คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทคําขอตรวจสอบหลักทรัพยอสังหาริมทรัพย
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
๑

๒

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- รับคําขอและสอบสวนผูขอวาเปน
ผูมีสิทธิตรวจสอบหลักทรัพย
- ผูข อลงนามในคําขอ
- เจาหนาที่สั่งรับคําขอไวดําเนินการ
- กรณีตรวจพบ
(๑) ตรวจอายัดคือตรวจวามีผูใด
ขอใหงดทํานิติกรรมไวหรือไม
หากมีการอายัดแจงผูขอทราบ
(๒) ถายหนังสือสําคัญแสดงสิทธิ
ในที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุด และหรือเอกสารที่
เกี่ยวของ (กรณีผูขอประสงค
ขอถายสําเนาเอกสารดวย)

ระยะเวลา
ดําเนินการ
รวม ๔๐ นาที

- เจาพนักงานที่ดินผูมีอํานาจอนุมัติ
ตรวจสอบเรื่องทั้งหมดและพิจารณา
วาสมควรอนุมัติตามคําขอหรือไม
- ชําระคาธรรมเนียม
- พนักงานเจาหนาที่จัดทํารายงาน
หรือสําเนาเอกสาร
- เจาพนักงานทีด่ ินลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตองในหนังสือสําคัญแสดงสิทธิในที่ดินหรือ
หนังสือกรรมสิทธิห์ องชุด และเอกสารที่
เกี่ยวของ
- แจกเอกสาร
- ผูขอตรวจสอบความถูกตองวาเปนสําเนา
เอกสารที่มีชื่อผูถูกตรวจสอบหลักทรัพยเปน
ผูถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือไม
กอนออกจากสํานักงานที่ดิน

๒๐ นาที

๒๐ นาที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
๑ เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
๑.๑ บัตรประจําตัวประชาชน (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๑.๒ สําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒. เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
๒.๑ หลักฐานที่แสดงวามีสิทธิตรวจสอบหลักทรัพยไดตามกฎหมาย เชน เจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล
ถึงที่สุด และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด หรือทนายความผูไดรับมอบอํานาจจากเจาหนาที่ดังกลาว
๒.๒ หนังสือมอบอํานาจ (ผูขอจัดทํา) และบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจหรือสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน (ถายเอกสาร) ที่ผูมอบอํานาจรับรองความถูกตองพรอมบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ (ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง)
(กรณีไมไปดําเนินการดวยตนเอง)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทคําขอตรวจสอบหลักทรัพยอสังหาริมทรัพย
คาธรรมเนียม
๑. คาคําขอที่ดิน (เก็บตามจํานวนลูกหนี้ที่ขอตรวจสอบ) รายละ ๕ บาท
๒. คาคําขอหองชุด รายละ ๒๐ บาท
๓. คาตรวจสอบขอมูลดานทะเบียนที่ดนิ จากสื่อบันทึกขอมูลทาง
คอมพิวเตอรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ครั้งละ ๑๐๐ บาท
๔. คาตรวจสอบขอมูลดานทะเบียนหองชุดจากสื่อบันทึกขอมูลทาง
คอมพิวเตอรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น หองชุดละ ๑๐๐ บาท
๕. คารับรองเอกสารที่คัดหรือสําเนา ฉบับละ ๑๐ บาท
๖. คาจัดทําสําเนาจากสื่อบันทึกขอมูลทางคอมพิวเตอรหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสอื่น แผนละ ๕๐ บาท
๗. คามอบอํานาจที่ดิน เรื่องละ ๒๐ บาท
๘. คามอบอํานาจหองชุด เรื่องละ ๒๐ บาท

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ สํานักงานที่ดนิ กรุงเทพมหานครหรือสาขา หรือสวนแยก
สํานักงานทีด่ นิ จังหวัดหรือสาขา หรือสวนแยก
สํานักงานที่ดินอําเภอ หรือสํานักงานทีด่ ินกิ่งอําเภอทองที่
ซึ่งทีด่ ินหรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หรือหองชุดตัง้ อยู
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตัง้ แตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

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)

สามารถขอดูแบบฟอรมตัวอยางและคูม ือจากจากพนักงาน
เจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดินทุกแหง หรือสามารถตรวจสอบ
ดวยตนเองจากเว็บไซต www.dol.go.th/registry

กฎหมายที่เกี่ยวของ
ระเบียบกรมทีด่ ิน วาดวยการตรวจหลักฐานทะเบียนทีด่ ิน การขอคัด
ขอถายสําเนาเอกสารและการตรวจสอบหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

