
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรงัวดัสอบเขต แบง่แยก รวมโฉนดทีด่นิ หรอืตรวจสอบเนือ้ที ่แบง่แยก 
รวมหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน ์(น.ส.3 ก) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมทีด่นิ กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
12.1ประเภทการขอรังวดัแบง่แยก เชน่ แบง่แยกในนามเดมิ แบง่กรรมสทิธิร์วม แบง่ให ้แบง่ขาย แบง่เวนคนื แบง่หักที่
สาธารณประโยชน ์แบง่ไดม้าโดยการครอบครองตามมาตรา 1367 และมาตรา 1382 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยแ์บง่
ตามคําพพิากษาศาล และแบง่จัดสรรทีด่นิ เป็นตน้ 
 
12.2ผูข้อตอ้งยืน่เอกสารหลักฐานตอ่พนักงานเจา้หนา้ที ่ณ สํานักงานทีด่นิพืน้ทีซ่ ึง่ทีด่นิตัง้อยู ่โดยตอ้งตดิตอ่เจา้หนา้ที่
ประชาสมัพันธ ์
 
  12.2.1 ครัง้แรก ในวันยืน่คําขอ ตดิตอ่เจา้หนา้ทีป่ระชาสมัพันธ ์เพือ่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตา่งๆ เบือ้งตน้กอ่น และรับบัตร
ควิ เพือ่รอยืน่คําขอและสอบสวนตามลําดับกอ่นหลังในขัน้ตอนตอ่ไป (ไมนั่บรวมระยะเวลาใหบ้รกิาร) 
 
  12.2.2 ครัง้ทีส่อง ในวนัจดทะเบยีน ตดิตอ่เจา้หนา้ทีป่ระชาสมัพันธ ์เพือ่รับบัตรควิ และรอเจา้หนา้ทีจ่ดทะเบยีนตามลําดับ
กอ่นหลังในขัน้ตอนตอ่ไป (ไมนั่บรวมระยะเวลาใหบ้รกิาร)  
 
12.3 พนักงานเจา้หนา้ทีต่อ้งสอบสวนสทิธแิละความสามารถรวมตลอดถงึความสมบรูณข์องนติกิรรมตามประมวลกฎหมายแพง่
และพาณชิย ์
 
12.4 ระยะเวลาดําเนนิการ 
 
   1) วันยืน่คําขอ (1 วัน) ใชร้ะยะเวลาประมาณ 60 นาท ี(ไมร่วมระยะเวลารอการยืน่คําขอและสอบสวน ทัง้นี ้การนับระยะเวลา
ดําเนนิการจะเริม่นับตัง้แตพ่นักงานเจา้หนา้ทีเ่ริม่สอบสวนตามลําดับกอ่นหลัง) ระยะเวลาแลว้เสร็จขึน้อยูก่บัจํานวนผูข้อ คูก่รณี 
หนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ หรอืประเภทนติกิรรมทีข่อจดทะเบยีน ซึง่อาจใชเ้วลาตา่งกนั กรณีแบง่แยกทีด่นิหลายแปลง และใน
บางกรณีอาจตอ้งใชเ้วลาเพิม่ขึน้ตามขอ้เท็จจรงิ เชน่ หลักฐานไมช่ดัเจนตอ้งสอบสวนเพิม่เตมิเพือ่ใหข้อ้เท็จจรงิยตุ ิเป็นตน้ 
 
   2) วันจดทะเบยีน (1 วัน) ใชร้ะยะเวลาประมาณ 160 นาท(ีไมร่วมระยะเวลารอเจา้หนา้ทีจ่ดทะเบยีน ทัง้น้ี การนับระยะเวลา
ดําเนนิการจะเริม่นับตัง้แตพ่นักงานเจา้หนา้ทีเ่ริม่รับเรือ่งเพือ่ดําเนนิการจดทะเบยีนตามลําดบักอ่นหลัง) ระยะเวลาแลว้เสร็จขึน้อยู่
กบัจํานวนผูข้อ คูก่รณี หนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิหรอืประเภทนติกิรรมทีข่อจดทะเบยีน ซึง่อาจใชเ้วลาตา่งกนั กรณีแบง่แยกทีด่นิ
หลายแปลง และในบางกรณีอาจตอ้งใชเ้วลาเพิม่ขึน้ตามขอ้เท็จจรงิ เชน่ หลักฐานไมช่ดัเจนตอ้งสอบสวนเพิม่เตมิเพือ่ให ้
ขอ้เท็จจรงิยตุ ิเป็นตน้ 
 
12.5กรณีมกีารแกไ้ขคําขอหรอืเปลีย่นแปลงประเภทการรังวดั แบง่แยกประเภทตา่งๆ เชน่ แบง่ให ้แบง่ขาย แบง่เวนคนื แบง่
ไดม้าโดยการครอบครองฯ และแบง่จัดสรรทีด่นิ เป็นตน้ ตอ้งมขัีน้ตอนเพิม่ขึน้ตามขอ้เท็จจรงิ และตามจํานวนแปลงทีแ่บง่แยก
เป็นกรณีไป 
 
12.6กอ่นออกไปทําการรังวดั ผูข้อตอ้งวางเงนิคา่ใชจ้า่ยในการรังวัด หลักเกณฑใ์นการกําหนดคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใชเ้รยีกเก็บในการ
รังวัดเกีย่วกบัโฉนดทีด่นิ หรอืพสิจูนส์อบสวนหรอืตรวจสอบเนือ้ทีเ่กีย่วกบัหนังสอืรับรองการทําประโยชน ์สามารถตรวจสอบได ้
จากประกาศจังหวัด ซึง่ปิดประกาศไว ้ณ สํานักงานทีด่นิ ในพืน้ทีใ่หบ้รกิาร โดยใชเ้น้ือทีเ่ป็นเกณฑใ์นการคํานวณคา่ใชจ้า่ยใน
การรังวดั แตต่อ้งไมเ่กนิอตัราในบัญชคีา่ใชจ้า่ยตามแบบ ก  แบบ ข  แบบ ค และแบบ ง ทา้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
คา่ใชจ้า่ยในการรังวดัเกีย่วกบัโฉนดทีด่นิ หรอืพสิจูนส์อบสวน หรอืตรวจสอบเนือ้ที ่เกีย่วกบัหนังสอืรับรองการทําประโยชน ์(ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2558 ลงวันที ่5 มถินุายน 2558 (รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย) 
 
12.7ระยะเวลารอการรังวดัของแตล่ะสํานักงานทีด่นิ ผูย้ืน่คําขอสามารถตรวจสอบไดจ้ากรายงานผลงานรังวัด (ร.ว. 19) 
ประจําเดอืนลา่สดุของแตล่ะสํานักงานทีด่นิ ซึง่มรีะยะเวลาการนัดรังวัดตัง้แต ่15 - 200วัน 
 
12.8 ตรวจระเบยีบและรอผลสอบถาม(ถา้ม)ี แบง่ไดเ้ป็น 3 ชว่งเวลา ไดแ้ก ่



 
       12.8.1 ใชร้ะยะเวลาดําเนนิการ 15 วัน 
 
        - กรณีไมต่อ้งสอบถามเจา้ของทีด่นิขา้งเคยีง (ท.ด. 81) และไมต่อ้งสอบถามทีอ่ยูน่ายทะเบยีนอําเภอ หรอืนายทะเบยีน
ทอ้งถิน่ โดยหวัหนา้ฝ่ายรังวดั/หัวหนา้งานตรวจระเบยีบ 6 วัน เจา้พนักงานทีด่นิจังหวัด/สาขา/สว่นแยก พจิารณาสัง่การ 3 วัน 
การเงนิถอนจา่ย 2 วัน เบกิโฉนดทีด่นิหรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชยน ์(น.ส. 3ก) 1 วัน เขยีนโฉนดทีด่นิหรอืหนังสอืรับรอง
การทําประโยชน ์(น.ส. 3ก) 3 วัน 
 
 12.8.2 ใชร้ะยะเวลาดําเนนิการ 34วัน 
 
        -กรณีวันทําการรังวดั เจา้ของทีด่นิขา้งเคยีงไดรั้บหนังสอืแจง้เรือ่งการระวังชีแ้นวเขตและลงชือ่รับรองแนวเขต (ท.ด. 38) 
จากพนักงานเจา้หนา้ทีใ่หม้าระวงัชีแ้นวเขตทีด่นิแลว้แตไ่มม่า หรอืมาแตไ่มย่อมลงนามรับรองแนวเขตทีด่นิ โดยไมค่ดัคา้นการ
รังวัด และผลการรังวดัปรากฏวา่ 1.) การรังวดัสอบเขตโฉนดทีด่นิ หรอืแบง่แยกโฉนดทีด่นิ ไดร้ปูแผนทีเ่ทา่เดมิแตเ่น้ือทีต่า่งจาก
เดมิ รปูแผนทีต่า่งจากเดมิแตเ่นือ้ทีเ่ทา่เดมิ รปูแผนทีแ่ละเนือ้ทีต่า่งจากเดมิ หรอื 2.) การรังวัดรวมโฉนดทีด่นิ หรอืตรวจสอบเนื้อ
ที ่แบง่แยก รวมหนังสอืรับรองการทําประโยชน ์(น.ส. 3ก)ไดร้ปูแผนทีแ่ละเนือ้ทีต่า่งจากเดมิ พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะสง่หนังสอื
เรือ่งการแจง้ผูม้สีทิธใินทีด่นิขา้งเคยีงใหม้าลงชือ่รับรองแนวเขตทีด่นิ หรอืคดัคา้นการรังวัด (ท.ด. 81) โดยใหร้อผลการสอบถาม
เจา้ของทีด่นิขา้งเคยีง 30 วัน นับแตว่ันทีส่ง่หนังสอื เมือ่ครบกําหนดแลว้ ไมม่ผีูค้ัดคา้น ใหเ้บกิโฉนดทีด่นิหรอืหนังสอืรับรองการ
ทําประโยชยน ์(น.ส. 3ก) 1 วัน เขยีนโฉนดทีด่นิหรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชน ์(น.ส. 3ก) 3 วัน 
 
       12.8.3ใชร้ะยะเวลาดําเนนิการ 67วัน 
 
        -กรณีวันทําการรังวดั เจา้ของทีด่นิขา้งเคยีงไมไ่ดรั้บหนังสอืแจง้เรือ่งการระวังชีแ้นวเขตและลงชือ่รับรองแนวเขต (ท.ด. 
38) เน่ืองจากไมอ่าจตดิตอ่เจา้ของทีด่นิขา้งเคยีงได ้และผลการรังวดัปรากฏวา่ 1.) การรังวัดสอบเขตโฉนดทีด่นิหรอืแบง่แยก
โฉนดทีด่นิ ไดร้ปูแผนทีเ่ทา่เดมิแตเ่นือ้ทีต่า่งจากเดมิ รปูแผนทีต่า่งจากเดมิแตเ่นือ้ทีเ่ทา่เดมิ รปูแผนทีแ่ละเนือ้ทีต่า่งจากเดมิ 
หรอื 2.) การรังวัดรวมโฉนดทีด่นิหรอืตรวจสอบเนือ้ที ่แบง่แยก รวมหนังสอืรับรองการทําประโยชน ์(น.ส. 3ก) ไดร้ปูแผนทีแ่ละ
เน้ือทีต่า่งจากเดมิ พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะสง่หนังสอืสอบถามทีอ่ยูน่ายทะเบยีนอําเภอ หรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ แลว้รอผลการ
สอบถามทีอ่ยู ่30 วัน เมือ่ทราบผลการสอบถามทีอ่ยูแ่ลว้ จะสง่หนังสอืเรือ่งการแจง้ผูม้สีทิธใินทีด่นิขา้งเคยีงใหม้าลงชือ่รับรอง
แนวเขตทีด่นิหรอืคัดคา้นการรังวดั (ท.ด.81) รวมทัง้ใหช้า่งรังวัดออกไปปิดประกาศ ณ ทีว่า่การเขต/ทีว่า่การอําเภอ และ ณ 
บรเิวณทีด่นิของผูม้สีทิธใินทีด่นิขา้งเคยีง โดยใชเ้วลา 3 วัน และใหร้อผลการสอบถามเจา้ของทีด่นิขา้งเคยีง 30 วัน นับแตว่ันที่
สง่หนังสอืเมือ่ครบกําหนดแลว้ ไมม่ผีูค้ัดคา้น ใหเ้บกิโฉนดทีด่นิหรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชยน ์(น.ส. 3ก) 1 วัน เขยีน
โฉนดทีด่นิหรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชน ์(น.ส. 3ก) 3 วัน 
 
12.9กรณีมเีหตขุดัขอ้ง เชน่ ผูถ้อืกรรมสทิธิร์วมไมส่ามารถตกลงแนวเขตทีจ่ะแบง่แยกกนัได ้มกีารคัดคา้นการรังวดั ผูข้อไม่
สามารถนําชีแ้นวเขตทีด่นิได ้มทีางสาธารณประโยชนตั์ดผา่น ผูข้อไมย่นิยอมใหแ้บง่หักเป็นทางสาธารณประโยชน ์น้ําทว่ม มี
การแกไ้ขคําขอ ผูข้อมคีวามประสงคนั์ดตรวจสอบใหม ่เป็นตน้ อาจเป็นเหตใุหต้อ้งงดทําการรังวดั หรอืยกเลกิคําขอรังวดั หรอืนัด
รังวัดตรวจสอบใหม ่แลว้แตก่รณีโดยทีร่ะยะเวลาดําเนนิการอาจเพิม่ขึน้ไดต้ามขอ้เท็จจรงิ 
 
12.10กรณีทีม่กีารคัดคา้นการรังวัด และชา่งรังวัดไดทํ้าแผนทีแ่สดงเขตคัดคา้นแลว้ ใหเ้จา้พนักงานทีด่นิมอํีานาจสอบสวนไกล่
เกลีย่โดยถอืหลักฐานแผนทีเ่ป็นหลักในการพจิารณา ถา้ตกลงกนัไดก้ใ็หดํ้าเนนิการไปตามทีต่กลง แตต่อ้งไมเ่ป็นการสมยอมกนั
เพือ่หลกีเลีย่งกฎหมาย หากตกลงกนัไมไ่ดใ้หแ้จง้คูก่รณีไปฟ้องตอ่ศาล ภายใน 90 วัน นับแตว่ันทีไ่ดรั้บแจง้ ถา้ไมม่กีารฟ้อง
ภายในกําหนดดังกลา่ว ใหถ้อืวา่ผูข้อไมป่ระสงคจ์ะสอบเขตโฉนดทีด่นินัน้ตอ่ไป 
 
 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (เวลาพัก 12.00 น. ถงึ 13.00 น.))  
สาํนักงานทีด่นิกรงุเทพมหานครหรอืสาขาหรอืสว่นแยกหรอื

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



สาํนักงานทีด่นิจังหวัดหรอืสาขาหรอืสว่นแยก หรอืสํานักงานทีด่นิ
อําเภอทอ้งที่ซ่ ึง่ทีด่นิตัง้อยู/่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 107 ถงึ 292 วัน 
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ขัน้ตอนที ่1ยืน่คําขอ 
-ยืน่คําขอ  - ตรวจเอกสารหลักฐาน-สารบบทีด่นิ/หนังสอืแสดง
สทิธใินทีด่นิ - รับคําขอสอบสวน/ตรวจอายัด  - กรณีแบง่
กรรมสทิธิร์วมตอ้งทําบันทกึขอ้ตกลงแบง่กรรมสทิธิร์วม - ผูข้อ
ลงนามในคําขอ - เจา้หนา้ทีส่ัง่รับคําขอ - ผูข้อชําระ
คา่ธรรมเนยีม - ฝ่ายรังวัดดําเนนิการ นัดรังวัด/กําหนดวันทําการ
รังวัด/ชา่งผูทํ้าการ    รังวัด/คา่ใชจ้า่ยในการรังวดั - ผูข้อวางเงนิ
คา่ใชจ้า่ยในการรังวดัและรับใบนัดทําการรังวดั (ท.ด. 2 ก ) 
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายทะเบยีน 
ฝ่ายรังวัด))  

1 วัน กรมทีด่นิ
 

2) การพจิารณา 
ขัน้ตอนที ่2 รอการรังวดั 
- เจา้หนา้ทีค่น้หาชือ่ทีอ่ยูเ่จา้ของทีด่นิขา้งเคยีง - จัดทําหนังสอื
แจง้เจา้ของทีด่นิขา้งเคยีง (ท.ด.38) - คน้หาหลักฐานแผนที ่ 
- ระยะเวลารอการรังวดัของแตล่ะสํานักงานทีด่นิ ผูย้ืน่คําขอ
สามารถตรวจสอบไดจ้ากรายงานผลงานรังวดั (ร.ว. 19) 
ประจําเดอืนลา่สดุของแตล่ะสํานักงานทีด่นิ ซึง่มรีะยะเวลาการ
นัดรังวดัตัง้แต ่15 - 200 วัน 
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายรังวดั 
))  

15 ถงึ 200 วัน กรมทีด่นิ
 

3) การพจิารณา 
ขัน้ตอนที ่3 ทําการรังวัด 
- ชา่งรังวัดออกไปทําการรังวัด/คํานวณแผนทีแ่ละเนือ้ที/่จัดทํา
ตน้รา่งแผนที/่รายการรังวัด/ตอ่เลขทีด่นิเลขหนา้สํารวจ/ เขยีน
ใบสําคัญ/รายงานผลการรังวัด 
- กรณีตอ้งสง่หนังสอืแจง้เจา้ของทีด่นิขา้งเคยีง (ท.ด.38 ค) 
หรอืสง่หนังสอืสอบถามเจา้ของทีด่นิขา้งเคยีง (ท.ด.81) หรอืสง่
หนังสอืสอบถามทีอ่ยูน่ายทะเบยีนอําเภอหรอืนายทะเบยีน
ทอ้งถิน่ (ถา้ม)ี ใหดํ้าเนนิการภายใน 20 วัน นับจากวันทําการ
รังวัดวนัแรก 
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายรังวดั))  

30 วัน กรมทีด่นิ 
 

4) การพจิารณา 
ขัน้ตอนที ่4 ตรวจระเบยีบและรอผลสอบถาม (ถา้ม)ี 
- กรณีไมต่อ้งสอบถาม (ท.ด. 81) และไมต่อ้งสอบถามทีอ่ยุ ่ใช ้
ระยะเวลา 15 วัน  
- กรณีตอ้งรอผลสอบถามเจา้ของทีด่นิขา้งเคยีง (ท.ด. 81) 
รวมทัง้เบกิและเขยีนโฉนดทีด่นิ/น.ส. 3 ก ใชร้ะยะเวลา 34 วัน  
- กรณีตอ้งรอผลสอบถามทีอ่ยุ ่/ปิดประกาศ และรอผลสอบถาม 
(ท.ด. 81) รวมทัง้เบกิและเขยีนโฉนดทีด่นิ/น.ส. 3ก ใช ้
ระยะเวลา 67 วัน  
 
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายรังวดั / เจา้พนักงานทีด่นิ / ฝ่ายการเงนิ / ฝ่าย
อํานวยการ ))  

15 วัน กรมทีด่นิ 
 

5) การพจิารณา 
ขัน้ตอนที ่5 เรยีกผูข้อ 

45 วัน กรมทีด่นิ
 



ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
- เรยีกผูข้อ 
-รอผูข้อมาจดทะเบยีน 
- จัดทําคําขอแบง่แยก สญัญา/บันทกึขอ้ตกลง  
 
  
 
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายทะเบยีน 
))  

6) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ขัน้ตอนที ่6 จดทะเบยีน 
- ยืน่หนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ/ตรวจสอบเรือ่ง/ตรวจอายัด/เจา้
พนักงานทีด่นิสัง่จดทะเบยีน/ผูข้อลงนามในคําขอ/สญัญา/
บันทกึขอ้ตกลง (ถา้ม)ี/ -แกท้ะเบยีน/กนัเขตในหนังสอืแสดง
สทิธใินทีด่นิ/แกไ้ขหมายเลขหลักเขตทีด่นิหรอืเครือ่งหมายทีด่นิ 
-คํานวณคา่ใชจ้า่ย/ผูข้อชําระเงนิ  -เจา้พนักงานทีด่นิตรวจสอบ
เรือ่ง/เรยีกผูข้อสอบสวนกอ่นจดทะเบยีน/ลงนามจดทะเบยีนและ
ประทับตราประจําตําแหน่ง - แจกหนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ และ
สญัญา (ถา้ม)ี - ผูข้อตรวจสอบความถกูตอ้งในหนังสอืแสดง
สทิธใินทีด่นิ และสญัญา (ถา้ม)ี  
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายทะเบยีน))  

1 วัน กรมทีด่นิ
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

หนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ เชน่ โฉนดทีด่นิหรอืหนงัสอืรบัรองการ
ทาํประโยชน ์(น.ส.3 ก.) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมทีด่นิ 

2) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน (กรณีบคุคลธรรมดา) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณีบคุคลธรรมดา)
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หลกัฐานการเปลีย่นชือ่ตวั ชือ่สกลุ (กรณีบคุคลธรรมดา) (ถา้มี
การเปลีย่นชือ่ตวั ชือ่สกลุ ไมต่รงกบัชือ่ตวั ชือ่สกลุ ในหนงัสอื
แสดงสทิธใินทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ทะเบยีนสมรส (กรณีบคุคลธรรมดา) (ถา้มกีารจดทะเบยีนสมรส) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

6) 
 

ทะเบยีนหยา่ (กรณีบคุคลธรรมดา) (ถา้มกีารจดทะเบยีนหยา่)
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลซึง่สาระสําคญัตา่ง ๆ ในหนงัสอืรบัรองที่
นํามาแสดงยงัเป็นปจัจบุนั และสาํเนาหนงัสอืรบัรองนติบิคุคล

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
ดงักลา่วซึง่ผูม้อีํานาจทาํการแทนนติบิคุคล  (ไมใ่ชผู่ร้บัมอบ
อํานาจ)  รบัรองความถกูตอ้ง  พรอ้มประทบัตราของนติบิคุคล  
กรณีหนงัสอืรบัรองนติบิคุคลระบวุา่ตอ้งมกีารประทบัตรา (กรณีผู ้
ขอเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

8) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน    สาํเนาทะเบยีนบา้นของกรรมการผูม้ ี
อํานาจทาํการแทนนติบิคุคลและตราประทบัของนติบิคุคล (กรณี
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลระบวุา่ตอ้งมกีารประทบัตรา) พรอ้มท ัง้ตวั
อยา่งลายมอืชือ่ของกรรมการผูม้อีํานาจทาํการแทนนติบิคุคล  
(กรณีผูข้อเป็นนติบิคุคล ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(หน่วยงานเจา้ของเอกสาร) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหท้าํนติกิรรมของคูส่มรส กรณีทีต่อ้งใหค้วาม
ยนิยอม เชน่ เป็นสนิสมรสทีใ่สช่ือ่ไวเ้พยีงผูเ้ดยีว เป็นตน้ (ถา้มคีู่
สมรสโดยชอบดว้ยกฎหมายและเป็นสนิสมรส) ยกเวน้กรณีคูส่มรส
แสดงตวัยนิยอมใหท้าํนติกิรรมดว้ยตนเอง (กรณีผูข้อเป็นบคุคล
ธรรมดา) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(หน่วยงานเจา้ของเอกสาร) 

- 

10) 
 

ใบมรณะบตัรคูส่มรส  (กรณีบคุคลธรรมดา) (กรณีคูส่มรสถงึแก่
กรรม) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

11) 
 

รายงานการประชุมของนติบิคุคลทีม่มีตใิหท้าํนติกิรรม พรอ้ม
รายละเอยีดทีเ่ก ีย่วขอ้ง (กรณีนติบิคุคลมกีรรมการเพยีงคนเดยีว
ไมต่อ้งใชร้ายงานการประชุม เวน้แตข่อ้บงัคบัของนติบิคุคลตอ้ง
ประชุมผูถ้อืหุน้ท ัง้หมด  ใหแ้สดงรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้) 
ตน้ฉบบัและสําเนารบัรองความถกูตอ้ง  พรอ้มประทบัตราของนติ ิ
บคุคล  กรณีหนงัสอืรบัรองนติบิคุคลระบวุา่ตอ้งมกีารประทบัตรา 
(กรณีผูข้อเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(หน่วยงานเจา้ของเอกสาร) 

- 

12) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี และบตัรประจาํตวัประชาชนและสําเนา
ทะเบยีนบา้นทีผู่ม้อบอํานาจรบัรองความถกูตอ้ง พรอ้มบตัร
ประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้น ของผูร้บัมอบอํานาจ  
กรณีนติบิคุคลตอ้งมตีวัอยา่งลายมอืชือ่ของกรรมการ  หรอืผูม้ ี
อํานาจทาํการแทนนติบิคุคลมาแสดงดว้ย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(หน่วยงานเจา้ของเอกสาร) 

- 

13) 
 

กรณีกฎหมายกําหนดใหต้อ้งมหีลกัฐานคาํยนิยอมหรอืตอ้งไดร้บั
อนญุาตจากหนว่ยงานใดหรอืบคุคลใดกอ่น ตอ้งนําหลกัฐานน ัน้มา
แสดงดว้ย  เชน่  กรณีรงัวดัแบง่ระหวา่งจํานอง เป็นตน้ (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(หน่วยงานเจา้ของเอกสาร) 

- 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
14) 

 
หลกัฐานการเวนคนืทีด่นิ กรณีเวนคนืทีด่นิ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(หน่วยงานเจา้ของเอกสาร) 

- 

15) 
 

หลกัฐานการไดร้บัอนญุาตใหทํ้าการจดัสรรทีด่นิและเอกสารที่
เก ีย่วขอ้ง กรณีแบง่จดัสรรทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

16) 
 

คาํพพิากษาหรอืคาํส ัง่ศาลและหนงัสอืรบัรองคดถีงึทีส่ดุกรณีแบง่
ตามคาํพพิากษาหรอืคาํส ัง่ศาลหรอืโดยมคีาํพพิากษา) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) คา่คาํขอ แปลงละ 

(หมายเหต:ุ -)  
คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
  
 

2) คา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีน แปลงละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  
 

3) คา่โฉนดทีด่นิ/หนงัสอืรบัรองการทําประโยชน ์ แปลงละ  
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  
 

4) คา่ประกาศ แปลงละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  
 

5) คา่มอบอํานาจ  (ถา้ม)ี เร ือ่งละ     
(หมายเหต:ุ -)  

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  
 

6) คา่อากรแสตมป์มอบอํานาจท ัว่ไป   เร ือ่งละ
(หมายเหต:ุ -)  

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
  
 

7) คา่อากรแสตมป์มอบอํานาจเฉพาะ เร ือ่งละ
(หมายเหต:ุ -)  

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  
 

8) คา่พยานใหแ้กพ่ยาน คนละ  
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  
 

9) คา่ธรรมเนยีมรงัวดัรวมโฉนดทีด่นิ วนัละ  
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 40 บาท 
  
 

10) คา่ธรรมเนยีมรวมหนงัสอืรบัรองการทําประโยชน์ วนัละ
(หมายเหต:ุ -)  

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
  
 

11) คา่ธรรมเนยีมรงัวดัสอบเขตโฉนดทีด่นิ วนัละ
(หมายเหต:ุ -)  

คา่ธรรมเนยีม 40 บาท 
  
 

12) ค่าธรรมเนียมตรวจสอบเนื้อที่หนงัสือรบัรองการทําประโยชน์ คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 



ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
 วนัละ    
(หมายเหต:ุ -)   

13) คา่ธรรมเนยีมรงัวดัแบง่แยกโฉนดทีด่นิ แปลงละ 
(หมายเหต:ุ -)  

คา่ธรรมเนยีม 40 บาท 
  
 

14) คา่ธรรมเนยีมแบง่แยกหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ แปลงละ 
(หมายเหต:ุ -)  

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
  
 

15) ค่าคํานวณเนือ้ทีโ่ฉนดทีด่นิหรอืหนงัสอืรบัรองการทําประโยชน ์ 
แปลงละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
  
 

16) คา่หลกัเขตทีด่นิ หลกัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 15 บาท 
  
 

17) การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายเป็นไปตามกฎกระทรวง 
ฉบบัที ่47  (พ.ศ. 2541)   และกฎกระทรวง ฉบบัที ่ 48  
(พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวล
กฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
1) เจา้พนักงานทีด่นิจังหวดั/สาขา/สว่นแยก/เจา้พนักงานทีด่นิอําเภอ พืน้ทีท่ีใ่ชบ้รกิาร

(หมายเหต:ุ -)  
2) ตูรั้บเรือ่งรอ้งเรยีน สํานักงานทีด่นิจังหวดั/สาขา/สว่นแยก /สํานักงานทีด่นิอําเภอ

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยดํ์ารงธรรม กรมทีด่นิ โทร. 0 2141 5678-9 

(หมายเหต:ุ -)  
4)  ฝ่ายเรือ่งราวรอ้งทกุข ์  สํานักงานเลขานุการกรม   โทร. 0 2141 5500-4  ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ

80 พรรษา ชัน้ 6 อาคารรัฐประศาสนภักด ี  ถนนแจง้วัฒนะ   แขวงทุง่สองหอ้ง   เขตหลักสี ่   กทม.  10210 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 

ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบฟอรม์   และตัวอยา่งการเขยีนหนังสอืมอบอํานาจ

(หมายเหต:ุ (สามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจา้หนา้ที ่ณ สํานักงานทีด่นิทกุแหง่ หรอืสามารถตรวจสอบดว้ย
ตนเองจากเว็บไซด ์www.dol.go.th/registry))  

2) บัญชคีา่ใชจ้า่ยสําหรับการออก การตรวจสอบเนือ้ที ่แบง่แยก และรวมหนังสอืรับรองการทําประโยชน ์(แบบ ก)
(หมายเหต:ุ -)  



ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์
3) บัญชคีา่ใชจ้า่ยสําหรับการรังวดัออกโฉนดทีด่นิ แบง่แยก สอบเขต และรวมโฉนดทด่นิ(โดยวธิแีผนทีช่ัน้สอง ทํา

การรังวดัดว้ยโซ)่ (แบบ ข) 
(หมายเหต:ุ -)  

4) บัญชคีา่ใชจ้า่ยสําหรับการรังวดัออกโฉนดทีด่นิ แบง่แยก สอบเขต และรวมโฉนดทด่นิ(โดยวธิแีผนทีช่ัน้สอง ทํา
การรังวดัดว้ยกลอ้ง) (แบบ ค) 
(หมายเหต:ุ -)  

5) บัญชคีา่ใชจ้า่ยสําหรับการรังวดัออกโฉนดทีด่นิ แบง่แยก สอบเขต และรวมโฉนดทด่นิ(โดยวธิแีผนทีช่ัน้หนึง่) 
(แบบ ง) 
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมายเหต ุ

ระยะเวลาดําเนนิการรวม 
 
 ระยะเวลาดําเนนิการรวมหมายถงึ ระยะเวลาทีกํ่าหนดไว ้92วัน บวกกบัระยะเวลารอการรังวดัของแตล่ะสํานักงานทีด่นิฯ ใน
ขัน้ตอนที ่2 เชน่ 92วัน + ระยะเวลารอการรังวดั15 วัน = 107วัน หรอื 92วัน + ระยะเวลารอการรังวดั 200 วัน = 292วัน 
 
- กรณีไมต่อ้งสอบถามทีอ่ยูน่ายทะเบยีนอําเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ แตต่อ้งรอผลสอบถามเจา้ของทีด่นิขา้งเคยีง (ท.ด.81) 
ระยะเวลาจะเพิม่ขึน้9วัน จากระยะเวลาดําเนนิการรวม 
 
- กรณีตอ้งรอผลสอบถามทีอ่ยูน่ายทะเบยีนอําเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ / ปิดประกาศ และตอ้งรอผลสอบถามเจา้ของทีด่นิ
ขา้งเคยีง (ท.ด. 81) ระยะเวลาจะเพิม่ขึน้42วัน จากระยะเวลาดําเนนิการรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 14/03/2562 


