
คูม่อืส าหรบัประชาชน : ทะเบยีนศาลเจา้ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ฝ่ายปกครองส านักงานเขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

ศาลเจา้ หมายถงึ สถานทีก่อ่สรา้งขึน้เป็นทรวงทรงส าหรับประดษิฐานรูปเคารพและกระท าพธิตีามความเชือ่ของคนบางจ าพวก 

เชน่ ชาวจนี ศาลเจา้ทีบ่คุคลอทุศิทีด่นิและสิง่กอ่สรา้งใหเ้ป็นสทิธิข์าดแกศ่าลเจา้เป็นทีก่ศุลสถานส าหรับมหาชนใชร้่วมกนั ซึง่

ภาครัฐมหีนา้ทีใ่นการปกปักรักษามใิชผู่ใ้ดรุกล ้าเบยีดบงัผลประโยชนข์องศาลเจา้นัน้ โดยภาครัฐจะขึน้ทะเบยีนเป็นศาลเจา้ตาม

กฎเสนาบดวีา่ดว้ยทีก่ศุลสถานชนดิศาลเจา้ พ .ศ. 2463 และออกโฉนดทีด่นิในนามกรมการปกครอง (กรมการปกครองถอืโฉนด

ทีด่นิแทนมหาชน) 

หมายเหต ุ

1) ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืกระบวนงานจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

2) กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตไุมใ่หส้ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะ

จัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิโด ยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอ

หรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าข อหรอืผูไ้ดรั้บมอบ

อ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

3) เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่

พระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. 2558 

 

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ฝ่ายปกครอง  ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวง
ทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 024414973 

โทรสาร 024414734/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 33 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้ของศาลเจา้เอกชนยืน่ค ารอ้งแสดงความประสงคจ์ะยกทีด่นิ 
สิง่กอ่สรา้งและทรัพยส์นิใหเ้ป็นศาลเจา้ทีอ่ยูใ่นความดแูลของ

ทางราชการ พรอ้มแนบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ฝ่ายปกครองส านักงาน

เขตทววีฒันา 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร                -

รายละเอยีดของทีด่นิ สิง่ปลกูสรา้ง และทรัพยส์นิทีจ่ะยกใหศ้าล
เจา้                      -สอบสวนเกีย่วกบัการไดม้าซึง่ทีด่นิ 

สิง่กอ่สรา้ง และทรัพยส์นิตลอดจนเจตนารมณ์ของผูย้กให ้         

-จัดท าหนังสอืค ามั่นใหผู้ร้อ้งลงนามไว  ้
 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ฝ่ายปกครองส านักงาน
เขตทววีฒันา 

 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีจั่ดท าหนังสอืเสนอผูอ้ านวยการเขตลงนามถงึ

7 วนั ฝ่ายปกครองส านักงาน
เขตทววีฒันา 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ส านักงานทีด่นิเพือ่ขอตรวจสอบคา่ธรรมเนยีมในการโอนทีด่นิ

และสิง่กอ่สรา้ง และรอหนังสอืตอบจากส านักงานทีด่นิ  
(หมายเหต:ุ -)  

 

4) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีเ่สนอเรือ่งตอ่ผูอ้ านวยการเขตตามล าดบัชัน้เพือ่เสนอ

ความ 

เห็นตอ่ปลดักรุงเทพมหานคร 
 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั ฝ่ายปกครองส านักงาน
เขตทววีฒันา 

 

5) การพจิารณา 
ส านักงานเขตสง่เรือ่งใหส้ านักปลดักรุงเทพมหานคร 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ฝ่ายปกครองส านักงาน
เขตทววีฒันา 

 

6) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีส่ านักงานปกครองและทะเบยีนตรวจสอบเอกสารและ

จัดท าหนังสอืเสนอปลดักรุงเทพมหานครลงนามแจง้กรมการ
ปกครองเพือ่สนับสนุนเงนิคา่ธรรมเนยีมในการโอนโฉนดทีด่นิ

และสิง่กอ่สรา้ง 
 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วนั กรุงเทพมหานคร 

 

7) การพจิารณา 
กรมการปกครองพจิารณาอนุมัตคิา่ธรรมเนยีม และมอบอ านาจให  ้

ผูอ้ านวยการเขตไปด าเนนิการรับโอนโฉนดทีด่นิและสิง่ปลกู
สรา้ง 

 

(หมายเหต:ุ -)  

14 วนั ส านักบรหิารการทะเบยีน 
 

8) การพจิารณา 

กรุงเทพมหานครแจง้ส านักงานเขตด าเนนิการ 

 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กรุงเทพมหานคร 

 

9) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ส านักงานเขตด าเนนิการโอนทีด่นิ และสิง่ปลกูสรา้งทีส่ านักงาน

ทีด่นิ และรายงานกรุงเทพมหานครทราบ 

 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนั ฝ่ายปกครองส านักงาน
เขตทววีฒันา 

 

10) - 

กรุงเทพมหานครขึน้ทะเบยีนศาลเจา้ และแจง้กรมการปกครอง  
และแจง้ส านักงานเขตเพือ่แจง้ผูย้ืน่ค ารอ้งทราบ  

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ฝ่ายปกครองส านักงาน

เขตทววีฒันา 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

โฉนดทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมทีด่นิ 

3) 
 

เอกสารสทิธิเ์กีย่วกบัสิง่กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

กรุงเทพมหานคร 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหตุ - 

4) 
 

หนงัสอืค าม ัน่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ฝ่ายปกครอง  ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 

024414973 โทรสาร 024414734 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ใชค้ ารอ้งทัว่ไป 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

ทีต่ัง้และหมายเลขโทรศพัทข์องส านักงานเขต http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp 

 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: ทะเบยีนศาลเจา้  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : ส านักปลดักรุงเทพมหานคร ส านักปลดักรุงเทพมหานคร ส านักปลดักรุงเทพมหานคร  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานทีเ่ชือ่มโยงหลายหน่วยงาน  

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: ขึน้ทะเบยีน 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  

1)กฎเสนาบดวีา่ดว้ยทีก่ศุลสถานชนดิศาลเจา้ พ .ศ.2463  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: ไมไ่ดร้ะบุ 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: ทะเบยีนศาลเจา้ ส านักงานเขตทววีฒันา สวีกิา 17/07/2015 11:34 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


