
แบบสรุปผลการปฏิบัติงานตามคู่มือส าหรับประชาชน 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

จังหวัดอุทัยธานี 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  

 

ล าดับ ชื่อคู่มือ 

งานค้างยกมา 
(ราย) 

งานเกิด
ใหม่  
(ราย) 

ผลการด าเนินงาน (ราย) 

เหตุผล/
อุปสรรค 

ภายใน
ระยะ 
เวลา
ตาม
คู่มือ 

เกินกว่า
ระยะ 
เวลา
ตาม
คู่มือ 

งานเสร็จ งานค้าง 

ภายใน
ระยะเวลา 
ตามคู่มือ 

เกินกว่า
ระยะเวลา 
ตามคู่มือ 

ภายใน
ระยะเวลา
ตามคู่มือ 

เกินกว่า
ระยะเวลา
ตามคู่มือ 

1 จดทะเบียนเชา่ ตามพระราชบัญญัติ
การเชา่อสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 (เช่า
เนื้อที่เกิน 100 ไร่) กรณีที่ดินตั้งอยู่ใน
เขตจังหวัดอ่ืน  (61 วัน) 

        

2 จดทะเบียนเช่า ตามพระราชบัญญัติ
การเช่าอสังหาริมทรพัย์เพื่อพาณชิยกรรม
และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 (เช่าเนื้อ
ที่เกิน 100 ไร่) กรณีที่ดินตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร  (67 วัน) 

        

3 จดทะเบียนประเภทโอนอสงัหาริมทรัพย์ 
กรณีต้องประกาศ  (47 วัน) 

24 - 13 12 - 25  - 

4 จดทะเบียนประเภทโอนอสงัหาริมทรัพย์ 
กรณีไม่ต้องประกาศ  (150 นาที) 

- - 1,076 1,076 - - - - 

5 ค าขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแก้ค า
น าหนา้นาม, แก้ชื่อตัว, แก้ชื่อสกุล, 
แก้อายุ  (30 นาที) 

- - 11 11 - - - - 

6 การขอจดทะเบียนจัดตัง้นิตบิุคคล
หมู่บ้านจัดสรร  (39 วัน) 

        

7 การขอต่อบัตรประจ าตัวชา่งรังวดั
เอกชน  (3 ชั่วโมง) 

        

8 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งส านกังาน
ช่างรังวัดเอกชน (การช าระด้วยตนเอง) 
(3 ชั่วโมง) 

        

9 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งส านกังาน
ช่างรังวัดเอกชน (การช าระทางไปรษณีย์) 
(4 ชั่วโมง) 

        

10 การขอต่ออายุใบอนุญาตใช้ประโยชน์
ในที่ดินของรัฐมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน (การขุดดิน 
ลูกรัง)  (239 วัน) 

        



- 2 - 
 

ล าดับ ชื่อคู่มือ 

งานค้างยกมา 
(ราย) 

งานเกิด
ใหม่  
(ราย) 

ผลการด าเนินงาน (ราย) 

เหตุผล/
อุปสรรค 

ภายใน
ระยะ 
เวลา
ตาม
คู่มือ 

เกินกว่า
ระยะ 
เวลา
ตาม
คู่มือ 

งานเสร็จ งานค้าง 

ภายใน
ระยะเวลา 
ตามคู่มือ 

เกินกว่า
ระยะเวลา 
ตามคู่มือ 

ภายใน
ระยะเวลา
ตามคู่มือ 

เกินกว่า
ระยะเวลา
ตามคู่มือ 

11 การขอต่ออายุใบอนุญาตใช้ประโยชน์
ในที่ดินของรัฐมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน (239 วัน) 

        

12 การขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย 
(113 วันท าการ)  

        

13 การขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย 
(กรณีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และเขตพื้นที่ระหว่างประเทศ)  
(133 วันท าการ) 

        

14 การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งส านกังาน
ช่างรังวัดเอกชน  (50 วัน) 

        

15 การขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัด
เอกชน  (60 วัน) 

        

16 การขอสัมปทานตามมาตรา 12 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดนิ (กรณีอนุญาต
เกิน 20 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี)  
(332 วัน) 

        

17 การขอสัมปทานตามมาตรา 12 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดนิ (กรณีอนุญาต
ไม่เกิน 20ปี)  (272 วัน) 

        

18 การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนผังโครงการและวิธีการจัดสรร
ที่ดิน  (45 วัน) 

        

19 การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทีด่ิน
ของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน (สาธารณสมบัติของ
แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน) 
(323 วัน) 

1     1   

20 การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทีด่ิน
ของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน การขุดดินลูกรัง (กรณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเปน็พนักงาน
เจ้าหน้าที่)  (279 วัน) 
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ล าดับ ชื่อคู่มือ 

งานค้างยกมา 
(ราย) 

งานเกิด
ใหม่  
(ราย) 

ผลการด าเนินงาน (ราย) 

เหตุผล/
อุปสรรค 

ภายใน
ระยะ 
เวลา
ตาม
คู่มือ 

เกินกว่า
ระยะ 
เวลา
ตาม
คู่มือ 

งานเสร็จ งานค้าง 

ภายใน
ระยะเวลา 
ตามคู่มือ 

เกินกว่า
ระยะเวลา 
ตามคู่มือ 

ภายใน
ระยะเวลา
ตามคู่มือ 

เกินกว่า
ระยะเวลา
ตามคู่มือ 

21 
 
 
 
 

การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทีด่ิน
ของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน การขุดดินลูกรัง (กรณี
อธิบดีกรมที่ดินเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่)  (320 วัน) 

        

22 การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทีด่ิน
ของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน (สาธารณสมบัติของ
แผ่นดินประเภทที่ดนิรกร้างว่างเปล่า) 
(279 วัน) 

        

23 การขออนุญาตดูดทราย  
(113 วันท าการ)        

        

24 การขออนุญาตดูดทราย (กรณีในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตพื้นที่
ระหว่างประเทศ)  (133 วันท าการ) 

        

25 การขออนุญาตท าการจัดสรรที่ดิน 
(45 วัน) 

        

26 การขอออกหนังสือรับรองเคร่ืองมือ
รังวัด  (1 วัน) 

        

27 การขอโอนใบอนุญาตให้ท าการ
จัดสรรที่ดิน  (52 วัน) 

        

28 การจดทะเบียนเก่ียวกับนิตบิุคคล
อาคารชุด  (15 วันท าการ) 

        

29 การจดทะเบียนนิตบิุคคลอาคารชุด 
และผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชดุ 
(310 นาที) 

        

30 การจดทะเบียนเลิกอาคารชุด (กรณี
ยังไม่ไดจ้ดทะเบยีนนิติบุคคลอาคาร
ชุด)  (3 วันท าการ)   

        

31 การจดทะเบียนเลิกอาคารชุด (กรณี
จดทะเบียนนิตบิุคคลอาคารชุดแล้ว) 
(16 วันท าการ) 

        

32 การจดทะเบียนอาคารชุด กรณทีี่ดิน
อาคารรวมกับอาคารมีภาระผูกพัน 
(จ านอง)  (54 วัน) 
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ล าดับ ชื่อคู่มือ 

งานค้างยกมา 
(ราย) 

งานเกิด
ใหม่  
(ราย) 

ผลการด าเนินงาน (ราย) 

เหตุผล/
อุปสรรค 

ภายใน
ระยะ 
เวลา
ตาม
คู่มือ 

เกินกว่า
ระยะ 
เวลา
ตาม
คู่มือ 

งานเสร็จ งานค้าง 

ภายใน
ระยะเวลา 
ตามคู่มือ 

เกินกว่า
ระยะเวลา 
ตามคู่มือ 

ภายใน
ระยะเวลา
ตามคู่มือ 

เกินกว่า
ระยะเวลา
ตามคู่มือ 

33 การจดทะเบียนอาคารชุด กรณทีี่ดิน
รวมกับอาคารไม่มีภาระผูกพัน 
(จ านอง)  (26 วันท าการ) 

        

34 การจัดท าหนังสือแสดงสทิธิ์ในทีด่ิน
ขึ้นใหม่ (ตามมาตร 64 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดนิ) กรณีหนังสือแสดงสิทธิ์
ในที่ดินฉบบัส านักงานที่ดินและฉบับ
เจ้าของที่ดินเป็นอันตราย ช ารุด สูญหาย 
(76 วัน) 

43 - 18 13 - 48 - - 

35 การแจ้งช่างรังวัดเอกชน เข้า - ออก 
และแจ้งเปลี่ยนผู้จดัการส านักงาน   
(การแจ้งทางไปรษณีย์)  (4 ชั่วโมง) 

        

36 การแจ้งช่างรังวัดเอกชน เข้า-ออก 
และแจ้งเปลี่ยนผู้จดัการส านักงาน    
(มาด าเนินการด้วยตนเอง)  (4 ชั่วโมง) 

        

37 การแจ้งย้ายที่ตัง้ส านักงานชา่งรงัวัด
เอกชน (การแจ้งทางไปรษณีย์) 
 (3 ชั่วโมง) 

        

38 การแจ้งย้ายที่ตัง้ส านักงานชา่งรงัวัด
เอกชน (มาด าเนนิการด้วยตนเอง) 
 (3 ชั่วโมง) 

        

39 การชี้ระวางแผนที่ หรือระวางรปูถ่าย
ทางอากาศ  (1 วัน) 

  7 7     

40 การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน 
 (120 วัน) 

        

41 การยื่นค าขอจดทะเบียนตา่ง
ส านักงานที่ดิน  (11 วนัท าการ) 

- - 18 18 - - - - 

42 การรังวัดสอบเขต แบ่งแยกรวมโฉนด
ที่ดิน โดยส านักงานชา่งรังวัดเอกชน 
(81 วัน) 

        

43 การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวม
โฉนดที่ดนิหรือตรวจสอบเนื้อที่ 
แบ่งแยก รวมหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ (น.ส.3 ก.)  
(107-1,092 วัน)   

447  391 349 - 489   
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ล าดับ ชื่อคู่มือ 

งานค้างยกมา 
(ราย) 

งานเกิด
ใหม่  
(ราย) 

ผลการด าเนินงาน (ราย) 

เหตุผล/
อุปสรรค 

ภายใน
ระยะ 
เวลา
ตาม
คู่มือ 

เกินกว่า
ระยะ 
เวลา
ตาม
คู่มือ 

งานเสรจ็ งานค้าง 

ภายใน
ระยะเวลา 
ตามคู่มือ 

เกินกว่า
ระยะเวลา 
ตามคู่มือ 

ภายใน
ระยะเวลา
ตามคู่มือ 

เกินกว่า
ระยะเวลา
ตามคู่มือ 

44 การออกโฉนดที่ดินและหนงัสือ
รับรองการท าประโยชน์เฉพาะราย
ตามมาตรา 59 ทวิ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน (ไม่มีหลักฐานส าหรับ
ที่ดิน)  (322 วัน+วันรอคิวรังวัด) 
(15-1,000 วัน) 

        

45 การออกโฉนดที่ดินและหนงัสือ
รับรองการท าประโยชน์เฉพาะราย
ตามมาตรา 59 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน (มีหลักฐานส าหรับ
ที่ดิน)  (322 วัน+วันรอคิวรังวัด) 
(15-1,000 วัน) 

148 - 22 12 - 158 - - 

46 การออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ 
ห้องชุด (46 วัน) 

        

47 การออกใบแทนหนังสือแสดงสทิธิ์ใน
ที่ดิน (ตามมาตรา 63 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน)  (76 วัน) 

38 - 6 10 - 34 - - 

48 คนต่างดา้วขอซื้อที่ดินเพื่อใช้เปน็ที่
อยู่อาศัย ตามมาตรา 96 ทวิ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดนิ กรณีที่ดนิ
ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  
(27 วัน) 

        

49 คนต่างดา้วขอซื้อที่ดินเพื่อใช้เปน็ที่
อยู่อาศัย ตามมาตรา 96 ทวิ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดนิ กรณีที่ดนิ
ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่นๆ  (28 วัน) 

        

50 คนต่างดา้วขอรับมรดกที่ดินในฐานะ
ทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 93 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ กรณี
ที่ดินตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(65 วัน) 

        

51 คนต่างดา้วขอรับมรดกที่ดินในฐานะ
ทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 93 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ กรณี
ที่ดินตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่นๆ  
(66 วัน) 
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ล าดับ ชื่อคู่มือ 

งานค้างยกมา 
(ราย) 

งานเกิด
ใหม่  
(ราย) 

ผลการด าเนินงาน (ราย) 

เหตุผล/
อุปสรรค 

ภายใน
ระยะ 
เวลา
ตาม
คู่มือ 

เกินกว่า
ระยะ 
เวลา
ตาม
คู่มือ 

งานเสร็จ งานค้าง 

ภายใน
ระยะเวลา 
ตามคู่มือ 

เกินกว่า
ระยะเวลา 
ตามคู่มือ 

ภายใน
ระยะเวลา
ตามคู่มือ 

เกินกว่า
ระยะเวลา
ตามคู่มือ 

52 ค าขอจ าหน่ายที่ดนิของคนตา่งด้าว 
ซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายทีด่ิน 
กรณีที่ดินอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(27 วัน) 

        

53 ค าขอจ าหน่ายที่ดนิของคนตา่งด้าว 
ซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายทีด่ิน 
กรณีที่ดินอยู่ในเขตจังหวัดอื่นๆ   
(28 วัน) 

        

54 ค าขอเบ็ดเตล็ด ประเภทค าขอ
ตรวจสอบหลักทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์  (40 นาท)ี 

- - 46 46 - - - - 

55 ค าขอเบ็ดเตล็ด ประเภทค าขอ
ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนที่ดนิ/
ห้องชุด ขอคัด ขอถ่ายส าเนาเอกสาร 
(30 นาที) 

- - 57 57 - - - - 

56 ค าขอเบ็ดเตล็ด ประเภทค าขอ
ตรวจสอบฐานทะเบยีนที่ดนิ/หอ้งชุด 
ทางไปรษณีย ์ (7 วัน) 

  950 950     

57 ค าขอเบ็ดเตล็ด ประเภทค าขอ
หนังสือรับรองราคาประเมนิทุน
ทรัพย์  (50 นาที) 

- - 288 288 - - - - 

58 ค าขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแสดงตวัผู้ใช้
อ านาจปกครองผู้เยาว์  (15 นาที) 

        

59 ค าขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแสดงตวั
ผู้ปกครอง  (15 นาที) 

        

60 ค าขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแสดงตวัผู้
พิทักษ์ (15 นาท)ี 

        

61 ค าขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแสดงตวัผู้
อนุบาล  (15 นาท)ี 

        

62 จดทะเบียนเก่ียวกับจ านอง
อสังหาริมทรัพย์ กรณีต้องประกาศ 
(47 วัน) 

        

63 จดทะเบียนเก่ียวกับจ านอง
อสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ต้องประกาศ 
(100 นาที) 

1 - 184 184 - 1 - - 
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ล าดับ ชื่อคู่มือ 

งานค้างยกมา 
(ราย) 

งานเกิด
ใหม่  
(ราย) 

ผลการด าเนินงาน (ราย) 

เหตุผล/
อุปสรรค 

ภายใน
ระยะ 
เวลา
ตาม
คู่มือ 

เกินกว่า
ระยะ 
เวลา
ตาม
คู่มือ 

งานเสร็จ งานค้าง 

ภายใน
ระยะเวลา 
ตามคู่มือ 

เกินกว่า
ระยะเวลา 
ตามคู่มือ 

ภายใน
ระยะเวลา
ตามคู่มือ 

เกินกว่า
ระยะเวลา
ตามคู่มือ 

64 จดทะเบียนเก่ียวกับเช่า
อสังหาริมทรัพย์ กรณีต้องประกาศ 
(47 วัน) 

        

65 จดทะเบียนเก่ียวกับเช่า
อสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ต้องประกาศ 
(150 นาที) 

        

66 จดทะเบียนเก่ียวกับผู้จัดการมรดก
ตามค าสัง่ศาล  (90 นาท)ี 

- - 25 25 - - - - 

67 จดทะเบียนเก่ียวกับผู้จัดการมรดก
ตามพินัยกรรม  (47 วัน) 

77  7 81  3   

68 จดทะเบียนเช่า ตามพระราชบัญญตัิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณชิยกรรม 
และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 กรณี
ต้องประกาศ (เชา่เนื้อที่ไม่เกิน 100 
ไร่)  (47 วัน) 

        

69 จดทะเบียนเช่า ตามพระราชบญัญัติ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชย 
กรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 
กรณีไม่ต้องประกาศ (เชา่เนื้อที่ไม่
เกิน 100 ไร่)  (150 นาที) 

        

70 จดทะเบียนประเภทก่อภาระผูกพัน
ในอสังหาริมทรัพย์ กรณีต้องประกาศ 
(47 วัน) 

        

71 จดทะเบียนประเภทก่อภาระผูกพัน
ในอสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ต้อง
ประกาศ  (150 นาที) 

        

72 จดทะเบียนประเภทโอนมรดก กรณี
มีผู้จัดการมรดก  (130 นาที) 

- - 28 28 - - - - 

73 จดทะเบียนประเภทโอนมรดก กรณี
ไม่มีผู้จัดการมรดก  (47 วัน) 

26 - 138 65 - 99 - - 

74 วัด มัสยิด มูลนิธิเก่ียวกับคริสตจักร 
ขอได้มาซึ่งที่ดนิตามมาตรา 84 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดนิ กรณีที่ดนิ
ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่นๆ  (101 วัน) 

- - - - - - - - 

 
 



- 8 - 
 

ล าดับ ชื่อคู่มือ 

งานค้างยกมา 
(ราย) 

งานเกิด
ใหม่  
(ราย) 

ผลการด าเนินงาน (ราย) 

เหตุผล/
อุปสรรค 

ภายใน
ระยะ 
เวลา
ตาม
คู่มือ 

เกินกว่า
ระยะ 
เวลา
ตาม
คู่มือ 

งานเสร็จ งานค้าง 

ภายใน
ระยะเวลา 
ตามคู่มือ 

เกินกว่า
ระยะเวลา 
ตามคู่มือ 

ภายใน
ระยะเวลา
ตามคู่มือ 

เกินกว่า
ระยะเวลา
ตามคู่มือ 

75 วัด มัสยิด มูลนิธิเก่ียวกับคริสตจักร   
ขอได้มาซึ่งที่ดนิตามมาตรา 84 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดนิ กรณีที่ดนิ
ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(98 วัน) 

        

76 การออกโฉนดที่ดินและหนงัสือ
รับรองการท าประโยชน์เฉพาะราย 
ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (กรณีเป็น ส.ค.1 ที่มายื่นค าขอ
ภายหลังวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 
และศาลมีค าพิพากษาวา่ครอบครอง
และท าประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วย
กฎหมายก่อนวันที่ประมวลกฎหมาย
ที่ดินใชบ้ังคับแลว้)  (36 วัน)  

        

77 การออกโฉนดที่ดินและหนงัสือ
รับรองการท าประโยชน์เฉพาะราย
ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (กรณีที่เปน็ ส.ค.1 ที่มายืน่ค า
ขอภายหลังวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553) 
(295 วัน +วันรอคิวรังวัด)  
(15 - 1,000 วัน) 

        

78 การตรวจสอบเนื้อที่ แบ่งแยกรวม
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 
3, น.ส. 3 ข)  (107 - 1,092 วัน) 

37  48 39 - 46 - - 

79 การขอออกหนังสืออนุญาตให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและ
วิธีการจัดสรรที่ดิน  (7 วนั) 

        

80 การออกใบอนุญาตให้ท าการจัดสรร
ที่ดิน  (7 วัน) 

        

รวม 4,175 3,271 - 904 - - 

คิดเป็นร้อยละ 100 78.35 - 21.65 - - 
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หมายเหตุ  :  งานเกิด หมายถึง งานที่เกิดขึ้นของแต่ละเดือนนับตั้งแต่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป 
 

 งานเสร็จ หมายถึง งานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ แบ่งเป็น 

 1. งานทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาตามคู่มือ 

  2. งานทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้ระยะเวลาด าเนินการเกินกว่าระยะเวลาตามคู่มือ 
 

 งานค้าง หมายถึง งานที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ แบ่งเป็น 

 1. งานที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ แต่ยังอยู่ภายในระยะเวลาตามคู่มือ  

 2. งานที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ แตใ่ช้ระยะเวลาด าเนินการเกินกว่าระยะเวลาตามคู่มือแล้ว 

 
  
 


