คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : คําขอเบ็ ดเตล็ดประเภทคําขอตรวจหล ักฐานทะเบียนทีดิน / ห้องชุดทาง
ไปรษณีย ์
หน่วยงานทีให้บริการ :กรมทีดินกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู ้ขอขอตรวจได ้เฉพาะทีดินทีมีโฉนดทีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์และกรณีเป็ นอาคารชุดขอตรวจได ้เฉพาะหนังสือ
กรรมสิทธิห ้องชุดโดยไม่รวมถึงการตรวจสอบหลักทรัพย์การขอคัดและขอถ่ายสําเนาเอกสาร
ื
2. ต ้องเป็ นการขอตรวจสอบเพือขอทราบได ้เฉพาะว่าโฉนดทีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือห ้องชุดดังกล่าวมีชอ
ิ ธิในทีดินหรือห ้องชุดได ้มาอย่างไรเมือใดมีภาระผูกพันหรือไม่อย่างไรมีการยึดหรืออายัดตามกฎหมายหรือไม่
บุคคลใดเป็ นผู ้มีสท
มีการออกใบแทนไปแล ้วหรือไม่เมือใด
3. ผู ้ขอส่งหนังสือขอตรวจหลักฐานทางทะเบียนทีดินดังกล่าวข ้างต ้นทางไปรษณียพ
์ ร ้อมเงินค่าธรรมเนียมและเอกสารที
เกียวข ้องไปณสํานักงานทีดินท ้องทีซึงทีดินหรือห ้องชุดตังอยู่
4. ระยะเวลาดําเนินการ 7 วัน(กรณีไม่มข
ี ้อขัดข ้อง) ทังนีไม่รวมระยะเวลาแจ ้งให ้ผู ้ขอส่งเงินค่าธรรมเนียม(กรณีผู ้ขอไม่สง่ เงิน
ค่าธรรมเนียมมาพร ้อมหนังสือขอตรวจหลักฐานฯ) หรือไม่รวมระยะเวลาแจ ้งให ้ผู ้ขอส่งเงินค่าธรรมเนียมมาเพิมเติม (กรณีผู ้ขอส่ง
เงินค่าธรรมเนียมมาไม่ครบถ ้วน)

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานครหรือสาขาหรือส่วนแยกสํานั กงาน
ทีดินจังหวัดหรือสาขาหรือส่วนแยกสํานั กงานทีดินอําเภอหรือ
สํานักงานทีดินกิงอําเภอท ้องทีซึงทีดินหรือทีดินพร ้อมสิงปลูก
สร ้างหรือห ้องชุดตังอยู่
/ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :7 วัน
ลําด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั
การพิจารณา
–ลงบัญชีรับทําการโดยถือหนังสือขอตรวจหลักฐานทะเบียน
ทีดินทางไปรษณียเ์ ป็ นคําขอ
–ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทีผู ้ขอส่งมา
–เงินค่าธรรมเนียมทีส่งมาถูกต ้องหรือไม่
กรณีผู ้ขอไม่ได ้ส่งเงินค่าธรรมเนียมมาหรือส่งมาแต่ไม่ถก
ู ต ้อง
แจ ้งผู ้ขอให ้จัดส่งค่าธรรมเนียมให ้ถูกต ้องครบถ ้วนเสียก่อน
–ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน/ห ้องชุด
–เจ ้าหน ้าทีสังดําเนินการตามหนังสือของผู ้ขอ
- เจ ้าหน ้าทีนํ าธนาณั ตไิ ปขึนเงินทีไปรษณีย ์
–เจ ้าหน ้าทีนํ าเงินไปชําระค่าธรรมเนียมทีการเงิน
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
–พนักงานเจ ้าหน ้าทีจัดทํ าหนังสือแจ ้งผลการตรวจสอบให ้ผู ้ขอ
ทราบ
–เจ ้าพนักงานทีดินลงนามในหนังสือแจ ้งผลการตรวจสอบ
–กรณีมเี งินเหลือและพอสําหรับการส่งเงินคืนให ้เจ ้าหน ้าทีจัดซือ

ระยะเวลา
4 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
-

3 วัน

-

ลําด ับ

ขนตอน
ั
่
ธนาณั ตส
ิ งคืนพร ้อมส่งใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
–กรณีมเี งินเหลือไม่พอสําหรับส่งคืนให ้แจ ้งผู ้ขอรับเงินทีเหลือ
คืนโดยด่วนภายใน 30 วัน

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ

(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
สําเนาบ ัตรประจําต ัวประชาชนพร้อมร ับรองความถูกต้อง
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ2)
สําเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายสําเนาพร้อมร ับรองความถูกต้อง)
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ3)
หนงั สือแจ้งความประสงค์ขอตรวจหล ักฐานทะเบียนทีดินทาง
ไปรษณียพ
์ ร้อมซองจดหมายปิ ดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงต ัวผูข
้ อโดย
ั
ระบุทอยู
ี ใ่ ห้ชดเจนเพื
อแจ้งผลการตรวจสอบหรือข้อข ัดข้องให้
ทราบ (ผูข
้ อจ ัดทํา)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ4)
ธนาณัต ิ
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าคําขอตรวจหล ักฐานทะเบียนทีดิน
แปลงละ
5 บาท
(หมายเหตุ: -)
2)
ค่าคําขอตรวจหล ักฐานทะเบียนห้องชุด
ห้ อ ง ชุ ด ล ะ
20 บาท
(หมายเหตุ: -)
3)
ค่าตรวจหล ักฐานทะเบียนทีดิน
แปลงละ
10 บาท
(หมายเหตุ: -)
4)
ค่าตรวจหล ักฐานทะเบียนห้องชุดห้องชุดละ
100
บาท
(หมายเหตุ: -)
5)

6)

ค่า ตรวจสอบข้อ มู ล ด้า นทะเบีย นทีดิน จากสือบ น
ั ทึก ข้อ มู ล ทาง
์ นคร
คอมพิวเตอร์หรือสืออิเล็กทรอนิกสอ
ื
งละ
ั
100 บาท
(หมายเหตุ: -)
ค่า ตรวจสอบข้อมูลด้า นทะเบียนห้องชุ ด จากสือบ น
ั ทึก ข้อ มูล ทาง
์ นห้
คอมพิวเตอร์หรือสืออิเล็กทรอนิกสอ
ื องชุดละ 100 บาท
(หมายเหตุ: -)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

ค่าธรรมเนียม 100 บาท

ค่าธรรมเนียม 100 บาท

ค่าธรรมเนียม 100 บาท

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ

ลําด ับ
1)
2)
3)
4)

5)

6)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
เจ ้าพนักงานทีดินจังหวัด / สาขา / ส่วนแยก /เจ ้าพนักงานทีดินอําเภอพืนทีทีใช ้บริการ
(หมายเหตุ: -)
ตู ้รับเรืองร ้องเรียนสํานักงานทีดินจังหวัด / สาขา / ส่วนแยก / สํานักงานทีดินอําเภอ
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 2141 5678-9
(หมายเหตุ: -)
ฝ่ ายเรืองราวร ้องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน
6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห ้องเขตหลักสีกทม. 10210
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชนสํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชัน 2 ถนนแจ ้งวัฒนะตําบลคลองเกลืออําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนสําหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
ชือแบบฟอร์ม
1)
สามารถขอดูแบบฟอร์มตัวอย่างและคูม
่ อ
ื จากพนักงานเจ ้าหน ้าทีณสํานักงานทีดินทุกแห่งหรือสามารถตรวจสอบ
ด ้วยตนเองจากเว็บไซต์ www.dol.go.th/registry
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคู่มอ
ื มีผลบังคับใช ้: 29/06/2558

