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เรื่อง 

ศูนย์ด ารงธรรม กรมที่ดิน 1 

ติดต่อดว้ยตนเอง  
ณ ศูนย์ด ารงธรรมกรมท่ีดิน 

ทางเว็บไซต์ www.dol.go.th  
ผ่านระบบ E-Contacts DC 

จดหมาย/ไปรษณยี์  
ที่อยู่ : ศูนย์ด ารงธรรมกรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  
อาคารรัฐประศาสนภักด ี(อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

หน่วยงานภายนอกส่งเรื่องให้กรมที่ดินด าเนนิการ  
เช่น สปน. 1111, กระทรวงมหาดไทย, ส านักงาน ป.ป.ท., ส านักงาน ป.ป.ช.,  
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ส.ค.บ. เป็นต้น 

ให้ค าปรึกษา ตอบปัญหาข้อสงสัย ให้ค าแนะน าแก่ประชาชน 
ผ่านระบบ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 5555  
ตลอด 24 ชั่วโมง จ านวน 10 คู่สาย 1 

2 
3 

5 
4 

ปริมาณเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ณ ศูนย์ด ารงธรรมกรมที่ดิน 
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึง 18 พฤศจิกายน 2562 เพื่อบริการเรื่องร้องเรียนรอ้งทุกขด์้านทีด่ินให้กับประชาชนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น  

โดยมีช่องทางการรอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ ดังนี้ 

การเร่งรัด ติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ขอให้ถือปฏิบัติ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดิน โดยเคร่งครัด 

 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0527.3/ว 6403 ลว 24 ต.ค. 62 
  หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0527.3/ว20208 ลว 3 ก.ย. 62 
  หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0527.3/ว 24302 ลว 22 ต.ค. 62 
  หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0527.3/ว 25658 ลว 12 พ.ย. 62 

การสร้างความร่วมมือกับพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับประชาชน 

กรมที่ดิน  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

มีจ านวนท้ังสิ้น 6,062 เรื่อง และได้ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 5,944 เรื่อง 



2 การยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสาร  

รองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 
อ านวยความสะดวก และลดภาระของประชาชน  

ในการติดต่อท าธุรกรรม ณ ส านักงานที่ดิน  

ส านักงานที่ดินทั่วประเทศ ยกเลิกการใช้ 
 
 
 
 

 ในการติดต่อท าธุรกรรม 

 ส าเนาบัตรประชาชน  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 และส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 

บุคคลธรรมดา   ไม่ต้องใช้ส าเนาบตัรประชาชน  
                   และส าเนาทะเบียนบ้าน (ใช้เอกสารตัวจริง) 
นิติบุคคล   ไม่ต้องไช้ส านหนังสอืรับรองนิติบุคคล 
              และรายละเอียดวัตถุประสงค์ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
              หนังสือบริคณห์สนริ และข้อบังคับนิตบิุคคล 
              ยกเว้น กรณีมอบอ านาจ 



3 มาตรฐานรังวัดที่ดินภายใน 60 เป็น 50 วัน 

สรุประยะนัดรังวัดของส านักงานที่ดินทั่วประเทศ  ประจ าเดือนตุลาคม 2562 

การให้บรกิารงานท่ีดินเป็นเรื่องที่ส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ 
ของประเทศผู้รับบริการคอืประชาชนทุกระดับ ด้วยนโยบาย THAILAND 4.0 

ท าให้ชาวดินไม่สามารถอยู่นิ่งได้จึงต้องพัฒนาการให้บรกิารประชาชน  
ด้วยการปรบัปรุงการให้บรกิารด้านงานรังวัดครั้งใหญ่ และประกาศไดว้่า  

 
“ส ำนักงำนที่ดินทุกแห่งสำมำรถนัดรังวัดได้ภำยใน 60วัน” 

ระยะนัดรังวัดเฉลี่ยเริ่มโครงการ 127 วัน  
ปัจจุบันระยะเวลานัดรังวัดเฉลีย่ 42 วัน 

โครงการเร่งรัดงานรังวัดที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
(ลดระยะเวลานัดรังวัดเหลือ 60 เป็น 50 วัน ทุกส านักงานที่ดินทั่วประเทศ) 



การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
           ภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 

4 
ตั้งแต่ปี 2558 – 2563 จัดส่งข้อมูลใน คทช. จังหวัด  
จัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ต่างๆ 

รวม 419 พื้นที่ 69 จังหวัด  
 

คทช. จังหวัด มีมติรับรองคุณสมบัติแล้ว 184 พื้นที่ 60 จังหวัด  
จ านวน 63,733 ราย 80,211 แปลง เนื้อที่ 403,191 ไร่ 

พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2562  
ประกาศเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562  

(บังคับใช้ 13 มิถุนายน 2562) 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  

พ.ศ. 2557 



การเดินส ารวจ ออกโฉนดที่ดิน 5 
การเดินส ารวจออกโฉนดที่ดนิ ประกอบด้วย 

โครงการเดินส ารวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินส ารวจ 
ออกโฉนดที่ดิน ด้วยระบบ RTK GNSS Network  

ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

โครงการเดินส ารวจออกโฉนดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง  
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี  

ยะลา และนราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564   
1 2 

ปี 2562 ด าเนินการในพืน้ท่ี 18 จังหวัด เป้าหมาย  80,000 แปลง 
ผลการด าเนนิงาน  80,325 แปลง 

 

ปี 2563 ด าเนนิการในพืน้ที่ 25 จังหวัด เป้าหมาย  70,000 แปลง 

3 จังหวัด 9 อ าเภอ 
ปี 2562   เป้าหมาย           15,000 แปลง 
           ผลการด าเนินงาน   15,704 แปลง 
ปี 2563   เป้าหมาย           15,000 แปลง 



การยกระดบัการรงัวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม 
RTK GNSS Network 

6 

กรมที่ดิน 
134 

กรมแผนที่ทหาร สสน. กรมโยธาธิการฯ  

CORS 

47 
(2563 – 2564) 

โครงข่าย  RTK GNSS Network  
ของประเทศไทย  

80 6 15 

สถานีถาวรแบบตดิตัง้บนพื้นดิน 

สถานีถาวรแบบตดิตัง้บนอาคาร 



ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนและจ านอง 7 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในอัตราร้อยละ 0.01 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย  

ที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัย 

ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วย 
(ห้องชุด) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย 

ราคาซื้อขาย และวงเงินจ านองอสังหาฯ 
ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย 
(24 มิ.ย. 62 – 23 มิ.ย. 63) 

การเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
การโอนและการจ านอง กรณีอสังหาริมทรพัย์ทีไ่ด้รับอนญุาต 

จัดสรรที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  
และกรณีห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2562 

         ราคาซื้อขาย และวงเงินจ านองอสังหาฯ 
          ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย 
          (2 พ.ย. 62 – 24 ธ.ค. 63) 

การลดหย่อนค่าธรรมเนียม 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

กรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยส าหรับ 
ผู้มีรายไดน้้อยถงึปานกลาง  

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562 

24 มิ.ย. 62 
2 พ.ย. 62 23 มิ.ย. 63 24 ธ.ค. 63 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 



8 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  
(International Anti-Corruption Day 2019) : Zero Tolerance  

กรมที่ดินได้รางวัล ITA Awards 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA , 2019)  
กรมที่ดินได้รางวัล ITA Awards ปี 2562  

จากนายกรัฐมนตรี  
โดยในปี 2562 กรมที่ดินได้คะแนน 95.99   
ซึ่งเป็นล าดับที่ 2 ของหน่วยงานระดับกรม 

 จาก 144 หน่วยงาน และเป็นล าดับที่ 1 ของกระทรวงมหาดไทย  
(โดยปี 2561 ได้คะแนน 81.95 และ ปี 2560 ได้ 82.35)  

 
"วันนี้ผมขอมอบรางวัลและความภาคภูมิใจนี้ ให้กับชาวดินทุกคนครับ" 

สุดท้ายนี้ สิ่งที่ยากและท้าทายมากกว่าการไดร้างวัลครั้งนี้  
คือ "การรักษาและต่อยอด" ผมขอให้ชาวดินเก็บความภูมิใจนี ้

ไวเ้ป็นพลงัในการบริการประชาชนดว้ยหัวใจ และเราจะรักษาและต่อยอดความดีนี้ไว้ตลอดไปครบั 



9 รู้ที่ดินทั่วไทย ไปกับ LandsMaps  

กรมที่ดินไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตดิตอ่กรมที่ดนิของประชาชน  
เป็นการอ านวยความสะดวกประชาชนในการคน้หาแปลงที่ดิน แสดงรายละเอียด และคิดค่าใช้จ่าย 

ได้ด้วยแอพพลิเคชั่นที่เรียกว่า "LandsMaps" ระบบนี้ไดเ้ริม่พัฒนาและเผยแพร่ใช้งานตั้งแตป่ี 2553  
ด้วยจ านวนรูปแปลงของโฉนดที่ดินเพียง 9.5 ล้านแปลงครับ และในปี 2560 ไดเ้ผยแพร่รปูแปลงโฉนดที่ดนิ 

ทั่วประเทศกว่า 33 ล้านแปลงครับ ซึ่งสามารถตรวจสอบต าแหน่งและภาพแปลงที่ดินได้ 

         ในแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต ์LandsMaps สามารถด ู
   รายละเอียดเบื้องต้นของแปลงที่ดิน       ราคาประเมินท่ีดิน 
          ค่าใช้จ่ายรังวัดที่ดิน                         คิดค่าใช้จ่าย ขาย ให้โอนมรดก เช่า จ านอง 
          ค้นหาเส้นทาง                                ค านวณภาษีอากร 
          ดูสภาพพื้นที่ด้วย Street View 
         โดยท่านสามารถค้นหาแปลงที่ดินไดจ้ากเลขโฉนดที่ดิน  
         หรือสถานที่ส าคัญท่ีใกลเ้คียงแปลงท่ีดินได ้
         ท่านสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น LandsMaps ทั้งในระบบ Androids และ IOS  
         และ website : dolwms.dol.go.th 



9 โครงการประกวดห้องน้ าสะอาดแห่งปีของส านักงานที่ดินทั่วประเทศ  
                                           ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

กรมที่ดินมีส านักงานที่ดินจังหวัดและสาขา ทั่วประเทศ 461 สาขา มีประชาชนมาจดทะเบียนนิติกรรมกว่า 13 ล้านคนต่อปี 
ชาวดินจึงตระหนักถึงความส าคัญเรื่องสุขอนามัยของผู้รับบริการที่ต้องการใช้ห้องส้วมที่สะอาด สะดวก และปลอดภัย  
ตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมระดับประเทศ (HAS) และด้วยนโยบายศูนย์ราชการสะดวก จึงเป็นการเตรียมความพร้อม 

ในการสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกในประเด็นสิ่งอ านวยความสะดวกในปี 2563  

โครงการประกวดห้องน้ าสะอาดแห่งปีของส านักงานที่ดินทั่วประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานส้วมระดับประเทศ หรือ Healthy Accessibility Safety (HAS) 
ในการประเมินผลตามโครงการ ครอบคลุมในเรื่อง ความสะอาด (Healthy : H)  

ความเพียงพอ (Accessibility : A) และ ความปลอดภัย (Safety : S 



10 8 บริการประชาชน ด้วยศูนย์ด ารงธรรมกรมที่ดิน 

การขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

บริการประชาชน  8 ด้วยศูนย์ด ารงธรรม  กรมทีด่ิน 8 
ศูนย์ด ารงธรรม กรมทีด่ิน 
119 ปี 

บริการประชาชน  ด้วยหัวใจ 

2 

3 

1 

4 

8 

5 

7 

6 

บริการประชาชน 
ด้วยรอยยิ้มและ 
หัวใจของการ

บริการ 
บริการประชาชน 
ด้วยความเข้าใจ 

ที่ถูกต้อง 

บริการประชาชน 
ด้วยเทคโนโลยี 

ที่มีประสิทธิภาพ 

บริการประชาชน 
ด้วยความแม่นย า 

ทางกฎหมาย 

บริการประชาชน 
ด้วยมาตรฐาน 
เวลาด าเนินการ 

บริการประชาชน 
ด้วยการสื่อสาร 

Two-Way 
Communication 

บริการประชาชน 
ด้วยการลด

ขั้นตอนการบริการ 

บริการประชาชน 
ด้วยการให้ค าปรึกษา 
ที่เกิดประโยชน์สูงสุด 

Change for 
Excellence 



เราชาวดิน 
เต็มใจบริการ 

กรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย 


