
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรงัวดัสอบเขตแบง่แยกรวมโฉนดที�ดนิหรอืตรวจสอบเนื�อที�แบง่แยก

รวมหนงัสอืรบัรองการทําประโยชน ์(น.ส.3 ก) 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย 

 

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

12.1ประเภทการขอรังวดัแบง่แยกเชน่แบง่แยกในนามเดมิแบง่กรรมสทิธิ�รวมแบง่ใหแ้บง่ขายแบง่เวนคนืแบง่หกัที�

สาธารณประโยชน์แบง่ไดม้าโดยการครอบครองตามมาตรา 1367 และมาตรา 1382 แหง่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์บง่

ตามคําพพิากษาศาลและแบง่จัดสรรที�ดนิเป็นตน้ 

 

12.2ผูข้อตอ้งยื�นเอกสารหลักฐานตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ณสํานักงานที�ดนิพื�นที�ซึ�งที�ดนิตั �งอยู่โดยตอ้งตดิตอ่เจา้หนา้ที�

ประชาสมัพันธ ์

 

  12.2.1 ครั �งแรกในวนัยื�นคําขอตดิตอ่เจา้หนา้ที�ประชาสมัพันธเ์พื�อตรวจสอบเอกสารหลกัฐานตา่งๆเบื�องตน้ก่อนและรับบัตรควิ

เพื�อรอยื�นคําขอและสอบสวนตามลําดับก่อนหลงัในขั �นตอนตอ่ไป (ไม่นับรวมระยะเวลาใหบ้รกิาร) 

 

  12.2.2 ครั �งที�สองในวันจดทะเบยีนตดิตอ่เจา้หนา้ที�ประชาสมัพันธเ์พื�อรับบัตรควิและรอเจา้หนา้ที�จดทะเบยีนตามลําดับ

กอ่นหลงัในขั �นตอนตอ่ไป (ไม่นับรวมระยะเวลาใหบ้รกิาร)  

 

12.3 พนักงานเจา้หนา้ที�ตอ้งสอบสวนสทิธแิละความสามารถรวมตลอดถงึความสมบรูณ์ของนติกิรรมตามประมวลกฎหมายแพง่

และพาณิชย ์

 

12.4 ระยะเวลาดําเนนิการ 

 

   1) วันยื�นคําขอ (1 วนั) ใชร้ะยะเวลาประมาณ 60 นาท ี(ไม่รวมระยะเวลารอการยื�นคําขอและสอบสวนทั �งนี�การนับระยะเวลา

ดําเนนิการจะเริ�มนับตั �งแตพ่นักงานเจา้หนา้ที�เริ�มสอบสวนตามลําดับกอ่นหลงั) ระยะเวลาแลว้เสร็จขึ�นอยูก่ับจํานวนผูข้อคูก่รณี

หนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรอืประเภทนติกิรรมที�ขอจดทะเบยีนซึ�งอาจใชเ้วลาตา่งกนักรณีแบง่แยกที�ดนิหลายแปลงและในบาง

กรณีอาจตอ้งใชเ้วลาเพิ�มข ึ�นตามขอ้เท็จจรงิเชน่หลกัฐานไมช่ัดเจนตอ้งสอบสวนเพิ�มเตมิเพื�อใหข้อ้เท็จจรงิยุตเิป็นตน้ 

 

   2) วันจดทะเบยีน (1 วัน) ใชร้ะยะเวลาประมาณ 160 นาท(ีไม่รวมระยะเวลารอเจา้หนา้ที�จดทะเบยีนทั �งนี�การนับระยะเวลา

ดําเนนิการจะเริ�มนับตั �งแตพ่นักงานเจา้หนา้ที�เริ�มรับเรื�องเพื�อดําเนนิการจดทะเบยีนตามลําดับกอ่นหลงั) ระยะเวลาแลว้เสร็จขึ�นอยู่

กับจํานวนผูข้อคูก่รณีหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรอืประเภทนติกิรรมที�ขอจดทะเบยีนซึ�งอาจใชเ้วลาตา่งกนักรณีแบง่แยกที�ดนิ

หลายแปลงและในบางกรณีอาจตอ้งใชเ้วลาเพิ�มขึ�นตามขอ้เท็จจรงิเชน่หลกัฐานไม่ชดัเจนตอ้งสอบสวนเพิ�มเตมิเพื�อให ้

ขอ้เท็จจรงิยุตเิป็นตน้ 

 

12.5กรณีมกีารแกไ้ขคําขอหรอืเปลี�ยนแปลงประเภทการรังวดัแบง่แยกประเภทตา่งๆเชน่แบง่ใหแ้บง่ขายแบง่เวนคนืแบง่ไดม้า

โดยการครอบครองฯและแบง่จัดสรรที�ดนิเป็นตน้ตอ้งมขีั �นตอนเพิ�มข ึ�นตามขอ้เท็จจรงิและตามจํานวนแปลงที�แบง่แยกเป็นกรณีไป 

 

12.6กอ่นออกไปทําการรังวดัผูข้อตอ้งวางเงนิคา่ใชจ้่ายในการรังวดัหลักเกณฑใ์นการกําหนดคา่ใชจ้่ายเพื�อใชเ้รยีกเกบ็ในการ

รังวดัเกี�ยวกับโฉนดที�ดนิหรือพิสจูน์สอบสวนหรอืตรวจสอบเนื�อที�เกี�ยวกับหนังสอืรับรองการทําประโยชน์สามารถตรวจสอบไดจ้าก

ประกาศจังหวัดซึ�งปิดประกาศไวณ้สํานักงานที�ดนิในพื�นที�ใหบ้รกิารโดยใชเ้นื�อที�เป็นเกณฑใ์นการคํานวณค่าใชจ้า่ยในการรังวดั

แตต่อ้งไมเ่กนิอตัราในบญัชคีา่ใชจ้า่ยตามแบบกแบบขแบบคและแบบงทา้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

รังวดัเกี�ยวกับโฉนดที�ดนิหรือพิสจูน์สอบสวนหรอืตรวจสอบเนื�อที�เกี�ยวกับหนังสอืรับรองการทําประโยชน ์(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2558 

ลงวันที� 5 มถินุายน 2558 (รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย) 

 

12.7ระยะเวลารอการรังวัดของแตล่ะสาํนักงานที�ดนิผูย้ื�นคําขอสามารถตรวจสอบไดจ้ากรายงานผลงานรังวดั (ร.ว. 19) 

ประจําเดอืนลา่สดุของแตล่ะสาํนักงานที�ดนิซึ�งมรีะยะเวลาการนัดรังวดัตั �งแต ่15 - 1,000 วัน 

 

12.8 ตรวจระเบยีบและรอผลสอบถาม(ถา้ม)ี แบง่ไดเ้ป็น 3 ชว่งเวลาไดแ้ก ่

 



       12.8.1 ใชร้ะยะเวลาดําเนินการ 15 วัน 

 

        - กรณีไมต่อ้งสอบถามเจา้ของที�ดนิขา้งเคยีง (ท.ด. 81) และไมต่อ้งสอบถามที�อยูน่ายทะเบยีนอําเภอหรอืนายทะเบยีน

ทอ้งถิ�นโดยหวัหนา้ฝ่ายรังวดั/หัวหนา้งานตรวจระเบยีบ 6 วันเจา้พนักงานที�ดนิจังหวัด/สาขา/สว่นแยกพจิารณาสั�งการ 3 วัน

การเงนิถอนจา่ย 2 วันเบกิโฉนดที�ดนิหรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชยน ์(น.ส. 3ก) 1 วันเขยีนโฉนดที�ดนิหรอืหนังสอืรับรอง

การทําประโยชน ์(น.ส. 3ก) 3 วัน 

 

 12.8.2 ใชร้ะยะเวลาดําเนนิการ 34วัน 

 

        -กรณีวนัทําการรังวดัเจา้ของที�ดนิขา้งเคยีงไดร้ับหนังสอืแจง้เรื�องการระวังชี�แนวเขตและลงชื�อรับรองแนวเขต (ท.ด. 38) 

จากพนักงานเจา้หนา้ที�ใหม้าระวังชี�แนวเขตที�ดนิแลว้แตไ่มม่าหรอืมาแตไ่ม่ยอมลงนามรับรองแนวเขตที�ดนิโดยไมค่ัดคา้นการ

รังวดัและผลการรังวดัปรากฏวา่ 1.) การรังวดัสอบเขตโฉนดที�ดนิหรอืแบง่แยกโฉนดที�ดนิไดรู้ปแผนที�เทา่เดมิแตเ่นื�อที�ตา่งจาก

เดมิรปูแผนที�ตา่งจากเดมิแตเ่นื�อที�เทา่เดมิรูปแผนที�และเนื�อที�ตา่งจากเดมิหรอื 2.) การรังวดัรวมโฉนดที�ดนิหรอืตรวจสอบเนื�อที�

แบง่แยกรวมหนังสอืรับรองการทําประโยชน ์(น.ส. 3ก)ไดร้ปูแผนที�และเนื�อที�ตา่งจากเดมิพนักงานเจา้หนา้ที�จะสง่หนังสอืเรื�อง

การแจง้ผูม้สีทิธใินที�ดนิขา้งเคยีงใหม้าลงชื�อรับรองแนวเขตที�ดนิหรอืคดัคา้นการรังวัด (ท.ด. 81) โดยใหร้อผลการสอบถาม

เจา้ของที�ดนิขา้งเคยีง 30 วันนับแตว่ันที�สง่หนังสอืเมื�อครบกําหนดแลว้ไมม่ผีูค้ดัคา้นใหเ้บกิโฉนดที�ดนิหรอืหนังสอืรับรองการทํา

ประโยชยน ์(น.ส. 3ก) 1 วันเขยีนโฉนดที�ดนิหรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชน ์(น.ส. 3ก) 3 วัน 

 

       12.8.3ใชร้ะยะเวลาดําเนนิการ 67วัน 

 

        -กรณีวนัทําการรังวดัเจา้ของที�ดนิขา้งเคยีงไมไ่ดร้ับหนังสอืแจง้เรื�องการระวงัชี�แนวเขตและลงชื�อรับรองแนวเขต (ท.ด. 

38) เนื�องจากไมอ่าจตดิต่อเจา้ของที�ดนิขา้งเคยีงไดแ้ละผลการรังวดัปรากฏวา่ 1.) การรังวดัสอบเขตโฉนดที�ดนิหรอืแบง่แยก

โฉนดที�ดนิไดร้ปูแผนที�เท่าเดมิแตเ่นื�อที�ตา่งจากเดมิรปูแผนที�ตา่งจากเดมิแตเ่นื�อที�เท่าเดมิรปูแผนที�และเนื�อที�ตา่งจากเดมิหรอื 

2.) การรังวดัรวมโฉนดที�ดนิหรือตรวจสอบเนื�อที�แบง่แยกรวมหนังสอืรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3ก) ไดรู้ปแผนที�และเนื�อที�

ตา่งจากเดมิพนักงานเจา้หนา้ที�จะสง่หนังสอืสอบถามที�อยูน่ายทะเบยีนอําเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิ�นแลว้รอผลการสอบถามที�

อยู ่30 วันเมื�อทราบผลการสอบถามที�อยูแ่ลว้จะสง่หนังสอืเรื�องการแจง้ผูม้สีทิธใินที�ดนิขา้งเคยีงใหม้าลงชื�อรับรองแนวเขตที�ดนิ

หรอืคัดคา้นการรังวัด (ท.ด.81) รวมทั �งใหช้า่งรังวัดออกไปปิดประกาศณที�ว่าการเขต/ที�วา่การอําเภอและณบรเิวณที�ดนิของผูม้ี

สทิธใินที�ดนิขา้งเคยีงโดยใชเ้วลา 3 วันและใหร้อผลการสอบถามเจา้ของที�ดนิขา้งเคยีง 30 วันนับแตว่ันที�สง่หนังสอืเมื�อครบ

กําหนดแลว้ไมม่ผีูค้ดัคา้นใหเ้บกิโฉนดที�ดนิหรือหนังสอืรับรองการทําประโยชยน ์(น.ส. 3ก) 1 วันเขยีนโฉนดที�ดนิหรอืหนังสอื

รับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3ก) 3 วัน 

 

12.9กรณีมเีหตขุัดขอ้งเชน่ผูถ้อืกรรมสทิธิ�รวมไมส่ามารถตกลงแนวเขตที�จะแบง่แยกกนัไดม้ีการคดัคา้นการรังวัดผูข้อไม่สามารถ

นําชี�แนวเขตที�ดนิไดม้ทีางสาธารณประโยชน์ตัดผ่านผูข้อไมย่นิยอมใหแ้บง่หักเป็นทางสาธารณประโยชนนํ์�าท่วมมกีารแกไ้ขคํา

ขอผูข้อมคีวามประสงคนั์ดตรวจสอบใหม่เป็นตน้อาจเป็นเหตใุหต้อ้งงดทําการรังวดัหรอืยกเลกิคําขอรังวดัหรอืนัดรังวัดตรวจสอบ

ใหมแ่ลว้แตก่รณีโดยที�ระยะเวลาดําเนนิการอาจเพิ�มขึ�นไดต้ามขอ้เท็จจรงิ 

 

12.10กรณีที�มกีารคัดคา้นการรังวัดและชา่งรังวดัไดท้ําแผนที�แสดงเขตคัดคา้นแลว้ใหเ้จา้พนักงานที�ดนิมอีํานาจสอบสวนไกล่

เกลี�ยโดยถอืหลกัฐานแผนที�เป็นหลกัในการพจิารณาถา้ตกลงกนัไดก็้ใหด้ําเนนิการไปตามที�ตกลงแตต่อ้งไม่เป็นการสมยอมกนั

เพื�อหลกีเลี�ยงกฎหมายหากตกลงกันไมไ่ดใ้หแ้จง้คูก่รณีไปฟ้องตอ่ศาลภายใน 90 วันนับแตว่ันที�ไดร้ับแจง้ถา้ไม่มีการฟ้องภายใน

กําหนดดังกลา่วใหถ้อืวา่ผูข้อไมป่ระสงคจ์ะสอบเขตโฉนดที�ดนินั �นตอ่ไป 

 

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 เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 



 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :107 ถงึ 1,092 วัน 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ขั �นตอนที� 1ยื�นคําขอ 
-ยื�นคําขอ  - ตรวจเอกสารหลักฐาน-สารบบที�ดนิ/หนังสอืแสดงสทิธใิน
ที�ดนิ - รับคําขอสอบสวน/ตรวจอายัด  - กรณีแบง่กรรมสทิธิ�รวมตอ้งทํา
บันทกึขอ้ตกลงแบ่งกรรมสทิธิ�รวม - ผูข้อลงนามในคําขอ - เจา้หนา้ที�
สั�งรับคําขอ - ผูข้อชําระคา่ธรรมเนียม - ฝ่ายรังวดัดําเนนิการนัดรังวดั/
กําหนดวันทําการรังวัด/ชา่งผูท้ําการรังวัด/คา่ใชจ้่ายในการรังวัด - ผูข้อ
วางเงนิคา่ใชจ้า่ยในการรังวดัและรับใบนัดทําการรังวดั (ท.ด. 2 ก ) 
 
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายทะเบยีนฝ่ายรังวดั)) 

1 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

2) การพจิารณา 
ขั �นตอนที� 2 รอการรังวดั 
- เจา้หนา้ที�คน้หาชื�อที�อยูเ่จา้ของที�ดนิขา้งเคยีง - จัดทําหนังสอืแจง้
เจา้ของที�ดนิขา้งเคยีง (ท.ด.38) - คน้หาหลักฐานแผนที� 
- ระยะเวลารอการรังวัดของแตล่ะสาํนักงานที�ดนิผูย้ื�นคําขอสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากรายงานผลงานรังวดั (ร.ว. 19) ประจําเดอืนลา่สดุของ
แตล่ะสํานักงานที�ดนิซึ�งมรีะยะเวลาการนัดรังวดัตั �งแต ่15 - 1,000 วัน 
 
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายรังวดั)) 

150 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

3) การพจิารณา 
ขั �นตอนที� 3 ทําการรังวัด 
- ชา่งรังวัดออกไปทําการรังวัด/คํานวณแผนที�และเนื�อที�/จัดทําตน้ร่าง
แผนที�/รายการรังวัด/ตอ่เลขที�ดนิเลขหนา้สํารวจ/ เขยีนใบสําคัญ/
รายงานผลการรังวดั 
- กรณีตอ้งสง่หนังสอืแจง้เจา้ของที�ดนิขา้งเคยีง (ท.ด.38 ค) หรอืสง่
หนังสอืสอบถามเจา้ของที�ดนิขา้งเคยีง (ท.ด.81) หรอืสง่หนังสอื
สอบถามที�อยูน่ายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบยีนทอ้งถิ�น (ถา้ม)ี ให ้
ดําเนนิการภายใน 20 วันนับจากวนัทําการรังวดัวันแรก 
 
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายรังวดั)) 

30 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

4) การพจิารณา 
ขั �นตอนที� 4 ตรวจระเบยีบและรอผลสอบถาม (ถา้ม)ี 
- กรณีไม่ตอ้งสอบถาม (ท.ด. 81) และไม่ตอ้งสอบถามที�อยุใ่ช ้

ระยะเวลา 15 วัน 
- กรณีตอ้งรอผลสอบถามเจา้ของที�ดนิขา้งเคยีง (ท.ด. 81) รวมทั �งเบกิ
และเขยีนโฉนดที�ดนิ/น.ส. 3 กใชร้ะยะเวลา 34 วัน 
- กรณีตอ้งรอผลสอบถามที�อยุ่ /ปิดประกาศและรอผลสอบถาม (ท.ด. 
81) รวมทั �งเบกิและเขยีนโฉนดที�ดนิ/น.ส. 3กใชร้ะยะเวลา 67 วัน 
 
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายรังวดั / เจา้พนักงานที�ดนิ / ฝ่ายการเงนิ / ฝ่าย
อํานวยการ )) 

15 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

5) การพจิารณา 
ขั �นตอนที� 5 เรยีกผูข้อ 
- เรยีกผูข้อ 
-รอผูข้อมาจดทะเบยีน 
- จัดทําคําขอแบง่แยกสญัญา/บันทกึขอ้ตกลง 
 
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายทะเบยีน)) 

45 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ขั �นตอนที� 6 จดทะเบยีน 
- ยื�นหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ/ตรวจสอบเรื�อง/ตรวจอายัด/เจา้
พนักงานที�ดนิสั�งจดทะเบยีน/ผูข้อลงนามในคําขอ/สญัญา/บันทกึ
ขอ้ตกลง (ถา้ม)ี/ -แกท้ะเบยีน/กันเขตในหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ/
แกไ้ขหมายเลขหลกัเขตที�ดนิหรอืเครื�องหมายที�ดนิ -คํานวณ
คา่ใชจ้่าย/ผูข้อชําระเงนิ  -เจา้พนักงานที�ดนิตรวจสอบเรื�อง/เรยีกผูข้อ
สอบสวนก่อนจดทะเบยีน/ลงนามจดทะเบยีนและประทับตราประจํา
ตําแหน่ง - แจกหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิและสญัญา (ถา้ม)ี - ผูข้อ
ตรวจสอบความถกูตอ้งในหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิและสญัญา (ถา้ม)ี  
 
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายทะเบยีน)) 

1 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

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

1) 
 

หนงัสอืแสดงสทิธใินที�ดนิเชน่โฉนดที�ดนิหรอืหนงัสอืรบัรองการทํา
ประโยชน ์(น.ส.3 ก.) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น (กรณีบุคคลธรรมดา) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หลกัฐานการเปลี�ยนชื�อตวัชื�อสกุล (กรณีบุคคลธรรมดา) (ถา้มกีาร
เปล ี�ยนชื�อตวัชื�อสกุลไมต่รงกบัชื�อตวัชื�อสกุลในหนงัสอืแสดงสทิธิ
ในที�ดนิ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ทะเบยีนสมรส (กรณีบุคคลธรรมดา) (ถา้มกีารจดทะเบยีนสมรส) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

6) 
 

ทะเบยีนหยา่ (กรณีบุคคลธรรมดา) (ถา้มกีารจดทะเบยีนหยา่) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 
 

กรมการปกครอง 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลซึ�งสาระสาํคญัตา่งๆในหนงัสอืรบัรองที�
นํามาแสดงยงัเป็นปจัจบุนัและสําเนาหนงัสอืรบัรองนติบิคุคล
ดงักลา่วซึ�งผูม้อํีานาจทําการแทนนติบิุคคล  (ไมใ่ชผู่ร้บัมอบ
อํานาจ)  รบัรองความถูกตอ้งพรอ้มประทบัตราของนติบิคุคลกรณี
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลระบุวา่ตอ้งมกีารประทบัตรา (กรณีผูข้อ
เป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 



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

8) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้นของกรรมการผูม้ ี
อํานาจทําการแทนนติบิุคคลและตราประทบัของนติบิคุคล (กรณี
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลระบุวา่ตอ้งมกีารประทบัตรา) พรอ้มท ั�งตวั
อยา่งลายมอืชื�อของกรรมการผูม้อํีานาจทําการแทนนติบิุคคล  
(กรณีผูข้อเป็นนติบิคุคล ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุหน่วยงานเจา้ของเอกสาร) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหท้ํานติกิรรมของคูส่มรสกรณีที�ตอ้งใหค้วาม
ยนิยอมเชน่เป็นสนิสมรสที�ใสช่ื�อไวเ้พยีงผูเ้ดยีวเป็นตน้ (ถา้มคีู่
สมรสโดยชอบดว้ยกฎหมายและเป็นสนิสมรส) ยกเวน้กรณีคูส่มรส
แสดงตวัยนิยอมใหท้ํานติกิรรมดว้ยตนเอง (กรณีผูข้อเป็นบุคคล
ธรรมดา) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุหน่วยงานเจา้ของเอกสาร) 

- 

10) 
 

ใบมรณะบตัรคูส่มรส  (กรณีบุคคลธรรมดา) (กรณีคูส่มรสถงึแก่
กรรม) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

11) 
 

รายงานการประชุมของนติบิคุคลที�มมีตใิหท้ํานติกิรรมพรอ้ม
รายละเอยีดที�เกี�ยวขอ้ง (กรณีนติบิุคคลมกีรรมการเพยีงคนเดยีว
ไมต่อ้งใชร้ายงานการประชุมเวน้แตข่อ้บงัคบัของนติบิคุคลตอ้ง
ประชุมผูถ้อืหุน้ท ั�งหมดใหแ้สดงรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้) 
ตน้ฉบบัและสาํเนารบัรองความถกูตอ้งพรอ้มประทบัตราของนติ ิ
บุคคลกรณีหนงัสอืรบัรองนติบิุคคลระบุวา่ตอ้งมกีารประทบัตรา 
(กรณีผูข้อเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุหน่วยงานเจา้ของเอกสาร) 

- 

12) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี และบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนา
ทะเบยีนบา้นที�ผูม้อบอํานาจรบัรองความถูกตอ้งพรอ้มบตัร
ประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัมอบอํานาจ
กรณีนติบิคุคลตอ้งมตีวัอยา่งลายมอืชื�อของกรรมการหรอืผูม้ ี
อํานาจทําการแทนนติบิุคคลมาแสดงดว้ย 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุหน่วยงานเจา้ของเอกสาร) 

- 

13) 
 

กรณีกฎหมายกําหนดใหต้อ้งมหีลกัฐานคํายนิยอมหรอืตอ้งไดร้บั
อนุญาตจากหนว่ยงานใดหรอืบคุคลใดกอ่นตอ้งนําหลกัฐานน ั�นมา
แสดงดว้ยเชน่กรณรีงัวดัแบง่ระหวา่งจํานองเป็นตน้ (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุหน่วยงานเจา้ของเอกสาร) 

- 

14) 
 

หลกัฐานการเวนคนืที�ดนิกรณีเวนคนืที�ดนิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุหน่วยงานเจา้ของเอกสาร) 

- 

15) 
 

หลกัฐานการไดร้บัอนุญาตใหท้ําการจดัสรรที�ดนิและเอกสารที�
เกี�ยวขอ้งกรณีแบง่จดัสรรที�ดนิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

- 



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

สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

16) 
 

คําพพิากษาหรอืคําส ั�งศาลและหนงัสอืรบัรองคดถีงึที�สดุกรณีแบง่
ตามคําพพิากษาหรอืคําส ั�งศาลหรอืโดยมคีําพพิากษา) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่คําขอแปลงละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

2) คา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีน แปลงละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

3) คา่โฉนดที�ดนิ/หนงัสอืรบัรองการทําประโยชน ์ แปลงละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

4) คา่ประกาศแปลงละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

5) คา่มอบอํานาจ  (ถา้ม)ี เร ื�องละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

6) คา่อากรแสตมป์มอบอํานาจท ั�วไปเรื�องละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
 
 

7) คา่อากรแสตมป์มอบอํานาจเฉพาะเร ื�องละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

8) คา่พยานใหแ้กพ่ยาน คนละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

9) คา่ธรรมเนยีมรงัวดัรวมโฉนดที�ดนิ วนัละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 40 บาท 
 
 

10) คา่ธรรมเนยีมรวมหนงัสอืรบัรองการทําประโยชน ์ วนัละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
 
 

11) คา่ธรรมเนยีมรงัวดัสอบเขตโฉนดที�ดนิ วนัละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 40 บาท 
 
 

12) ค่าธรรมเนียมตรวจสอบเนื�อที�หนงัสอืรบัรองการทําประโยชน์
 วนัละ  
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
 
 

13) คา่ธรรมเนยีมรงัวดัแบง่แยกโฉนดที�ดนิ แปลงละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 40 บาท 
 
 

14) คา่ธรรมเนยีมแบง่แยกหนงัสอืรบัรองการทําประโยชน ์ แปลงละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

15) ค่าคํานวณเนื�อที�โฉนดที�ดนิหรอืหนงัสอืรบัรองการทําประโยชน์
แปลงละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
 
 

16) คา่หลกัเขตที�ดนิ หลกัละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 15 บาท 
 
 

17) การเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ้่ายเป็นไปตามกฎกระทรวง
ฉบบัที� 47  (พ.ศ. 2541)   และกฎกระทรวงฉบบัที�  48  
(พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบญัญตัใิห้ใช้ประมวล
กฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2497 
(หมายเหต:ุ -) 

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 5678-9 
(หมายเหต:ุ -) 

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

5) 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 

1) แบบฟอรม์และตัวอย่างการเขยีนหนังสอืมอบอํานาจ 
(หมายเหต:ุ (สามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิทกุแหง่หรอืสามารถตรวจสอบดว้ย
ตนเองจากเว็บไซด ์www.dol.go.th/registry)) 

2) บัญชคี่าใชจ้่ายสําหรับการออกการตรวจสอบเนื�อที�แบง่แยกและรวมหนังสอืรับรองการทําประโยชน ์(แบบก) 
(หมายเหต:ุ -) 

3) บัญชคี่าใชจ้่ายสําหรับการรังวัดออกโฉนดที�ดนิแบง่แยกสอบเขตและรวมโฉนดท่ดนิ(โดยวธิแีผนที�ชั �นสองทําการ
รังวัดดว้ยโซ)่ (แบบข) 
(หมายเหต:ุ -) 

4) บัญชคี่าใชจ้่ายสําหรับการรังวัดออกโฉนดที�ดนิแบง่แยกสอบเขตและรวมโฉนดท่ดนิ(โดยวธิแีผนที�ชั �นสองทําการ
รังวัดดว้ยกลอ้ง) (แบบค) 
(หมายเหต:ุ -) 

5) บัญชคี่าใชจ้่ายสําหรับการรังวัดออกโฉนดที�ดนิแบง่แยกสอบเขตและรวมโฉนดท่ดนิ(โดยวธิแีผนที�ชั �นหนึ�ง) (แบ
บง) 
(หมายเหต:ุ -) 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหต ุ

ระยะเวลาดําเนนิการรวม 
 
ระยะเวลาดําเนนิการรวมหมายถงึระยะเวลาที�กําหนดไว ้92วนับวกกับระยะเวลารอการรังวดัของแตล่ะสาํนักงานที�ดนิฯในขั �นตอนที� 
2 เชน่ 92วนั + ระยะเวลารอการรังวัด15 วัน = 107วันหรอื 92วัน + ระยะเวลารอการรังวดั 1,000 วัน = 1,092วัน 
 
- กรณีไม่ตอ้งสอบถามที�อยูน่ายทะเบยีนอําเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิ�นแตต่อ้งรอผลสอบถามเจา้ของที�ดนิขา้งเคยีง (ท.ด.81) 
ระยะเวลาจะเพิ�มข ึ�น9วันจากระยะเวลาดาํเนนิการรวม 
 
- กรณีตอ้งรอผลสอบถามที�อยู่นายทะเบยีนอําเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิ�น / ปิดประกาศและตอ้งรอผลสอบถามเจา้ของที�ดนิ
ขา้งเคยีง (ท.ด. 81) ระยะเวลาจะเพิ�มข ึ�น42วันจากระยะเวลาดําเนนิการรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ - 


