
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกโฉนดที�ดนิและหนงัสอืรบัรองการทําประโยชนเ์ฉพาะรายตาม

มาตรา 59 แหง่ประมวลกฎหมายที�ดนิ (กรณีเป็นส.ค.1 ที�มายื�นคําขอภายหลงัวนัที� 8 กมุภาพนัธ ์

2553 และศาลมคีําพพิากษาวา่ครอบครองและทําประโยชนใ์นที�ดนิโดยชอบดว้ยกฎหมายกอ่น

วนัที�ประมวลกฎหมายที�ดนิใชบ้งัคบัแลว้) 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

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

พระราชบัญญัตแิกไ้ขเพิ�มเตมิประมวลกฎหมายที�ดนิ (ฉบบัที� 11) พ.ศ. 2551 

 

มาตรา 8 ใหผู้ซ้ ึ�งไดค้รอบครองและทําประโยชน์ในที�ดนิอยูก่่อนวันที�ประมวลกฎหมายที�ดนิใชบ้งัคับโดยมหีลักฐานการแจง้การ

ครอบครองที�ดนิและยังมไิดย้ื�นคําขอออกโฉนดที�ดนิหรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชนนํ์าหลกัฐานการแจง้การครอบครองที�ดนิ

นั�นมายื�นคําขอเพื�อออกโฉนดที�ดนิหรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชน์ตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ภายในสองปีนับแตว่ันที�

พระราชบัญญัตนิี�ใชบ้ังคับ 

 

เมื�อไดร้ับคําขอและหลักฐานการแจง้การครอบครองที�ดนิตามวรรคหนึ�งแลว้ใหพ้นักงานเจา้หนา้ที�ดําเนนิการเพื�อออกโฉนดที�ดนิ

หรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชนต์ามประมวลกฎหมายที�ดนิตอ่ไป 

 

เมื�อพน้กําหนดเวลาตามวรรคหนึ�งหากมผีูนํ้าหลักฐานการแจง้การครอบครองที�ดนิมาขอออกโฉนดที�ดนิหรอืหนังสอืรับรองการทํา

ประโยชนพ์นักงานเจา้หนา้ที�จะออกโฉนดที�ดนิหรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชนใ์หไ้ดต้อ่เมื�อศาลยุตธิรรมไดม้คีําพพิากษาหรอื

คําสั�งถงึที�สดุวา่ผูนั้�นเป็นผูซ้ ึ�งไดค้รอบครองและทําประโยชนใ์นที�ดนิโดยชอบดว้ยกฎหมายอยูก่อ่นวันที�ประมวลกฎหมายที�ดนิใช ้

บังคบั 

 

ในการพจิารณาของศาลตามวรรคสามใหศ้าลแจง้ใหก้รมที�ดนิทราบและใหก้รมที�ดนิตรวจสอบกับระวางแผนที�รูปถ่ายทางอากาศ

หรอืระวางรปูถา่ยทางอากาศฉบบัที�ทําขึ�นกอ่นสดุเทา่ที�ทางราชการมอียูพ่รอ้มทั �งทําความเหน็เสนอต่อศาลวา่ผูนั้ �นไดค้รอบครอง

หรอืทําประโยชนใ์นที�ดนินั�นโดยชอบดว้ยกฎหมายก่อนวันที�ประมวลกฎหมายที�ดนิใชบ้งัคับหรอืไมเ่พื�อประกอบการพจิารณาของ

ศาลความเหน็ดงักลา่วใหเ้สนอตอ่ศาลภายในหนึ�งรอ้ยแปดสบิวันนับแต่วันไดร้ับแจง้จากศาลเวน้แตศ่าลจะขยายระยะเวลาเป็น

อยา่งอื�น 

 

 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานที�ดนิจังหวดัสํานักงานที�ดนิสาขาสาํนักงานที�ดนิสว่น
แยกและสาํนักงานที�ดนิอาํเภอในพื�นที�ที�รับผดิชอบ (ตรวจสอบ
สถานที�ตั �งเบอรโ์ทรศพัทข์องสาํนักงานที�ดนิทั�วประเทศไดจ้าก
เว็บไซตก์รมที�ดนิ www.dol.go.th)/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

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

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :36 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อนําคาํพพิากษาศาลที�พพิากษาว่าเป็นผูซ้ ึ�งไดค้รอบครอง
และทําประโยชนใ์นที�ดนิโดยชอบดว้ยกฎหมายก่อนวันที�ประมวล
กฎหมายที�ดนิใชบ้งัคับมาแสดงแกเ่จา้หนา้ที�/ตรวจสอบคํา
พพิากษา/ตรวจสอบเรื�อง 

1 วัน กรมที�ดนิ 
 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -) 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที�จัดทําบันทกึเสนอ/จัดสรา้งหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ 
(หมายเหต:ุ -) 

4 วัน กรมที�ดนิ 
 

3) การพจิารณา 
แจง้ผูข้อมารับหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ/รอผูข้อมารับหนังสอื
แสดงสทิธใินที�ดนิ 
(หมายเหต:ุ -) 

30 วัน กรมที�ดนิ 
 

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

1 วัน กรมที�ดนิ 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

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

1) 
 

กรณีบุคคลธรรมดาใชห้ลกัฐานดงันี� 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ1.บตัรประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นทะเบยีนสมรส
หลักฐานการเปลี�ยนชื�อตัวชื�อสกลุ (ถา้ม)ี ของเจา้ของที�ดนิกรณีมกีาร
มอบอํานาจ 
ตอ้งมบีัตรประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นพรอ้มสําเนาของผูร้ับมอบ
อํานาจโดยตอ้งระบใุนหนังสอืมอบอํานาจใหผู้ร้ับมอบอํานาจมีอาํนาจใน
การใหถ้อ้ยคําตา่งๆรวมทั �งการลงนามรับทราบในบนัทกึตอ่เจา้หนา้ที�กรณี
สง่มอบเอกสารไมค่รบถว้นดว้ย 
2. ใบมรณบัตรพนัิยกรรมคําสั�งแตง่ตั �งผูจ้ัดการมรดก/ผูพ้ทิักษ์/ผูอ้นุบาล 
(ถา้ม)ี บัตรประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นพรอ้มสําเนาของทายาท/
ผูจ้ดัการมรดก) 
3. หลักฐานที�ดนิเดมิแบบแจง้การครอบครองที�ดนิ (ส.ค.1) 
4. หลักฐานการเสยีภาษีที�ดนิหรอืหลักฐานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
5. หลักฐานอื�นที�จําเป็นในการประกอบการพจิารณาซึ�งพนักงาน
เจา้หนา้ที�จะไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นสิ�นสดุระยะเวลาที�กําหนดในแต่
ละขั �นตอน) 

- 

2) 
 

กรณีนติบิคุคลใชห้ลกัฐานเพ ิ�มเตมิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ1. หลกัฐานที�ดนิเดมิแบบแจง้การครอบครองที�ดนิ (ส.ค.1) 
2. หลักฐานการเสยีภาษีที�ดนิหรอืหลักฐานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
3. บตัรประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นหลักฐานการเปลี�ยนชื�อตวัชื�อสกุล 
(ถา้ม)ี ของผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนติบิคุคลกรณีมกีารมอบอํานาจตอ้งมี
บัตรประจําประชาชนทะเบยีนบา้นของผูม้อบอํานาจพรอ้มสาํเนาของผูร้ับ
มอบอํานาจดว้ยพรอ้มสําเนาและตวัอย่างลายมอืชื�อของกรรมการผูม้ ี
อํานาจทําการแทนนติบิุคคลโดยตอ้งระบใุนหนังสอืมอบอํานาจใหผู้ร้ับ
มอบอํานาจมอีํานาจในการใหถ้อ้ยคําตา่งๆรวมทั �งการลงนามรับทราบใน
บันทกึต่อเจา้หนา้ที�กรณีสง่มอบเอกสารไมค่รบถว้นดว้ย 
4. หลักฐานการก่อตั �งนติบิุคคลแตล่ะประเภทเชน่หนังสอืรับรองการจด
ทะเบยีนเป็นนติบิุคคลหนังสอืบรคิณหส์นธ,ิ หนังสอืรับรองของเจา้
พนักงานจดทะเบยีนหา้งหุุน้สว่น, บัญชผีูถ้อืห◌้นุ 
5. เอกสารประกอบมตทิี�ประชมุหรอืรายงานการประชมุนติบิคุคลซึ�งลงมติ
เกี�ยวกบัการออกหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ 
6. หลักฐานอื�นที�จําเป็นในการประกอบการพจิารณาซึ�งพนักงาน
เจา้หนา้ที�จะไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นสิ�นสดุระยะเวลาที�กําหนดในแต่

- 



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

ละขั �นตอน) 

3) 
 

กรณีวดัใหใ้ชห้ลกัฐานเพ ิ�มเตมิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ1. หลกัฐานสําหรับที�ดนิเดมิแบบแจง้การครอบครองที�ดนิ 
(ส.ค.1) 
2. หลักฐานการเสยีภาษีที�ดนิหรอืหลักฐานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
3. หลักฐานประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื�องตั �งวดัในพระพุทธศาสนา
หรอืสาํนักสงฆห์รอืประวัตวิัด 
4. หลักฐานใบสทุธขิองเจา้อาวาสหลักฐานการแตง่ตั �งเจา้อาวาสหรอืผู ้
รักษาการแทน 
5. หลักฐานการเลื�อนสมณศกัดิ�เจา้อาวาส (ถา้มกีารเลื�อนสมณศกัดิ�) 
6. หลักฐานการไดร้ับพระราชทานวสิงุคามสมีา 
7. หนังสอืมอบอํานาจของเจา้อาวาส, หนังสอืมอบอํานาจของ
ผูอ้ํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัดโดยตอ้งระบใุนหนังสอื
มอบอํานาจใหผู้ร้ับมอบอํานาจมอีํานาจในการใหถ้อ้ยคําตา่งๆรวมทั �งการ
ลงนามรับทราบในบันทกึตอ่เจา้หนา้ที�กรณีสง่มอบเอกสารไมค่รบถว้น
ดว้ย 
8. บตัรประชาชนทะเบยีนบา้นของผูม้อบอํานาจและผูร้ับมอบอํานาจ 
9. บญัชทีี�ดนิและบัญชรีายรับรายจ่ายของวดั 
10. หลักฐานอื�นที�จําเป็นในการประกอบการพจิารณาซึ�งพนักงาน
เจา้หนา้ที�จะไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นสิ�นสดุระยะเวลาที�กําหนดในแต่
ละขั �นตอน) 

- 

4) 
 

กรณีมูลนธิใิหใ้ชห้ลกัฐานเพ ิ�มเตมิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ1.หลกัฐานสาํหรับที�ดนิเดมิแบบแจง้การครอบครองที�ดนิ 
(ส.ค.1) 
2. หลักฐานการเสยีภาษีที�ดนิหรอืหลักฐานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
3. บตัรประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นหลักฐานการเปลี�ยนชื�อตวัชื�อสกุล 
(ถา้ม)ี พรอ้มสาํเนาของกรรมการมลูนธิ ิ
4. ขอ้บังคบัหรอืตราสารการกอ่ตั �งมลูนธิ ิ
5. หนังสอือนุญาตใหจ้ัดตั �งมลูนธิ ิ
6. บญัชมีลูนธิ ิ(แบบม.น.2) ซึ�งระบรุายชื�อกรรมการดา้นหลงัตั �งแตฉ่บับ
แรกจนถงึฉบับที�มกีารเปลี�ยนแปลงครั �งสดุทา้ย 
7. รายงานการประชมุกรรมการมูลนธิซิ ึ�งลงมตเิกี�ยวกับการออกหนังสอื
แสดงสทิธใินที�ดนิ 
8. หนังสอืมอบอํานาจของมลูนธิ ิ(ถา้ม)ี บตัรประชาชนและทะเบยีนบา้น
ของผูร้ับมอบอํานาจโดยตอ้งระบใุนหนังสอืมอบอํานาจใหผู้ร้ับมอบ
อํานาจมอีํานาจในการใหถ้อ้ยคําตา่งๆรวมทั �งการลงนามรับทราบในบันทกึ
ตอ่เจา้หนา้ที�กรณีสง่มอบเอกสารไม่ครบถว้นดว้ย 
9. บญัชทีี�ดนิและบัญชรีายรับรายจ่ายของมูลนธิ ิ
10. หลักฐานอื�นที�จําเป็นในการประกอบการพจิารณาซึ�งพนักงาน
เจา้หนา้ที�จะไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นสิ�นสดุระยะเวลาที�กําหนดในแต่
ละขั �นตอน) 

- 

5) 
 

กรณีมสัยดิอสิลามใชห้ลกัฐานเพิ�มเตมิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ1.หลกัฐานสาํหรับที�ดนิเดมิแบบแจง้การครอบครองที�ดนิ 
(ส.ค.1), 2. หลักฐานการเสยีภาษีที�ดนิหรือหลักฐานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 3. 
ทะเบยีนมสัยดิ (แบบม.อ.2) 4.ประกาศฯแตง่ตั �งอหิมา่มคอเต็บและบหิลั�น 
5. ประกาศฯแตง่ตั �งกรรมการมัสยดิ 6. บัตรประจําตวัประชาชนทะเบยีน

- 



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

บา้นหลกัฐานการเปลี�ยนชื�อตัวชื�อสกลุ (ถา้ม)ี พรอ้มสําเนาของอหิมา่มคอ
เต็บบหิลั�นและกรรมการมัสยดิ 7.  หนังสอืมอบอํานาจของมลูนธิ ิ(ถา้ม)ี 
โดยตอ้งระบใุนหนังสอืมอบอํานาจใหผู้ร้ับมอบอํานาจมีอาํนาจในการให ้
ถอ้ยคําตา่งๆรวมทั �งการลงนามรับทราบในบนัทกึตอ่เจา้หนา้ที�กรณีสง่
มอบเอกสารไม่ครบถว้นดว้ย 8. บััตรประชาชนทะเบยีนบา้นของผูม้อบ
อํานาจและผูร้ับมอบอํานาจ 9. บัญชทีี�ดนิและบญัชรีายรับรายจา่ยของ
มัสยดิอสิลาม 10.หลกัฐานอื�นที�จําเป็นในการประกอบการพจิารณาซึ�ง
พนักงานเจา้หนา้ที�จะไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นสิ�นสดุระยะเวลาที�
กําหนดในแตล่ะขั �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) ค่ามอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ) เรื�องละ 20 บาท 
ปิดอาการแสตมป์ 30 บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

5) ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม อ อ ก โ ฉ น ด ที� ด ิ น 
ถา้เน ื�อที�ไมเ่กนิ 20 ไรค่ดิ 
(หมายเหต:ุ (ถา้เกนิ 20 ไรส่ว่นที�เกนิคดิไรล่ะ 2 บาท (เศษของไรใ่หค้ดิ
เป็น 1 ไร)่)) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

6) 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 น ์
ถา้เน ื�อที�ไมเ่กนิ 20 ไรค่ดิ 
(หมายเหต:ุ (ถา้เกนิ 20 ไรส่ว่นที�เกนิคดิไรล่ะ 2 บาท (เศษของไรใ่หค้ดิ
เป็น 1 ไร)่)) 

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
 
 

7) คา่พยานคําขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

8) คา่ใชจ้า่ยในการรงัวดัออกหนงัสอืแสดงสทิธใินที�ดนิลกัษณะเหมา
จา่ยไดแ้ก ่
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนียมการรังวดัออกโฉนดที�ดนิแปลงละ 40 บาท 
คา่ธรรมเนียมการรังวดัออกหนังสอืรับรองการทําประโยชน์แปลงละ 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�ดนิจังหวัดในทอ้งที�ที�ที�ดนิตั �งอยู ่
(หมายเหต:ุ -) 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

2) ตูร้ับเรื�องรอ้งเรยีนณสาํนักงานที�ดนิทุกแหง่, ตูป้ณ.1111 
(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)) 

8) ศนูยร์ับเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชั �น 2 ถนนแจง้วฒันะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื�องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

ระยะเวลาในการดําเนนิการ 36 วัน 
 
หากผูข้อมาดําเนนิการเร็วระยะเวลาที�กาํหนดจะลดลงตามระยะเวลาที�มาดําเนนิการ 
 
ผ่านการดาํเนนิการลดขั �นตอนและระยะเวลาปฏบิตัริาชการตามประกาศกรมที�ดนิเรื�องการลดขั �นตอนและระยะเวลาการปฏบิตั ิ
ราชการเพื�อประชาชนใชเ้วลาการปฏบิตังิานประมาณ 64 วันทําการ (กรณีไมม่ขีอ้ขัดขอ้ง) 
 
*ระยะเวลาตามคูม่อืจะเริ�มนับเมื�อเอกสารครบถว้นสมบรูณ์ในกรณีที�มเีหตขุดัขอ้งจะเริ�มนับระยะเวลาต่อเนื�องเมื�อเหตขุัดขอ้งนั �น
สิ�นสดุลงแลว้* 
 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 21/07/2558 


