ื ร ับรองการทําประโยชน์เฉพาะรายตาม
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การออกโฉนดทีดินและหน ังสอ
มาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายทีดิน (กรณีเป็นส.ค.1 ทีมายืนคําขอภายหล ังว ันที 8 กุมภาพ ันธ์
2553 และศาลมีคําพิพากษาว่าครอบครองและทําประโยชน์ในทีดินโดยชอบด้วยกฎหมายก่อน
้ ังค ับแล้ว)
ว ันทีประมวลกฎหมายทีดินใชบ
หน่วยงานทีให้บริการ :กรมทีดินกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัตแ
ิ ก ้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายทีดิน (ฉบับที 11) พ.ศ. 2551
มาตรา 8 ให ้ผู ้ซึงได ้ครอบครองและทําประโยชน์ในทีดินอยูก
่ ่อนวันทีประมวลกฎหมายทีดินใช ้บังคับโดยมีหลักฐานการแจ ้งการ
ครอบครองทีดินและยังมิได ้ยืนคําขอออกโฉนดทีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์นําหลักฐานการแจ ้งการครอบครองทีดิน
นันมายืนคําขอเพือออกโฉนดทีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ตอ
่ พนั กงานเจ ้าหน ้าทีภายในสองปี นับแต่วันที
พระราชบัญญัตน
ิ ีใช ้บังคับ
เมือได ้รับคําขอและหลักฐานการแจ ้งการครอบครองทีดินตามวรรคหนึงแล ้วให ้พนักงานเจ ้าหน ้าทีดําเนินการเพือออกโฉนดทีดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ตามประมวลกฎหมายทีดินต่อไป
เมือพ ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึงหากมีผู ้นํ าหลักฐานการแจ ้งการครอบครองทีดินมาขอออกโฉนดทีดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์พนั กงานเจ ้าหน ้าทีจะออกโฉนดทีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ให ้ได ้ต่อเมือศาลยุตธิ รรมได ้มีคําพิพากษาหรือ
คําสังถึงทีสุดว่าผู ้นันเป็ นผู ้ซึงได ้ครอบครองและทําประโยชน์ในทีดินโดยชอบด ้วยกฎหมายอยูก
่ อ
่ นวันทีประมวลกฎหมายทีดินใช ้
บังคับ
ในการพิจารณาของศาลตามวรรคสามให ้ศาลแจ ้งให ้กรมทีดินทราบและให ้กรมทีดินตรวจสอบกับระวางแผนทีรูปถ่ายทางอากาศ
หรือระวางรูปถ่ายทางอากาศฉบับทีทําขึนก่อนสุดเท่าทีทางราชการมีอยูพ
่ ร ้อมทังทําความเห็นเสนอต่อศาลว่าผู ้นันได ้ครอบครอง
หรือทําประโยชน์ในทีดินนันโดยชอบด ้วยกฎหมายก่อนวันทีประมวลกฎหมายทีดินใช ้บังคับหรือไม่เพือประกอบการพิจารณาของ
ศาลความเห็นดังกล่าวให ้เสนอต่อศาลภายในหนึงร ้อยแปดสิบวันนับแต่วันได ้รับแจ ้งจากศาลเว ้นแต่ศาลจะขยายระยะเวลาเป็ น
อย่างอืน

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานทีดินจังหวัดสํานั กงานทีดินสาขาสํานักงานทีดินส่วน
แยกและสํานั กงานทีดินอําเภอในพืนทีทีรับผิดชอบ (ตรวจสอบ
สถานทีตังเบอร์โทรศัพท์ของสํานั กงานทีดินทัวประเทศได ้จาก
เว็บไซต์กรมทีดิน www.dol.go.th)/ติดต่อด ้วยตนเองณ
หน่วยงาน/ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน

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

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :36 วัน
ลําด ับ
1)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
ผู ้ขอนํ าคําพิพากษาศาลทีพิพากษาว่าเป็ นผู ้ซึงได ้ครอบครอง
และทําประโยชน์ในทีดินโดยชอบด ้วยกฎหมายก่อนวันทีประมวล
กฎหมายทีดินใช ้บังคับมาแสดงแก่เจ ้าหน ้าที/ตรวจสอบคํา
พิพากษา/ตรวจสอบเรือง

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
กรมทีดิน

ลําด ับ
2)

3)

4)

ขนตอน
ั

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ

4 วัน

กรมทีดิน

30 วัน

กรมทีดิน

1 วัน

กรมทีดิน

(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจ ้าหน ้าทีจัดทําบันทึกเสนอ/จัดสร ้างหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
แจ ้งผู ้ขอมารับหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน/รอผู ้ขอมารับหนังสือ
แสดงสิทธิในทีดิน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจ ้าพนักงานทีดินพิจารณาลงนามในหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน/
ชําระค่าธรรมเนียม/แจกหนังสือแสดงสิทธิในทีดินให ้ผู ้ขอ
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
้ ล ักฐานด ังนี
1)
กรณีบุคคลธรรมดาใชห
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(1.บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านทะเบียนสมรส
หลักฐานการเปลียนชือตัวชือสกุล (ถ ้ามี) ของเจ ้าของทีดินกรณีมก
ี าร
มอบอํานาจ
ต ้องมีบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านพร ้อมสําเนาของผู ้รับมอบ
อํานาจโดยต ้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให ้ผู ้รับมอบอํานาจมีอาํ นาจใน
การให ้ถ ้อยคําต่างๆรวมทังการลงนามรับทราบในบันทึกต่อเจ ้าหน ้าทีกรณี
ส่งมอบเอกสารไม่ครบถ ้วนด ้วย
2. ใบมรณบัตรพินัยกรรมคําสังแต่งตังผู ้จัดการมรดก/ผู ้พิทักษ์ /ผู ้อนุบาล
(ถ ้ามี) บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านพร ้อมสําเนาของทายาท/
ผู ้จัดการมรดก)
3. หลักฐานทีดินเดิมแบบแจ ้งการครอบครองทีดิน (ส.ค.1)
4. หลักฐานการเสียภาษี ทีดินหรือหลักฐานอืนทีเกียวข ้อง
5. หลักฐานอืนทีจําเป็ นในการประกอบการพิจารณาซึงพนักงาน
เจ ้าหน ้าทีจะได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าก่อนสินสุดระยะเวลาทีกําหนดในแต่
ละขันตอน)
้ ล ักฐานเพมเติ
2)
กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คลใชห
ิ
ม
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(1. หลักฐานทีดินเดิมแบบแจ ้งการครอบครองทีดิน (ส.ค.1)
2. หลักฐานการเสียภาษี ทีดินหรือหลักฐานอืนทีเกียวข ้อง
3. บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านหลักฐานการเปลียนชือตัวชือสกุล
(ถ ้ามี) ของผู ้มีอาํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คลกรณีมก
ี ารมอบอํานาจต ้องมี
บัตรประจําประชาชนทะเบียนบ ้านของผู ้มอบอํานาจพร ้อมสําเนาของผู ้รับ
มอบอํานาจด ้วยพร ้อมสําเนาและตัวอย่างลายมือชือของกรรมการผู ้มี
อํานาจทําการแทนนิตบ
ิ ุคคลโดยต ้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให ้ผู ้รับ
มอบอํานาจมีอํานาจในการให ้ถ ้อยคําต่างๆรวมทังการลงนามรับทราบใน
บันทึกต่อเจ ้าหน ้าทีกรณีสง่ มอบเอกสารไม่ครบถ ้วนด ้วย
4. หลักฐานการก่อตังนิตบ
ิ ุคคลแต่ละประเภทเช่นหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนเป็ นนิตบ
ิ ุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ, หนังสือรับรองของเจ ้า
พนักงานจดทะเบียนห ้างหุุ ้นส่วน, บัญชีผู ้ถือห ้◌ุน
5. เอกสารประกอบมติทประชุ
ี
มหรือรายงานการประชุมนิตบ
ิ ค
ุ คลซึงลงมติ
เกียวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน
6. หลักฐานอืนทีจําเป็ นในการประกอบการพิจารณาซึงพนักงาน
เจ ้าหน ้าทีจะได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าก่อนสินสุดระยะเวลาทีกําหนดในแต่

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

ลําด ับ
3)

4)

5)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ละขันตอน)
้ ล ักฐานเพมเติ
กรณีว ัดให้ใชห
ิ
ม
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(1. หลักฐานสําหรับทีดินเดิมแบบแจ ้งการครอบครองทีดิน
(ส.ค.1)
2. หลักฐานการเสียภาษี ทีดินหรือหลักฐานอืนทีเกียวข ้อง
3. หลักฐานประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรืองตังวัดในพระพุทธศาสนา
หรือสํานั กสงฆ์หรือประวัตวิ ัด
4. หลักฐานใบสุทธิของเจ ้าอาวาสหลักฐานการแต่งตังเจ ้าอาวาสหรือผู ้
รักษาการแทน
5. หลักฐานการเลือนสมณศักดิเจ ้าอาวาส (ถ ้ามีการเลือนสมณศักดิ)
6. หลักฐานการได ้รับพระราชทานวิสงุ คามสีมา
7. หนังสือมอบอํานาจของเจ ้าอาวาส, หนังสือมอบอํานาจของ
ผู ้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดโดยต ้องระบุในหนังสือ
มอบอํานาจให ้ผู ้รับมอบอํานาจมีอํานาจในการให ้ถ ้อยคําต่างๆรวมทังการ
ลงนามรับทราบในบันทึกต่อเจ ้าหน ้าทีกรณีสง่ มอบเอกสารไม่ครบถ ้วน
ด ้วย
8. บัตรประชาชนทะเบียนบ ้านของผู ้มอบอํานาจและผู ้รับมอบอํานาจ
9. บัญชีทดิ
ี นและบัญชีรายรับรายจ่ายของวัด
10. หลักฐานอืนทีจําเป็ นในการประกอบการพิจารณาซึงพนักงาน
เจ ้าหน ้าทีจะได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าก่อนสินสุดระยะเวลาทีกําหนดในแต่
ละขันตอน)
้ ล ักฐานเพมเต
กรณีมูลนิธใิ ห้ใชห
ิ
ม
ิ
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(1.หลักฐานสําหรับทีดินเดิมแบบแจ ้งการครอบครองทีดิน
(ส.ค.1)
2. หลักฐานการเสียภาษี ทีดินหรือหลักฐานอืนทีเกียวข ้อง
3. บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านหลักฐานการเปลียนชือตัวชือสกุล
(ถ ้ามี) พร ้อมสําเนาของกรรมการมูลนิธ ิ
4. ข ้อบังคับหรือตราสารการก่อตังมูลนิธ ิ
5. หนังสืออนุญาตให ้จัดตังมูลนิธ ิ
6. บัญชีมล
ู นิธ ิ (แบบม.น.2) ซึงระบุรายชือกรรมการด ้านหลังตังแต่ฉบับ
แรกจนถึงฉบับทีมีการเปลียนแปลงครังสุดท ้าย
ึ
7. รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธซ
ิ งลงมติ
เกียวกับการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในทีดิน
8. หนังสือมอบอํานาจของมูลนิธ ิ (ถ ้ามี) บัตรประชาชนและทะเบียนบ ้าน
ของผู ้รับมอบอํานาจโดยต ้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให ้ผู ้รับมอบ
อํานาจมีอํานาจในการให ้ถ ้อยคําต่างๆรวมทังการลงนามรับทราบในบันทึก
ต่อเจ ้าหน ้าทีกรณีสง่ มอบเอกสารไม่ครบถ ้วนด ้วย
9. บัญชีทดิ
ี นและบัญชีรายรับรายจ่ายของมูลนิธ ิ
10. หลักฐานอืนทีจําเป็ นในการประกอบการพิจารณาซึงพนักงาน
เจ ้าหน ้าทีจะได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าก่อนสินสุดระยะเวลาทีกําหนดในแต่
ละขันตอน)
้ ล ักฐานเพิมเติม
กรณีม ัสยิดอิสลามใชห
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(1.หลักฐานสําหรับทีดินเดิมแบบแจ ้งการครอบครองทีดิน
(ส.ค.1), 2. หลักฐานการเสียภาษี ทีดินหรือหลักฐานอืนทีเกียวข ้อง 3.
ทะเบียนมัสยิด (แบบม.อ.2) 4.ประกาศฯแต่งตังอิหม่ามคอเต็บและบิหลัน
5. ประกาศฯแต่งตังกรรมการมัสยิด 6. บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียน

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

-

ลําด ับ

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
บ ้านหลักฐานการเปลียนชือตัวชือสกุล (ถ ้ามี) พร ้อมสําเนาของอิหม่ามคอ
เต็บบิหลันและกรรมการมัสยิด 7. หนังสือมอบอํานาจของมูลนิธ ิ (ถ ้ามี)
โดยต ้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให ้ผู ้รับมอบอํานาจมีอาํ นาจในการให ้
ถ ้อยคําต่างๆรวมทังการลงนามรับทราบในบันทึกต่อเจ ้าหน ้าทีกรณีสง่
มอบเอกสารไม่ครบถ ้วนด ้วย 8. บััตรประชาชนทะเบียนบ ้านของผู ้มอบ
อํานาจและผู ้รับมอบอํานาจ 9. บัญชีทีดินและบัญชีรายรับรายจ่ายของ
มัสยิดอิสลาม 10.หลักฐานอืนทีจําเป็ นในการประกอบการพิจารณาซึง
พนักงานเจ ้าหน ้าทีจะได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าก่อนสินสุดระยะเวลาที
กําหนดในแต่ละขันตอน))

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
1)
ค่าคําขอแปลงละ
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

2)

ค่าประกาศแปลงละ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

3)

ค่าปิ ดประกาศให้แก่ผป
ู ้ ิ ดประกาศแห่งละ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

4)

ค่ า มอบ อํ า นา จ (กรณี ม อบอํ า นาจ)
เรืองละ 20
บาท
ปิ ดอาการแสตมป์ 30 บาท
(หมายเหตุ: -)
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม อ อ ก โ ฉ น ด ที ดิ น
ถ้าเนือทีไม่เกน
ิ 20 ไร่คด
ิ
(หมายเหตุ: (ถ ้าเกิน 20 ไร่สว่ นทีเกินคิดไร่ละ 2 บาท (เศษของไร่ให ้คิด
เป็ น 1 ไร่)))
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม อ อ ก ห น ั ง สื อ ร ั บ ร อ ง ก า ร ทํ า ป ร ะ โ ย ช น์
ถ้าเนือทีไม่เกน
ิ 20 ไร่คด
ิ
(หมายเหตุ: (ถ ้าเกิน 20 ไร่สว่ นทีเกินคิดไร่ละ 2 บาท (เศษของไร่ให ้คิด
เป็ น 1 ไร่)))
ค่าพยานคําขอ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

้ า
ค่าใชจ
่ ยในการร ังว ัดออกหนงั สือแสดงสิทธิในทีดินล ักษณะเหมา
จ่ายได้แก่
(หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียมการรังวัดออกโฉนดทีดินแปลงละ 40 บาท
ค่าธรรมเนียมการรังวัดออกหนั งสือรับรองการทําประโยชน์แปลงละ 30

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

5)

6)

7)

8)

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

ค่าธรรมเนียม 30 บาท

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

บาท
ค่าพาหนะเจ ้าหน ้าที (ตามประกาศของจังหวัด)
ค่าคนงานรังวัด (ตามเขตจังหวัดทีกระทรวงการคลังกําหนด)
ค่าป่ วยการผู ้ปกครองท ้องทีวันละ 50 บาท
ค่าหลักเขตหลักละ 15 บาท
ค่าใช ้จ่ายอืนๆเช่นค่าส่งหมายข ้างเคียงทางไปรษณียล
์ งทะเบียนตอบรับ
100 บาท))
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
เจ ้าพนักงานทีดินจังหวัดในท ้องทีทีทีดินตังอยู่
(หมายเหตุ: -)

ลําด ับ
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
ตู ้รับเรืองร ้องเรียนณสํานักงานทีดินทุกแห่ง, ตู ้ปณ.1111
(หมายเหตุ: -)
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญกรมทีดินโทร. 0 2503 3382
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 2141 5555
(หมายเหตุ: -)
ฝ่ ายเรืองราวร ้องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5501
(หมายเหตุ: -)
กลุม
่ คุ ้มครองจริยธรรมกรมทีดินกรมทีดินโทร. 0 2141 5896
(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

ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม
่ อ
ื การกรอก
หมายเหตุ
ระยะเวลาในการดําเนินการ 36 วัน
หากผู ้ขอมาดําเนินการเร็วระยะเวลาทีกําหนดจะลดลงตามระยะเวลาทีมาดําเนินการ
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบต
ั ริ าชการตามประกาศกรมทีดินเรืองการลดขันตอนและระยะเวลาการปฏิบต
ั ิ
ราชการเพือประชาชนใช ้เวลาการปฏิบต
ั งิ านประมาณ 64 วันทําการ (กรณีไม่มข
ี ้อขัดข ้อง)
*ระยะเวลาตามคูม
่ อ
ื จะเริมนับเมือเอกสารครบถ ้วนสมบูรณ์ในกรณีทมี
ี เหตุขด
ั ข ้องจะเริมนับระยะเวลาต่อเนืองเมือเหตุขัดข ้องนัน
สินสุดลงแล ้ว*

เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคู่มอ
ื มีผลบังคับใช ้: 21/07/2558

