
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกโฉนดที�ดนิและหนงัสอืรบัรองการทําประโยชนเ์ฉพาะรายตาม

มาตรา 59 แหง่ประมวลกฎหมายที�ดนิ (มหีลกัฐานสําหรบัที�ดนิ) 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย 

 

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

บคุคลที�จะขอออกโฉนดที�ดนิได ้

 

- มสีภาพบคุคลและนติบิคุคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยโ์ดยตอ้งพจิารณาถงึความสามารถของบคุคลบางประเภท

ตามที�กฎหมายไดจ้ํากัดความไวเ้ชน่ผูเ้ยาวบ์คุคลวกิลจรติบคุคลไรค้วามสามารถบคุคลเสมอืนไรค้วามสามารถเป็นตน้รวมถงึ

พจิารณาการเป็นนติบิคุคลดว้ย 

 

- ผูม้สีทิธคิรอบครองที�ดนิโดยชอบดว้ยกฎหมายมหีลักฐานเชน่ส.ค.1, ใบจอง, ใบเหยยีบยํ�า, หนังสอืรับรองการทําประโยชน,์ 

โฉนดตราจอง, ตราจองที�ตราวา่&quot;ไดท้ําประโยชนแ์ลว้&quot; หรอืหนังสอืแสดงการทําประโยชน ์(น.ค.3, ก.ส.น.5) ทั �งนี�ผู ้

มสีทิธคิรอบครองที�ดนิรวมถงึผูซ้ ึ�งไดค้รอบครองและทําประโยชน์ในที�ดนิต่อเนื�องมาจากผูซ้ ึ�งมหีลักฐานการแจง้การครอบครอง

ที�ดนิ (ส.ค.1) ดว้ยโดยการครอบครองตอ่เนื�องจากผูม้หีลกัฐานส.ค.1 ตอ้งเป็นการสง่มอบโดยยนิยอมและสมัครใจมใิชไ่ดม้าโดย

การแย่งการครอบครองซึ�งถอืเป็นการเริ�มตน้สทิธขิองตนใหม่ไมถ่อืเป็นการครอบครองตอ่เนื�อง 

 

- วดัที�ไดค้รอบครองทําประโยชน์ในที�ดนิมากอ่นประมวลกฎหมายที�ดนิใชบ้งัคบัไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้การครอบครองที�ดนิและถอืเป็น

ผูม้สีทิธคิรอบครองที�ดนิตามมาตรา 59 เนื�องจากการโอนกรรมสทิธิ�ที�วดัที�ธรณีสงฆห์รอืที�ศาสนสมบัตกิลางใหก้ระทําไดแ้ตโ่ดย

พระราชบัญญัต ิ

 

-ผูม้กีรรมสทิธิ�ในที�ดนิที�งอกจากโฉนดที�ดนิไม่จําเป็นตอ้งแจง้การครอบครองที�ดนิและถอืเป็นผูม้สีทิธคิรอบครองที�ดนิตามมาตรา 

59 

 

ที�ดนิที�อยู่ในหลกัเกณฑท์ี�จะออกโฉนดที�ดนิหรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชน์ได ้

 

1. ที�ดนิที�จะออกหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ (โฉนดที�ดนิหรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชน์(น.ส. 3, น.ส.3 ก., น.ส.3 ข.) จะตอ้ง

เป็นที�ดนิที�มลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบบัที� 43 (พ.ศ. 2537) ขอ้ 14 กลา่วคอื 

 

- จะตอ้งเป็นที�ดนิที�ผูม้สีทิธใินที�ดนิไดค้รอบครองและทําประโยชน์แลว้ 

 

-ไมเ่ป็นที�ดนิที�ราษฎรใชป้ระโยชนร์่วมกนัเชน่ทางนํ�าทางหลวงทะเลสาบที�ชายตลิ�งที�เลี�ยงสตัวส์าธารณประโยชน ์

 

-ไมเ่ป็นที�ดนิซึ�งไดห้วงหา้มไวเ้พื�อประโยชน์ตามพระราชบัญญัตวิา่ดว้ยการหวงหา้มที�ดนิรกรา้งวา่งเปลา่อนัเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผน่ดนิพุทธศกัราช 2478 หรอืตามกฎหมายอื�นอยูก่อ่นวันที�ประมวลกฎหมายที�ดนิใชบ้งัคับ 

 

- ไม่เป็นที�ดนิที�คณะกรรมการจัดที�ดนิแหง่ชาตสิงวนและพัฒนาที�ดนิเพื�อจัดใหแ้กป่ระชาชน 

 

-ไมเ่ป็นที�ดนิของรัฐที�คณะกรรมการจัดที�ดนิแหง่ชาตสิงวนหรอืหวงหา้มเพื�อใหป้ระชาชนใชป้ระโยชนร์่วมกนั 

 

- ไมเ่ป็นที�ดนิที�ไดส้งวนหรอืหวงหา้มไวต้ามกฎหมายอื�น 

 

-ไมเ่ป็นที�ดนิที�คณะรัฐมนตรสีงวนไวเ้พื�อรักษาทรัพยากรธรรมชาตหิรอืเพื�อประโยชนส์าธารณะอย่างอื�น 

 

2. ที�ดนิที�มลีกัษณะดงัตอ่ไปนี�จะออกหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิไดจ้ะตอ้งอยู่ในเงื�อนไขดงันี� 

 

-ที�เขาที�ภเูขาและปรมิณฑลรอบที�เขาหรือภเูขา 40 เมตรซึ�งเป็นพื�นที�ที�รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยประกาศหวงหา้มตาม

มาตรา 9 (2) แหง่ประมวลกฎหมายที�ดนิผูค้รอบครองที�ดนิจะตอ้งมหีลกัฐานแสดงวา่เป็นผูม้สีทิธคิรอบครองที�ดนิโดยชอบดว้ย

กฎหมายเชน่มหีลกัฐานการแจง้การครอบครองที�ดนิ (ส.ค.1) 



 

-ที�เกาะผูค้รอบครองที�ดนิจะตอ้งมหีลักฐานการแจง้การครอบครองที�ดนิ (ส.ค.1), ใบจอง, ใบเหยยีบยํ�า, หนังสอืรับรองการทํา

ประโยชน,์ หนังสอืแสดงการทําประโยชน์ในที�ดนิของนคิมสรา้งตนเอง (น.ค.3), หนังสอืแสดงการทําประโยชนใ์นที�ดนิของนคิม

สหกรณ์ (ก.ส.น.5) หรอืเป็นที�ดนิที�คณะกรรมการจัดที�ดนิแหง่ชาตไิดอ้นุมัตใิหจ้ัดแกป่ระชาชนหรอืเป็นที�ดนิซึ�งไดม้กีารจัดหา

ผลประโยชน์ตามมาตรา 10 และ 11 แหง่ประมวลกฎหมายที�ดนิโดยคณะกรรมการจัดที�ดนิแหง่ชาตไิดอ้นุมัตแิลว้ 

 

-เขตป่าสงวนแหง่ชาตเิขตอทุยานแหง่ชาตพิื�นที�รักษาพันธุส์ตัวป่์าพื�นที�หา้มลา่สตัวป่์าหรอืพื�นที�ที�ไดจ้ําแนกใหเ้ป็นเขตป่าไมถ้าวร

หรอืที�สงวนหวงหา้มตามกฎหมายจะตอ้งมหีลักฐานการแจง้การครอบครองที�ดนิ (ส.ค.1) หรอืไดอ้อกใบจองใบเหยยีบยํ�าไวก้อ่น

การสงวนหรอืหวงหา้มที�ดนิ 

 

-ที�ดนิที�อยูใ่นเขตปฏริปูที�ดนิผูค้รอบครองที�ดนิจะตอ้งมหีลักฐานการแจง้การครอบครองที�ดนิ (ส.ค.1) ใบแจง้ความประสงคจ์ะได ้

สทิธใินที�ดนิตามมาตรา 27ตรแีหง่ประมวลกฎหมายที�ดนิหรือมใีบจอง, ใบเหยยีบยํ�าหรอืมหีลกัฐานหนังสอืแสดงการทําประโยชน์

(น.ค.3, กสน.5) ก่อนประกาศเป็นเขตปฏริูปที�ดนิ 

 

-พื�นที�ที�มคีวามลาดชนัโดยเฉลี�ยรอ้ยละ 35 ขึ�นไปตามที�กําหนดไวใ้นนโยบายป่าไมแ้หง่ชาตผิูค้รอบครองที�ดนิจะตอ้งมีหลักฐาน

แสดงวา่เป็นผูม้สีทิธคิรอบครองที�ดนิโดยชอบดว้ยกฎหมายเชน่มหีลกัฐานการแจง้การครอบครองที�ดนิ (ส.ค.1) 

 

ระยะเวลาในการดําเนนิการ 

 

กรณีการออกหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิที�ตอ้งเสนอคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการบกุรกุที�ดนิของรัฐตอ้งแตง่ตั �งคณะกรรมการ

ตรวจพสิจูนท์ี�ดนิตามกฎกระทรวงฉบบัที� 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายที�ดนิพ.ศ. 

2497 ตอ้งเสนอคณะกรรมการป้องกนัและหยดุยั �งการบกุรุกที�ดนิในเขตป่าชายเลนหรอืตอ้งรอผลกรณีที�ตอ้งดําเนนิการอ่านแปล

ตคีวามภาพถ่ายทางอากาศอาจตอ้งใชเ้วลาเพิ�มข ึ�น 

 
 

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 :322 วัน 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นคําขอตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารหลักฐานสอบสวน
และชําระคา่ธรรมเนียม/ฝ่ายรังวดันัดทําการรังวดั/วางเงนิมดัจํา
รังวัด 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

2) การพจิารณา 
นัดควิรังวดั/คน้หาหลักฐานที�ดนิและแผนที�/แจง้เจา้ของที�ดนิ
ขา้งเคยีง 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลารอการรังวดัของแตล่ะสาํนักงานที�ดนิผู ้
ยื�นคําขอสามารถตรวจสอบไดจ้ากรายงานผลงานรังวดั (ร.ว. 19) 
ประจําเดอืนลา่สดุของแตล่ะสาํนักงานที�ดนิซึ�งมรีะยะเวลาการนัด
รังวดัตั �งแต ่15 - 1,000 วนั)) 

15 ถงึ 1,000 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

3) การพจิารณา 
ชา่งรังวดัออกไปทําการรังวดัพสิจูน์สอบสวน/รายงานผลการ
รังวัด/สง่หนังสอืแจง้เจา้ของที�ดนิขา้งเคยีง/สง่หนังสอืสอบถาม
ที�อยู่นายทะเบยีนทอ้งที� 
(หมายเหต:ุ -) 

30 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

4) การพจิารณา 
ตรวจสอบความถกูตอ้งเสนอเจา้พนักงานที�ดนิ/เจา้พนักงานที�ดนิ
พจิารณาสั�งการ/ถอนจา่ยเงนิคา่ใชจ้่ายในการรังวัด/สง่ฝ่าย
ทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ -) 

10 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

5) การพจิารณา 
รอผลการสอบถามจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง/เสนอกบร./
คณะกรรมการตามกฎกระทรวงฉบับที� 43 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2497 
ตรวจพสิจูน์ที�ดนิ/คณะกรรมการป้องกนัและหยุดยั �งการบกุรกุ
ที�ดนิในเขตป่าชายเลนตรวจพสิจูนท์ี�ดนิกรณีเป็นป่าชายเลน/รอ
ผลกรณีที�ตอ้งดําเนนิการอา่นแปลตคีวามภาพถา่ยทางอากาศ 
(หมายเหต:ุ (สง่หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบ 30 - 180 วนั
ทั �งนี�อยูร่ะหวา่งทําความตกลงกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง)) 

180 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

6) การพจิารณา 
จัดทําประกาศการออกหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิเสนอเจา้
พนักงานที�ดนิลงนามในประกาศและสง่ประกาศ/ประกาศแจก
หนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ/จัดสรา้งหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ/
แจง้ผูข้อมารับหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ/รอผูข้อมาดําเนนิการ
จดทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ (จัดทําประกาศและปิดประกาศ 10 วนัประกาศตาม
กฎหมาย 30 วนักรณีมกีารคดัคา้นดําเนนิการสอบสวน
เปรยีบเทยีบภายใน 30 วนัรอผูข้อมาดําเนนิการ 30 วนั)) 

100 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

7) การพจิารณา 
เจา้พนักงานที�ดนิพจิารณาลงนามในหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ/
ชําระคา่ธรรมเนียม/แจกหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิใหผู้ข้อ 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผู ้
ออกเอกสาร 

1) 
 

กรณีบุคคลธรรมดาใชห้ลกัฐานดงันี� 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ1.บตัรประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นทะเบยีนสมรสหลกัฐานการเปลี�ยน
ชื�อตัวชื�อสกลุ (ถา้ม)ี ของเจา้ของที�ดนิกรณีมกีารมอบอํานาจ 
ตอ้งมบีัตรประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นพรอ้มสําเนาของผูร้ับมอบอํานาจโดยตอ้ง
ระบใุนหนังสอืมอบอํานาจใหผู้ร้ับมอบอํานาจมอํีานาจในการใหถ้อ้ยคําตา่งๆรวมทั �งการ
ลงนามรับทราบในบันทกึตอ่เจา้หนา้ที�กรณีสง่มอบเอกสารไมค่รบถว้นดว้ย 
2. ใบมรณบัตรพนัิยกรรมคําสั�งแตง่ตั �งผูจ้ัดการมรดก/ผูพ้ทิักษ์/ผูอ้นุบาล (ถา้ม)ี บัตร
ประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นพรอ้มสาํเนาของทายาท/ผูจ้ัดการมรดก) 
3. หลักฐานสาํหรับที�ดนิเดมิเชน่แบบแจง้การครอบครองที�ดนิ (ส.ค.1), ใบจอง, ใบ
เหยยีบยํ�าหรอืตราจอง, หนังสอืแสดงการทําประโยชน์ในที�ดนิของนคิมสรา้งตนเองหรอื
นคิมสหกรณ์ (น.ค.3 หรอืกสน.5) ฯลฯ 
4. หลักฐานการเสยีภาษีที�ดนิหรอืหลักฐานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
5. หลักฐานอื�นที�จําเป็นในการประกอบการพจิารณาซึ�งพนักงานเจา้หนา้ที�จะไดแ้จง้ให ้
ทราบลว่งหนา้กอ่นสิ�นสดุระยะเวลาที�กําหนดในแตล่ะขั �นตอน) 

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผู ้
ออกเอกสาร 

2) 
 

กรณีนติบิคุคลใชห้ลกัฐานเพ ิ�มเตมิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ1.หลกัฐานสาํหรับที�ดนิเดมิเชน่แบบแจง้การครอบครองที�ดนิ (ส.ค.1), ใบ
จอง, ใบเหยยีบยํ�าหรอืตราจอง, หนังสอืแสดงการทําประโยชน์ในที�ดนิของนคิมสรา้ง
ตนเองหรือนคิมสหกรณ์ (น.ค.3 หรอืกสน.5) ฯลฯ 
2. หลักฐานการเสยีภาษีที�ดนิหรอืหลกัฐานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
3. บตัรประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นหลักฐานการเปลี�ยนชื�อตวัชื�อสกุล (ถา้ม)ี ของผู ้
มอีํานาจลงนามแทนนติบิคุคลกรณีมกีารมอบอํานาจตอ้งมบีัตรประจําประชาชนทะเบยีน
บา้นของผูม้อบอํานาจพรอ้มสาํเนาของผูร้ับมอบอํานาจดว้ยพรอ้มสาํเนาและตัวอยา่ง
ลายมอืชื�อของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิคุคลโดยตอ้งระบใุนหนังสอืมอบ
อํานาจใหผู้ร้ับมอบอํานาจมอีํานาจในการใหถ้อ้ยคําตา่งๆรวมทั �งการลงนามรับทราบใน
บันทกึต่อเจา้หนา้ที�กรณีสง่มอบเอกสารไมค่รบถว้นดว้ย 
4. หลักฐานการก่อตั �งนติบิุคคลแตล่ะประเภทเชน่หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติ ิ
บคุคลหนังสอืบรคิณหส์นธ,ิ หนังสอืรับรองของเจา้พนักงานจดทะเบยีนหา้งหุุน้สว่น, 
บัญชผีูถ้อืห◌้นุ 
5. เอกสารประกอบมตทิี�ประชมุหรอืรายงานการประชมุนติบิคุคลซึ�งลงมตเิกี�ยวกับการ
ออกหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ 
6. หลักฐานอื�นที�จําเป็นในการประกอบการพจิารณาซึ�งพนักงานเจา้หนา้ที�จะไดแ้จง้ให ้
ทราบลว่งหนา้กอ่นสิ�นสดุระยะเวลาที�กําหนดในแตล่ะขั �นตอน) 

- 

3) 
 

กรณีวดัใหใ้ชห้ลกัฐานเพ ิ�มเตมิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ1. หลกัฐานสําหรับที�ดนิเดมิเชน่แบบแจง้การครอบครองที�ดนิ (ส.ค.1), ใบ
จอง, ใบเหยยีบยํ�าหรอืตราจอง, หนังสอืแสดงการทําประโยชน์ในที�ดนิของนคิมสรา้ง
ตนเองหรือนคิมสหกรณ์ (น.ค.3 หรอืกสน.5) ฯลฯ 
2. หลักฐานการเสยีภาษีที�ดนิหรอืหลักฐานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
3. หลักฐานประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื�องตั �งวดัในพระพุทธศาสนาหรอืสาํนักสงฆ์
หรอืประวตัวิดั 
4. หลักฐานใบสทุธขิองเจา้อาวาสหลักฐานการแตง่ตั �งเจา้อาวาสหรอืผูร้ักษาการแทน 
5. หลักฐานการเลื�อนสมณศกัดิ�เจา้อาวาส (ถา้มกีารเลื�อนสมณศกัดิ�) 
6. หลักฐานการไดร้ับพระราชทานวสิงุคามสมีา 
7. หนังสอืมอบอํานาจของเจา้อาวาส, หนังสอืมอบอํานาจของผูอ้ํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดัโดยตอ้งระบใุนหนังสอืมอบอํานาจใหผู้ร้ับมอบอํานาจมอํีานาจ
ในการใหถ้อ้ยคําตา่งๆรวมทั �งการลงนามรับทราบในบนัทกึตอ่เจา้หนา้ที�กรณีสง่มอบ
เอกสารไม่ครบถว้นดว้ย 
8. บตัรประชาชนทะเบยีนบา้นของผูม้อบอํานาจและผูร้ับมอบอํานาจ 
9. บญัชทีี�ดนิและบัญชรีายรับรายจ่ายของวดั 
10. หลักฐานอื�นที�จําเป็นในการประกอบการพจิารณาซึ�งพนักงานเจา้หนา้ที�จะไดแ้จง้ให ้
ทราบลว่งหนา้กอ่นสิ�นสดุระยะเวลาที�กําหนดในแตล่ะขั �นตอน) 

- 

4) 
 

กรณีมูลนธิใิหใ้ชห้ลกัฐานเพ ิ�มเตมิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ1.หลกัฐานสาํหรับที�ดนิเดมิเชน่แบบแจง้การครอบครองที�ดนิ (ส.ค.1), ใบ
จอง, ใบเหยยีบยํ�าหรอืตราจอง, หนังสอืแสดงการทําประโยชน์ในที�ดนิของนคิมสรา้ง
ตนเองหรือนคิมสหกรณ์ (น.ค.3 หรอืกสน.5) ฯลฯ 
2. หลักฐานการเสยีภาษีที�ดนิหรอืหลักฐานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
3. บตัรประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นหลักฐานการเปลี�ยนชื�อตวัชื�อสกุล (ถา้ม)ี พรอ้ม
สําเนาของกรรมการมลูนธิ ิ
4. ขอ้บังคบัหรอืตราสารการกอ่ตั �งมลูนธิ ิ
5. หนังสอือนุญาตใหจ้ัดตั �งมลูนธิ ิ

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผู ้
ออกเอกสาร 

6. บญัชมีลูนธิ ิ(แบบม.น.2) ซึ�งระบรุายชื�อกรรมการดา้นหลงัตั �งแตฉ่บับแรกจนถงึฉบับ
ที�มกีารเปลี�ยนแปลงครั �งสดุทา้ย 
7. รายงานการประชมุกรรมการมูลนธิซิ ึ�งลงมตเิกี�ยวกับการออกหนังสอืแสดงสทิธใิน
ที�ดนิ 
8. หนังสอืมอบอํานาจของมลูนธิ ิ(ถา้ม)ี บตัรประชาชนและทะเบยีนบา้นของผูร้ับมอบ
อํานาจโดยตอ้งระบใุนหนังสอืมอบอํานาจใหผู้ร้ับมอบอํานาจมีอาํนาจในการใหถ้อ้ยคํา
ตา่งๆรวมทั �งการลงนามรับทราบในบนัทกึต่อเจา้หนา้ที�กรณีสง่มอบเอกสารไมค่รบถว้น
ดว้ย 
9. บญัชทีี�ดนิและบัญชรีายรับรายจ่ายของมูลนธิ ิ
10. หลักฐานอื�นที�จําเป็นในการประกอบการพจิารณาซึ�งพนักงานเจา้หนา้ที�จะไดแ้จง้ให ้
ทราบลว่งหนา้กอ่นสิ�นสดุระยะเวลาที�กําหนดในแตล่ะขั �นตอน) 

5) 
 

กรณีมสัยดิอสิลามใชห้ลกัฐานเพิ�มเตมิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ1.หลกัฐานสาํหรับที�ดนิเดมิเชน่แบบแจง้การครอบครองที�ดนิ (ส.ค.1), ใบ
จอง, ใบเหยยีบยํ�าหรอืตราจอง, หนังสอืแสดงการทําประโยชน์ในที�ดนิของนคิมสรา้ง
ตนเองหรือนคิมสหกรณ์ (น.ค.3 หรอืกสน.5) ฯลฯ 2. หลักฐานการเสยีภาษีที�ดนิหรอื
หลักฐานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 3. ทะเบยีนมัสยดิ (แบบม.อ.2) 4.ประกาศฯแตง่ตั �งอหิมา่มคอ
เต็บและบหิลั�น 5. ประกาศฯแตง่ตั �งกรรมการมัสยดิ 6. บตัรประจําตวัประชาชนทะเบยีน
บา้นหลกัฐานการเปลี�ยนชื�อตัวชื�อสกลุ (ถา้ม)ี พรอ้มสําเนาของอหิมา่มคอเต็บบหิลั�น
และกรรมการมัสยดิ 7.  หนังสอืมอบอํานาจของมลูนธิ ิ(ถา้ม)ี โดยตอ้งระบใุนหนังสอื
มอบอํานาจใหผู้ร้ับมอบอาํนาจมอีํานาจในการใหถ้อ้ยคําตา่งๆรวมทั �งการลงนาม
รับทราบในบันทกึตอ่เจา้หนา้ที�กรณีสง่มอบเอกสารไมค่รบถว้นดว้ย 8. บัตัรประชาชน
ทะเบยีนบา้นของผูม้อบอํานาจและผูร้ับมอบอํานาจ 9. บญัชทีี�ดนิและบัญชรีายรับ
รายจา่ยของมัสยดิอสิลาม 10.หลักฐานอื�นที�จําเป็นในการประกอบการพจิารณาซึ�ง
พนักงานเจา้หนา้ที�จะไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นสิ�นสดุระยะเวลาที�กําหนดในแตล่ะ
ขั �นตอน)) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่คําขอแปลงละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

2) คา่ประกาศแปลงละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

3) คา่ปิดประกาศใหแ้กผู่ปิ้ดประกาศแหง่ละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

4) คา่มอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ) เรื�องละ 20 บาท 
ปิดอาการแสตมป์ 30 บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

5) คา่ธรรมเนยีมออกโฉนดที�ดนิ 
ถา้เน ื�อที�ไมเ่กนิ 20 ไรค่ดิ 
(หมายเหต:ุ (ถา้เกนิ 20 ไรส่ว่นที�เกนิคดิไรล่ะ 2 บาท (เศษของไรใ่หค้ดิเป็น 1 
ไร)่)) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

6) คา่ธรรมเนยีมออกหนงัสอืรบัรองการทําประโยชน ์
ถา้เน ื�อที�ไมเ่กนิ 20 ไรค่ดิ 
(หมายเหต:ุ (ถา้เกนิ 20 ไรส่ว่นที�เกนิคดิไรล่ะ 2 บาท (เศษของไรใ่หค้ดิเป็น 1 
ไร)่)) 

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
 
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

7) คา่พยานคําขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

8) คา่ใชจ้า่ยในการรงัวดัออกหนงัสอืแสดงสทิธใินที�ดนิลกัษณะเหมาจา่ย
ไดแ้ก ่
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนียมการรังวดัออกโฉนดที�ดนิแปลงละ 40 บาท 
คา่ธรรมเนียมการรังวดัออกหนังสอืรับรองการทําประโยชนแ์ปลงละ 30 บาท 
คา่พาหนะเจา้หนา้ที�  (ตามประกาศของจังหวดั) 
คา่คนงานรังวดั (ตามเขตจังหวัดที�กระทรวงการคลงักําหนด) 
คา่ป่วยการผูป้กครองทอ้งที�วนัละ 50 บาท 
คา่หลกัเขตหลกัละ 15 บาท 
คา่ใชจ้่ายอื�นๆเชน่คา่สง่หมายขา้งเคยีงทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับ 100 
บาท)) 

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) สํานักมาตรฐานการออกหนังสอืสาํคัญกรมที�ดนิโทร. 0 2503 3382 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ศนูยด์ํารงธรรมกรมที�ดนิโทร. 0 2141 5555 
(หมายเหต:ุ -) 

5) ฝ่ายเรื�องราวรอ้งทุกขส์ํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5501 
(หมายเหต:ุ -) 

6) กลุม่คุม้ครองจรยิธรรมกรมที�ดนิกรมที�ดนิโทร. 0 2141 5896 
(หมายเหต:ุ -) 

7) 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 ุ

รวมระยะเวลาดําเนนิการ 322 วันบวกระยะเวลารอการรังวัด 
หากไม่ตอ้งประสานกบัหน่วยงานอื�นไมต่อ้งเสนอคณะกรรมการฯตรวจสอบระยะเวลาที�กําหนดจะลดลงเหลอื 142 วันหากไมม่ี
การคดัคา้นระยะเวลาที�กําหนดจะลดลงเหลอื 112 วัน 
ผ่านการดาํเนนิการลดขั �นตอนและระยะเวลาปฏบิตัริาชการตามประกาศกรมที�ดนิเรื�องการลดขั �นตอนและระยะเวลาการปฏบิตั ิ
ราชการเพื�อประชาชนใชเ้วลาการปฏบิตังิานประมาณ 64 วันทําการ (กรณีไมม่ขีอ้ขัดขอ้ง) 
ระยะเวลาตามคูม่ือจะเริ�มนับเมื�อเอกสารครบถว้นสมบรูณ์ในกรณีที�มเีหตขุดัขอ้งจะเริ�มนับระยะเวลาตอ่เนื�องเมื�อเหตขุัดขอ้งนั�น
สิ�นสดุลงแลว้ 
 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ - 


