
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การชี�ระวางแผนที�หรอืระวางรปูถา่ยทางอากาศ 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. การออกโฉนดที�ดนิเฉพาะรายจะกระทําไดใ้นบรเิวณที�ดนิที�ไดส้รา้งระวางแผนที�เพื�อการออกโฉนดที�ดนิไวแ้ลว้เท่านั �น 

 

2. กอ่นรับคาํขอรังวดัออกโฉนดที�ดนิหรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชน ์(น.ส. 3 ก) เฉพาะรายหรือเปลี�ยนน.ส.3/ น.ส.3 ขเป็น

น.ส.3 กพรอ้มกบัแบง่แยกหรอืตรวจสอบเนื�อที�ใหเ้จา้หนา้ที�และผูข้อรว่มกนัชี�ระวางแผนที�หรอืระวางรปูถา่ยทางอากาศกอ่นโดย

ใชแ้บบบนัทกึคําชี�แจงตรวจและชี�ระวางแผนที� (ร.ว.10) 

 

3. ผูข้อตอ้งไปตดิตอ่กับพนักงานเจา้หนา้ที�ณสํานักงานที�ดนิพื�นที�ซ ึ�งที�ดนิตั �งอยู่เพื�อชี�ระวางแผนที�หรอืระวางรปูถา่ยทางอากาศ 

 

4. การชี�ระวางแผนที�หรอืระวางรูปถา่ยทางอากาศเพื�อจะใหท้ราบตําแหน่งที�ตั �งของที�ดนิและรูปแผนที�ประมาณเขตตดิตอ่

ขา้งเคยีงทั �งสี�ทศิเมื�อพบที�ดนิที�จะขอออกโฉนดที�ดนิหรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชน ์(น.ส.3 ก.) หรอืเปลี�ยนน.ส.3 / น.ส.3 

ขเป็นน.ส.3 กใหเ้ขยีนรูปแปลงที�ดนิโดยประมาณรวมทั �งเขยีนชื�อที�อยู่ตําแหน่งที�ดนิของแปลงขา้งเคยีงทุกดา้นถา้ที�ดนิขา้งเคยีง

ไมม่หีลกัฐานทางทะเบยีนที�ปรากฏในสํานักงานที�ดนิใหเ้ป็นหนา้ที�ของเจา้ของที�ดนิเป็นผูแ้จง้ชื�อและที�อยู่ของเจา้ของที�ดนิ

ขา้งเคยีงใหเ้จา้หนา้ที�ทราบ 

 

5. เอกสารหลกัฐานประกอบการชี�ระวางแผนที�เชน่สําเนาโฉนดที�ดนิบรเิวณใกลเ้คยีง (ถา้ม)ี หรอืหากที�ดนิบรเิวณเดยีวกนัมีโฉนด

ที�ดนิใหจ้ดหมายเลขระวางเลขที�ดนิหนา้สาํรวจโฉนดที�ดนิเลขที�ตําบลอําเภอของที�ดนิใกลเ้คยีงมาดว้ยหรอืเอกสารหลกัฐานอื�นๆ

ที�ผูข้อสามารถระบตุําแหน่งที�ดนิในระวางแผนที�ได ้

 

6. เอกสารหลกัฐานประกอบการชี�ระวางรปูถา่ยทางอากาศเชน่สาํเนาหนังสอืรับรองการทําประโยชน ์(น.ส. 3 ก) บรเิวณใกลเ้คยีง 

(ถา้ม)ี หรอืหากที�ดนิบรเิวณเดยีวกนัมหีนังสอืรับรองการทําประโยชน ์(น.ส.3 ก) ใหจ้ดชื�อระวางรปูถา่ยทางอากาศหมายเลขแผ่น

เลขที�ดนิของที�ดนิใกลเ้คยีงมาดว้ยหรอืเอกสารหลักฐานอื�นๆที�ผูข้อสามารถระบุตําแหน่งที�ดนิในระวางรูปถา่ยทางอากาศได ้

 

7. เมื�อผูข้อชี�ระวางแผนที�หรอืระวางรปูถา่ยทางอากาศเสร็จแลว้ใหม้อบแบบบันทกึคําชี�แจงตรวจและชี�แผนที�ระวาง (ร.ว.10) ให ้

ผูข้อนําไปประกอบการยื�นคําขอรังวดัออกโฉนดที�ดนิหรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชน ์(น.ส.3 ก) เฉพาะรายหรือเปลี�ยนน.ส.3 

/ น.ส.3 ขเป็นน.ส.3 กตอ่ไป 

 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครเลขที� 2  ถนนพระพพิธิแขวง
พระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร 10200 / โทรศพัท ์: 0 2225 5758, 
0 2224 0187, 0 2622 3490  / Fax : 0 2225 5734  / E-mail : 
bangkok@dol.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึ
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกาํหนด) ตั �งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :1 วัน 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูป้ระสงคข์อชี�ระวางแผนที�หรอืระวางรูปถ่ายทางอากาศยื�นเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ -) 

30 นาท ี สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที�ตรวจสอบจัดทําและมอบแบบบนัทกึคําชี�แจงตรวจและชี�

ระวางแผนที�หรอืระวางรปูถา่ยทางอากาศ (แลว้แตก่รณี) 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 



 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
หลกัฐานที�ดนิเชน่หลกัฐานการแจง้การครอบครอง (ส.ค.1) รวม
ตลอดถงึผูค้รอบครองตอ่เนื�องใบจอง (น.ส.2, น.ส.2 ก) ใบเหยยีบ
ยํ�าแบบหมายเลข 3 หนงัสอืรบัรองการทําประโยชน ์(น.ส.3, น.ส.3 
ก, น.ส.3 ข) ตราจองหนงัสอืแสดงการทําประโยชนน์คิมสรา้ง
ตนเอง (น.ค.3)  หนงัสอืแสดงการทําประโยชนส์หกรณน์คิม  (ก.
ส.น.5) ใบแจง้ความประสงคจ์ะไดส้ทิธใินที�ดนิมาตรา 27 ตรแีหง่
ประมวลกฎหมายที�ดนิเป็นตน้หรอืไมม่หีลกัฐานเกี�ยวกบัที�ดนิแตไ่ด้
ครอบครองที�ดนิมากอ่นประมวลกฎหมายที�ดนิใชบ้งัคบั 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลซึ�งสาระสาํคญัตา่งๆในหนงัสอืรบัรองที�
นํามาแสดงยงัเป็นปจัจบุนั  (ตน้ฉบบั)  และสําเนาหนงัสอืรบัรองนติ ิ
บุคคลดงักลา่วซึ�งผูม้อํีานาจทําการแทนนติบิคุคล  (ไมใ่ชผู่ร้บัมอบ
อํานาจ)  รบัรองความถูกตอ้งพรอ้มประทบัตราของนติบิคุคลกรณี
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลระบุวา่ตอ้งมกีารประทบัตรา (กรณีผูข้อ
เป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

รายงานการประชุมของนติบิคุคลที�มมีตใิหท้ํานติกิรรมพรอ้ม
รายละเอยีดที�เกี�ยวขอ้ง  (กรณีนติบิคุคลมกีรรมการเพยีงคนเดยีว
ไมต่อ้งใชร้ายงานการประชุมเวน้แตข่อ้บงัคบัของนติบิคุคลตอ้ง
ประชุมผูถ้อืหุน้ท ั�งหมดใหแ้สดงรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้) 
ตน้ฉบบัและสาํเนารบัรองความถกูตอ้งพรอ้มประทบัตราของนติ ิ
บุคคลกรณีหนงัสอืรบัรองนติบิุคคลระบุวา่ตอ้งมกีารประทบัตรา (ผู ้
ขอจดัทํา) (กรณีผูข้อเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุหน่วยงานเจา้ของเอกสาร) 

- 

6) 
 

ถา้ไมไ่ปดําเนนิการดว้ยตนเองตอ้งนําหนงัสอืมอบอาํนาจและบตัร
ประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นที�ผูม้อบอํานาจรบัรอง
ความถูกตอ้ง (ถา่ยเอกสาร) พรอ้มบตัรประจําตวัประชาชนและ
สําเนาทะเบยีนบา้น (ตน้ฉบบั)  ของผูร้บัมอบอํานาจกรณีนติบิุคคล
ตอ้งมตีวัอยา่งลายมอืชื�อของกรรมการหรอืผูม้อีํานาจทําการแทน
นติบิคุคลมาแสดงดว้ย 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุหน่วยงานเจา้ของเอกสาร) 

- 

7) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้น (ตน้ฉบบั) ของ
กรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิคุคลและตราประทบัของนติ ิ
บุคคล (กรณีหนงัสอืรบัรองนติบิุคคลระบุวา่ตอ้งมกีารประทบัตรา) 

กรมการปกครอง 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

พรอ้มท ั�งตวัอยา่งลายมอืชื�อของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทน
นติบิคุคล (กรณีผูข้อเป็นนติบิคุคล ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

8) 
 

สําเนาโฉนดที�ดนิในบรเิวณใกลเ้คยีง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมที�ดนิ 

9) 
 

สําเนาหนงัสอืรบัรองการทําประโยชน ์(น.ส.3 ก) ในบรเิวณ
ใกลเ้คยีง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมที�ดนิ 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ (การชี�ระวางแผนที�หรอืระวางรปูถา่ยทางอากาศไมต่อ้งเรยีก
คา่ธรรมเนียม)) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เจา้พนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานคร : สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครเลขที� 2  ถนนพระพพิธิแขวง
พระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร 10200 / โทรศพัท ์: 0 2225 5758, 0 2224 0187, 0 2622 3490  / Fax : 0 
2225 5734  / E-mail : bangkok@dol.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ตูร้ับเรื�องรอ้งเรยีนณสาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานคร 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยด์ํารงธรรมกรมที�ดนิโทร. 0 2141 5678-8 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ฝ่ายเรื�องราวรอ้งทุกขส์ํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาชั �น 6 
อาคารรัฐประศาสนภักดถีนนแจง้วฒันะแขวงทุง่สองหอ้งเขตหลกัสี�กทม. 10210 
(หมายเหต:ุ -) 

5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทุจรติกรมที�ดนิ WWW.dol.go.th/ethics/ โทร. 0 2141 5896 โทรสาร  0 2141 8698  
ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาชั �น 6 อาคารรัฐประศาสนภกัดถีนนแจง้วัฒนะแขวงทุ่งสองหอ้งเขตหลักสี�
กทม. 10210 Facebook.com/dthicsdol 
(หมายเหต:ุ -) 

6) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

- 
 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ - 


