คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทแสดงตัวผูพิทักษ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
- ผูพิทักษยื่นคําขอแสดงตัวเปนผูพิทักษ
พรอมคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ประเภทตางๆ ของผูเสมือนไรความ
สามารถ
- พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบคําขอแสดงตัวผูพทิ กั ษเพื่อ
ใหความยินยอมการทํานิติกรรมของ
ผูเสมือนไรความสามารถประเภทซึ่ง
กฎหมายกําหนดใหตองไดรับความ
ยินยอมจากผูพิทักษ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
รวม ๑๕ นาที

๑๕ นาที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
๑ เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
๑.๑ เอกสารแสดงตัวเปนไปตามประเภทการจดทะเบียนที่ผูขอยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตนฉบับ)
(ตรวจสอบจากประเภทการจดทะเบียนที่กําหนดไว)
๑.๒ บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูพทิ กั ษ (ตนฉบับ)
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒. เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
๒.๑ คําพิพากษา/คําสั่งศาลถึงที่สุดใหบุคคลใดเปนผูเสมือนไรความสามารถ (ตนฉบับ)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๒ คําพิพากษา/คําสั่งศาลถึงที่สุดแตงตั้งใหผูขอเปนผูพิทักษของผูเสมือนไรความสามารถ (ตนฉบับ)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๓ หนังสือมอบอํานาจ (ผูขอจัดทํา) และบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน (ถายเอกสาร) ที่ผูมอบอํานาจรับรองความถูกตองพรอมบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ (ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง) (กรณีไมไปดําเนินการดวยตนเอง)
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทแสดงตัวผูพิทกั ษ

คาธรรมเนียม
๑. กรณีทดี่ ิน คาคําขอ แปลงละ ๕ บาท
๒. กรณีหองชุด คาคําขอ หองชุดละ ๒๐ บาท
๓. คามอบอํานาจที่ดิน กรณีผูพทิ กั ษมอบอํานาจใหผูอื่น
ดําเนินการแทน เรื่องละ ๒๐ บาท
๔. คามอบอํานาจหองชุด กรณีผูพทิ กั ษมอบอํานาจใหผูอื่น
ดําเนินการแทน เรื่องละ ๕๐ บาท

ชองทางติดตอ/รองเรียน
๑. เจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/เจาพนักงานที่ดินอําเภอพื้นที่ที่ใชบริการ
๒. ตูรับเรื่องรองเรียนสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/สํานักงานที่ดินอําเภอ/
สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ
๓. ศูนยดาํ รงธรรมกรมทีด่ นิ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๖๗๘ – ๙
๔. ฝายเรื่องราวรองทุกขสํานักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๐๐- ๔
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ชั้น ๖ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุง สองหอง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
๕. ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี/ ตู ปณ. ๑๑๑๑
เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ / สายดวน ๑๑๑๑ /
๖. ศูนยรบั เรือ่ งรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- เลขที่ ๙๙ หมู ๔ อาคารซอฟแวรปารค ชั้น ๒ ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
- สายดวน ๑๒๐๖ / โทรศัพท ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ตอ ๑๙๐๐, ๑๙๐๔ – ๗
โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๑๓๒
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +๖๖ ๙๒ ๖๘๘ ๐๗๗๗ / line : Fad.pacc/ Facebook : The Anti-Corruption
Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ สํานักงานที่ดนิ กรุงเทพมหานครหรือสาขาหรือสวนแยก
สํานักงานทีด่ ินจังหวัดหรือสาขา หรือสวนแยก
สํานักงานทีด่ ินอําเภอ หรือสํานักงานที่ดิน
กิ่งอําเภอทองที่ ซึ่งทีด่ ินหรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
หรือหองชุดตั้งอยูตดิ ตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตัง้ แตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
สามารถขอดูแบบฟอรมตัวอยางและคูมือจากจากพนักงานเจาหนาที่
ณ สํานักงานทีด่ ินทุกแหง หรือสามารถตรวจสอบดวยตนเอง
จากเว็บไซต www.dol.go.th/registry

กฎหมายที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
๓. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

