ ายรังวัด)

(ฝ่ ายรังวัดกําหนด
ระยะเวลารอคอย
วันรังวัดขึนอยู่กบั
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

จัดทําหนังสือแจ้ งเจ้ าของ
ทีดินข้ างเคียง (ท.ด.38) ค้ นหาหลักฐานแผนที
- ระยะเวลารอการรังวัดของ
แต่ละสํานักงานทีดินผู้ยืน
คําขอสามารถตรวจสอบได้
จากรายงานผลงานรังวัด
(ร.ว. 19) ประจําเดือนล่าสุด
ของแต่ละสํานักงานทีดินซึง
มีระยะเวลาการนัดรังวัด
ตังแต่ 15 - 1,000 วัน
การพิจารณา

3)

ขันตอนที 3 ทําการรังวัด
- ช่างรังวัดออกไปทําการ
รังวัด/คํานวณแผนทีและ
เนือที/จัดทําต้ นร่างแผนที/
รายการรังวัด/ต่อเลขทีดิน
เลขหน้ าสํารวจ/ เขียน
ใบสําคัญ/รายงานผลการ
รังวัด
- กรณีต้องส่งหนังสือแจ้ ง
เจ้ าของทีดินข้ างเคียง
(ท.ด.38 ค) หรื อส่งหนังสือ
สอบถามเจ้ าของทีดิน
ข้ างเคียง (ท.ด.81) หรื อส่ง
หนังสือสอบถามทีอยูน่ าย
ทะเบียนอําเภอหรื อนาย
ทะเบียนท้ องถิน (ถ้ ามี) ให้

หมายเหตุ

ปริ มาณงานเกิด
)

30 วัน

กรมทีดิน

(ฝ่ ายรังวัด)
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ดําเนินการภายใน 20 วัน
นับจากวันทําการรังวัดวัน
แรก
การพิจารณา

ขันตอนที 4 ตรวจระเบียบ 15 วัน
และรอผลสอบถาม (ถ้ ามี)
- กรณีไม่ต้องสอบถาม
(ท.ด. 81) และไม่ต้อง
สอบถามทีอยุใ่ ช้ ระยะเวลา
15 วัน
- กรณีต้องรอผลสอบถาม
เจ้ าของทีดินข้ างเคียง (ท.ด.
81) รวมทังเบิกและเขียน
โฉนดทีดิน/น.ส. 3 กใช้
ระยะเวลา 34 วัน
- กรณีต้องรอผลสอบถาม
ทีอยุ่ /ปิ ดประกาศและรอผล
สอบถาม (ท.ด. 81) รวมทัง
เบิกและเขียนโฉนดทีดิน/
น.ส. 3กใช้ ระยะเวลา 67 วัน

กรมทีดิน

(ฝ่ ายรังวัด / เจ้ า
พนักงานทีดิน /
ฝ่ ายการเงิน / ฝ่ าย
อํานวยการ )

การพิจารณา

ขันตอนที 5 เรี ยกผู้ขอ
- เรี ยกผู้ขอ
-รอผู้ขอมาจดทะเบียน
- จัดทําคําขอแบ่งแยก
สัญญา/บันทึกข้ อตกลง

กรมทีดิน

(ฝ่ ายทะเบียน
)

4)

5)

45 วัน
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ที

ประเภทขันตอน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

6)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ขันตอนที 6 จดทะเบียน
1 วัน
- ยืนหนังสือแสดงสิทธิใน
ทีดิน/ตรวจสอบเรื อง/ตรวจ
อายัด/เจ้ าพนักงานทีดินสัง
จดทะเบียน/ผู้ขอลงนามใน
คําขอ/สัญญา/บันทึก
ข้ อตกลง (ถ้ ามี)/ -แก้
ทะเบียน/กันเขตในหนังสือ
แสดงสิทธิในทีดิน/แก้ ไข
หมายเลขหลักเขตทีดินหรื อ
เครื องหมายทีดิน -คํานวณ
ค่าใช้ จา่ ย/ผู้ขอชําระเงิน เจ้ าพนักงานทีดินตรวจสอบ
เรื อง/เรี ยกผู้ขอสอบสวน
ก่อนจดทะเบียน/ลงนามจด
ทะเบียนและประทับตรา
ประจําตําแหน่ง - แจก
หนังสือแสดงสิทธิในทีดิน
และสัญญา (ถ้ ามี) - ผู้ขอ
ตรวจสอบความถูกต้ องใน
หนังสือแสดงสิทธิในทีดิน
และสัญญา (ถ้ ามี)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

กรมทีดิน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 107 ถึง 272 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 32 วันทําการ

หมายเหตุ

(ฝ่ ายทะเบียน)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
หนังสือแสดง
กรมทีดิน
1
สิทธิในทีดินเช่น
โฉนดทีดินหรื อ
1)
หนังสือรับรอง
การทําประโยชน์
(น.ส.3 ก.)
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
2) ประชาชน (กรณี
บุคคลธรรมดา)
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1
3) บ้ าน (กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
ทะเบียนสมรส
กรมการปกครอง 1
(กรณีบคุ คล
4) ธรรมดา) (ถ้ ามี
การจดทะเบียน
สมรส)
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 1
บุคคลซึง
การค้ า
สาระสําคัญ
ต่างๆในหนังสือ
5) รับรองทีนํามา
แสดงยังเป็ น
ปั จจุบนั และ
สําเนาหนังสือ
รับรองนิตบิ คุ คล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-
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ที

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ดังกล่าวซึงผู้มี
อํานาจทําการ
แทนนิติบคุ คล
(ไม่ใช่ผ้ รู ับมอบ
อํานาจ) รับรอง
ความถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรา
ของนิติบคุ คล
กรณีหนังสือ
รับรองนิตบิ คุ คล
ระบุวา่ ต้ องมีการ
ประทับตรา
(กรณีผ้ ขู อเป็ นนิติ
บุคคล)
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้ านของ
กรรมการผู้มี
อํานาจทําการ
แทนนิติบคุ คล
และตราประทับ
ของนิติบคุ คล
(กรณีหนังสือ
รับรองนิตบิ คุ คล
ระบุวา่ ต้ องมีการ
ประทับตรา)
พร้ อมทังตัวอย่าง
ลายมือชือของ
กรรมการผู้มี

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

(หน่วยงานเจ้ าของ
เอกสาร)
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
อํานาจทําการ
แทนนิติบคุ คล
(กรณีผ้ ขู อเป็ นนิติ
บุคคล )

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
หลักฐานการ
กรมการปกครอง
เปลียนชือตัวชือ
สกุล (กรณีบคุ คล
ธรรมดา) (ถ้ ามี
การเปลียนชือตัว
ชือสกุลไม่ตรงกับ
ชือตัวชือสกุลใน
หนังสือแสดง
สิทธิในทีดิน)
ทะเบียนหย่า
กรมการปกครอง
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา) (ถ้ ามี
การจดทะเบียน
หย่า)
หนังสือยินยอม ให้ ทํานิตกิ รรม
ของคูส่ มรสกรณี
ทีต้ องให้ ความ
ยินยอมเช่นเป็ น
สินสมรสทีใส่ชือ
ไว้ เพียงผู้เดียว

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(หน่วยงานเจ้ าของ
เอกสาร)
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ที

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
เป็ นต้ น (ถ้ ามีคู่
สมรสโดยชอบ
ด้ วยกฎหมาย
และเป็ น
สินสมรส) ยกเว้ น
กรณีคสู่ มรส
แสดงตัวยินยอม
ให้ ทํานิตกิ รรม
ด้ วยตนเอง (กรณี
ผู้ขอเป็ นบุคคล
ธรรมดา)
ใบมรณะบัตรคู่ กรมการปกครอง
สมรส (กรณี
บุคคลธรรมดา)
(กรณีคสู่ มรสถึง
แก่กรรม)
รายงานการ
ประชุมของนิติ
บุคคลทีมีมติให้
ทํานิติกรรม
พร้ อม
รายละเอียดที
เกียวข้ อง (กรณี
นิตบิ คุ คลมี
กรรมการเพียง
คนเดียวไม่ต้อง
ใช้ รายงานการ
ประชุมเว้ นแต่
ข้ อบังคับของนิติ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(หน่วยงานเจ้ าของ
เอกสาร)

13/19

ที

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
บุคคลต้ อง
ประชุมผู้ถือหุ้น
ทังหมดให้ แสดง
รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น)
ต้ นฉบับและ
สําเนารับรอง
ความถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรา
ของนิติบคุ คล
กรณีหนังสือ
รับรองนิตบิ คุ คล
ระบุวา่ ต้ องมีการ
ประทับตรา
(กรณีผ้ ขู อเป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ้ ามี)
และบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ านทีผู้มอบ
อํานาจรับรอง
ความถูกต้ อง
พร้ อมบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(หน่วยงานเจ้ าของ
เอกสาร)
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ที

7)

8)

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
บ้ านของผู้รับ
มอบอํานาจกรณี
นิตบิ คุ คลต้ องมี
ตัวอย่างลายมือ
ชือของกรรมการ
หรื อผู้มีอํานาจทํา
การแทนนิติ
บุคคลมาแสดง
ด้ วย
กรณีกฎหมาย
กําหนดให้ ต้องมี
หลักฐานคํา
ยินยอมหรื อต้ อง
ได้ รับอนุญาต
จากหน่วยงานใด
หรื อบุคคลใด
ก่อนต้ องนํา
หลักฐานนันมา
แสดงด้ วยเช่น
กรณีรังวัดแบ่ง
ระหว่างจํานอง
เป็ นต้ น
(ต้ นฉบับ)
หลักฐานการ
เวนคืนทีดินกรณี
เวนคืนทีดิน
หลักฐานการ
ได้ รับอนุญาตให้
ทําการจัดสรร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(หน่วยงานเจ้ าของ
เอกสาร)

1

0

ฉบับ

(หน่วยงานเจ้ าของ
เอกสาร)

1

1

ฉบับ

-
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ทีดินและเอกสาร
ทีเกียวข้ องกรณี
แบ่งจัดสรรทีดิน
คําพิพากษาหรื อ คําสังศาลและ
หนังสือรับรองคดี
ถึงทีสุดกรณีแบ่ง
10)
ตามคําพิพากษา
หรื อคําสังศาล
หรื อโดยมีคํา
พิพากษา)

1

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าคําขอแปลงละ
ค่ าธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่ าธรรมเนียมจดทะเบียน
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ -

แปลงละ

3)

ค่ าโฉนดทีดิน/หนังสือรั บรองการทําประโยชน์ แปลงละ
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ -

4)

ค่ าประกาศแปลงละ
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ -

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

-
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5)

ค่ ามอบอํานาจ (ถ้ ามี) เรื องละ
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

6)

ค่ าอากรแสตมป์มอบอํานาจทัวไปเรื องละ
ค่ าธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ -

7)

ค่ าอากรแสตมป์มอบอํานาจเฉพาะเรื องละ
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ -

8)

ค่ าพยานให้ แก่ พยาน คนละ
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ -

9)

ค่ าธรรมเนียมรั งวัดรวมโฉนดทีดิน
ค่ าธรรมเนียม40 บาท
หมายเหตุ -

วันละ

10) ค่ าธรรมเนียมรวมหนังสือรั บรองการทําประโยชน์
ค่ าธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ -

วันละ

11) ค่ าธรรมเนียมรั งวัดสอบเขตโฉนดทีดิน วันละ
ค่ าธรรมเนียม40 บาท
หมายเหตุ 12) ค่ าธรรมเนียมตรวจสอบเนือทีหนังสือรั บรองการทําประโยชน์ วันละ
ค่ าธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ -
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13) ค่ าธรรมเนียมรั งวัดแบ่ งแยกโฉนดทีดิน
ค่ าธรรมเนียม40 บาท
หมายเหตุ -

แปลงละ

14) ค่ าธรรมเนียมแบ่ งแยกหนังสือรั บรองการทําประโยชน์ แปลงละ
ค่ าธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ 15) ค่ าคํานวณเนือทีโฉนดทีดินหรื อหนังสือรั บรองการทําประโยชน์ แปลงละ
ค่ าธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ หลักละ
16) ค่ าหลักเขตทีดิน
ค่ าธรรมเนียม15 บาท
หมายเหตุ 17) การเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายเป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับที 47 (พ.ศ. 2541) และ
กฎกระทรวงฉบับที 48 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ ใช้ ประมวลกฎหมายทีดินพ.ศ.
2497
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
ั
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเจ้ าพนักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/เจ้ าพนักงานทีดินอําเภอพืนทีืทีใช้ บริ การ
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับเรื องร้ องเรี ยนสํานักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก /สํานักงานทีดินอําเภอ
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 2141 5678-9
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ฝ่ ายเรื องราวร้ องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาชัน 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ้ งวัฒนะแขวงทุง่ สองห้ องเขตหลักสีกทม.
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5)
6)

10210
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมสํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์โทร.๐-๕๖๒๕-๖๑๕๔
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์ มและตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ
(สามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที ณสํานักงานที ดิ นทุกแห่งหรื อสามารถตรวจสอบด้วยตนเองจาก
เว็บไซด์ www.dol.go.th/registry)
2)

บัญชีคา่ ใช้ จ่ายสําหรับการออกการตรวจสอบเนือทีแบ่งแยกและรวมหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (แบบก)
-

3)

บัญชีคา่ ใช้ จ่ายสําหรับการรังวัดออกโฉนดทีดินแบ่งแยกสอบเขตและรวมโฉนดท่ดนิ (โดยวิธีแผนทีชันสองทํา
การรังวัดด้ วยโซ่) (แบบข)
-

4)

บัญชีคา่ ใช้ จ่ายสําหรับการรังวัดออกโฉนดทีดินแบ่งแยกสอบเขตและรวมโฉนดท่ดนิ (โดยวิธีแผนทีชันสองทํา
การรังวัดด้ วยกล้ อง) (แบบค)
-

5)

บัญชีคา่ ใช้ จ่ายสําหรับการรังวัดออกโฉนดทีดินแบ่งแยกสอบเขตและรวมโฉนดท่ดนิ (โดยวิธีแผนทีชันหนึง) (แบ
บง)
-

19. หมายเหตุ
ระยะเวลาดําเนินการรวม
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ระยะเวลาดําเนินการรวมหมายถึงระยะเวลาทีกําหนดไว้ 92วันบวกกับระยะเวลารอการรังวัดของแต่ละสํานักงานทีดินฯ
ในขันตอนที 2 เช่น 92วัน + ระยะเวลารอการรังวัด15 วัน = 107วันหรื อ 92วัน + ระยะเวลารอการรังวัด 1,000 วัน =
1,092วัน
- กรณีไม่ต้องสอบถามทีอยูน่ ายทะเบียนอําเภอหรื อนายทะเบียนท้ องถินแต่ต้องรอผลสอบถามเจ้ าของทีดินข้ างเคียง
(ท.ด.81) ระยะเวลาจะเพิมขึน9วันจากระยะเวลาดําเนินการรวม
- กรณีต้องรอผลสอบถามทีอยูน่ ายทะเบียนอําเภอหรื อนายทะเบียนท้ องถิน / ปิ ดประกาศและต้ องรอผลสอบถามเจ้ าของ
ทีดินข้ างเคียง (ท.ด. 81) ระยะเวลาจะเพิมขึน42วันจากระยะเวลาดําเนินการรวม

วันทีพิมพ์
สถานะ
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