คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

คนตางดาวขอซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ใชเปนทีอ่ ยูอ าศัยตามมาตรา ๙๖ ทวิแหงประมวลกฎหมายที่ดินกรณีที่ดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ

การพิจารณา
๑

วันยื่นคําขอ
– ตรวจหลักฐานสารบบทีด่ นิ และหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ และหรือหลักฐานการเปนเจาของสิง่ ปลูกสราง
– รับคําขอและตรวจอายัด
– สอบสวนคูกรณี
– ทําคําขอและบันทึกถอยคําคูกรณีเกี่ยวกับการขออนุญาตไดมาซึ่งที่ดินตามที่กฎหมายและระเบียบกําหนด
– คูกรณีลงนามในคําขอและบันทึกถอยคํา
– เจาหนาที่สั่งรับคําขอ
– ชําระคาธรรมเนียมคําขอ/คามอบอํานาจ (ถามี)
๑ วัน
– แจงผูข อทราบขัน้ ตอนการขออนุญาต ร.ม.ต. และคืนหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ

๒

สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาหรือสวนแยกเจาของเรื่องสรุปเรื่องพรอมความเห็นสงสํานักงาน
ทีด่ นิ กรุงเทพมหานคร (กรณียื่นคําขอ ณ สํานักงานที่ดนิ กรุงเทพมหานครไมตองดําเนินการตามขั้นตอนนี)้

๓

สํานักงานทีด่ นิ กรุงเทพมหานครสรุปเรือ่ งพรอมความเห็นสงกรมทีด่ นิ พิจารณา

๔

เจาหนาทีก่ รมที่ดินพิจารณาสรุปเรื่องนําเสนออธิบดีพิจารณาสั่งการ

๗ วัน

๕

อธิบดีกรมที่ดินในฐานะปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาต

๓ วัน

๖

กรมที่ดินสงเรื่องคืนสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

๓ วัน

๗

สํานักงานทีด่ นิ กรุงเทพมหานครสงเรือ่ งคืนใหสาํ นักงานทีด่ นิ กรุงเทพมหานครสาขาหรือ
สวนแยกเจาของเรื่อง

๒ วัน

๘

สํานักงานที่ดินเจาของเรื่องมีหนังสือแจงผูขอทราบและนัดวันจดทะเบียน

๒ วัน

๙

๕ วัน
๓ วัน

ห น ว ย ง า น
ผูรับผิดชอบ

กรมที่ดิน

(กรณียื่นคําขอ ณ สํานักงานที่ดนิ กรุงเทพมหานครไมตองดําเนินการตามขั้นตอนนี)้

วันจดทะเบียน :
- ตรวจสอบเรือ่ งการไดรบั อนุญาตจากร.ม.ต.และความครบถวนและถูกตองของเรือ่ งทัง้ หมด
- ตรวจอายัด
- ประเมินราคาทุนทรัพยคํานวณคาใชจาย / ผูข อชําระเงิน
- ทําสัญญาและแกสารบัญจดทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
- คูกรณีลงนามในสัญญา
- เจาพนักงานทีด่ นิ ตรวจสอบเรือ่ งกอนจดทะเบียนและลงนามจดทะเบียนและประทับตราประจําตําแหนง
ในสัญญาและหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ พรอมทัง้ แจกใหผขู อ
- ผูขอตรวจสอบความถูกตองในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและสัญญากอนออกจากสํานักงานที่ดิน

๑ วัน

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๒๗ วัน

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

คนตางดาวขอซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ใชเปนทีอ่ ยูอ าศัยตามมาตรา ๙๖ ทวิแหงประมวลกฎหมายที่ดินกรณีที่ดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
๑ เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
๑.๑ โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน (ตนฉบับ)
(กรมที่ดินเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๑.๒ บัตรประจําตัวประชาชน (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

(กรณีผูโอนเปนบุคคลธรรมดา )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๑.๓ สําเนาทะเบียนบาน (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

(กรณีผูโอนเปนบุคคลธรรมดา )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๑.๔ หนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งสาระสําคัญตางๆในหนังสือรับรองที่นํามาแสดงยังเปนปจจุบัน และสําเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคลดังกลาวซึ่งผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล (ไมใชผร ู บั มอบอํานาจ) รับรองความถูกตองพรอม
ประทับตราของนิติบุคคลกรณีหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุวาตองมีการประทับตรา
(กรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

(กรณีผโู อนเปนนิติบุคคล

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๑.๕ บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) ของกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
และตราประทับของนิติบุคคล (กรณีหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุวาตองมีการประทับตรา) พรอมทั้ง
ตัวอยางลายมือชื่อของกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล

(กรณีผโู อนเปนนิติบุคคล

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๑๖ หลักฐานเกี่ยวกับคนตางดาว :
๑) หนังสือเดินทางแสดงสัญชาติของคนตางดาวหรือ
๒) ใบสําคัญถิ่นที่อยูตามแบบตม.๑๑, ตม.๑๕ หรือตม.๑๗ ออกโดยสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือ
๓) ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวออกใหโดยสถานีตํารวจทองที่ที่คนตางดาวมีภูมิลําเนาอยู

(คนตางดาวเปนผูโอน )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒. เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
๒.๑ หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสรางกรณีไมไดรับโอนสิ่งปลูกสรางมาพรอมกับที่ดินตองมีหลักฐาน
การเปนเจาของสิ่งปลูกสราง เชน หลักฐานที่เจาของที่ดินขออนุญาตปลูกสรางหรือถาไมมีใหใชหลักฐาน
การออกหมายเลขประจําบานหรือหลักฐานของทางราชการที่เปนหลักฐานเชื่อไดวาเปนเจาของ
สิ่งปลูกสรางจริง เปนตน

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๒ หลักฐานของทางราชการแสดงวาไดมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชือ่ สกุล (ถามีการเปลี่ยนชื่อตัว ชือ่ สกุล ไมตรงกับชื่อตัว ชือ่ สกุล
ในหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

(กรณีผูโอนเปนบุคคลธรรมดา )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๓ ทะเบียนสมรส (ถามีการจดทะเบียนสมรส)
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

(กรณีผูโอนเปนบุคคลธรรมดา )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๔ หนังสือยินยอมใหทาํ นิตกิ รรมของคูสมรส (ตนฉบับซึง่ ผูขอจัดทํา) พรอมบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของคูส มรสและทะเบียนสมรส (สําเนารับรอง
ความถูกตอง) กรณีที่ตองใหความยินยอม เชน เปนสินสมรสที่ใสช่อื ไวเพียงผูเดียว เปนตน (ถามีคูสมรสโดยชอบ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
ดวยกฎหมายและเปนสินสมรส) ยกเวน กรณีคูสมรสแสดงตัวยินยอมใหทาํ นิติกรรมดวยตนเอง
(กรณีผูโอนเปนบุคคลธรรมดา )
๒.๕ ใบมรณบัตรคูสมรส (ถาคูสมรสถึงแกกรรม) (ตนฉบับ)
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

(กรณีผูโอนเปนบุคคลธรรมดา )

๒.๖ ทะเบียนหยาพรอมทั้งบันทึกหลังการหยาหรือคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด (กรณีแบงทรัพยสิน
ระหวางคูส มรส) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

(กรณีผูโอนเปนบุคคลธรรมดา )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๗ รายงานการประชุมของนิติบคุ คลที่มีมติใหโอนหรือรับโอนที่ดนิ หรือสิ่งปลูกสราง พรอมรายละเอียดที่เกี่ยวของ (กรณีนิติบคุ คลมีกรรมการ
เพียงคนเดียวไมตอ งใชรายงานการประชุม เวนแต ขอบังคับของนิติบุคคลตองประชุมผูถือหุนทั้งหมด ใหแสดงรายงาน
การประชุมผูถือหุน) ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง พรอมประทับตราของ
(กรณีผูโอนเปนนิติบุคคล)
นิตบิ คุ คล กรณีหนังสือรับรองนิติบคุ คลระบุวาตองมีการประทับตรา (ผูขอเปนผูจัดทํา)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๘ หลักฐานที่มาของเงินที่นํามาลงทุน :
- หลักฐานการนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือ

(หลักฐานที่มาของเงินที่นํามาลงทุนจะใชขอหนึ่งขอใดหรือหลายขอรวมกันก็ได
แตตองมีจํานวนไมนอยกวาสี่สิบลานบาท)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๙ หลักฐานที่มาของเงินที่นํามาลงทุน :
- หลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศหรือ

(หลักฐานที่มาของเงินที่นํามาลงทุนจะใชขอหนึ่งขอใดหรือหลายขอรวมกันก็ได
แตตองมีจํานวนไมนอยกวาสี่สิบลานบาท)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

คนตางดาวขอซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ใชเปนทีอ่ ยูอ าศัยตามมาตรา ๙๖ ทวิแหงประมวลกฎหมายที่ดินกรณีที่ดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
๒. เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม (ตอ)
๒.๑๐ หลักฐานที่มาของเงินที่นํามาลงทุน :
- หลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู
นอกประเทศเพือ่ การลงทุน

(หลักฐานที่มาของเงินที่นํามาลงทุนจะใชขอหนึ่งขอใดหรือหลายขอรวมกันก็ไดแต
ตองมีจํานวนไมนอยกวาสี่สิบลานบาท)

๒.๑๑ หลักฐานเกีย่ วกับการลงทุน :
- หนังสือรับรองการลงทุนจากผูขายพันธบัตรและพันธบัตร
(พันธบัตรรัฐบาลไทย, พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย,
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจหรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินหรือดอกเบี้ย)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

(หลักฐานเกี่ยวกับการลงทุนจะใชขอหนึ่งขอใดหรือหลาย
ขอรวมกันก็ไดแตตองมีจํานวนไมนอยกวาสี่สิบลานบาท)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

(หลักฐานเกี่ยวกับการลงทุนจะใช ขอหนึ่งขอใดหรื อ
หลายข อ รวมกั นก็ ไ ด แ ต ต อ งมี จํ า นวนไม น อ ยกว า
สี่สิบลานบาท )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๑๒ หลักฐานเกีย่ วกับการลงทุน :
- หนังสือรับรองการลงทุนจากบริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุนรวมวา
ไดลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
เพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงินหรือกองทุนรวมเพื่อแกไขปญหา
ในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และหลักฐานการลงทุนในกองทุนรวมดังกลาว
๒.๑๓ หลักฐานเกีย่ วกับการลงทุน :
- หลักฐานการลงทุนในทุนเรือนหุนของนิติบุคคลที่ไดรับสงเสริมการลงทุนตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการลงทุน หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อ
ผูถือหุนของนิติบุคคลและบัตรสงเสริมที่แสดงวานิติบุคคลดังกลาวไดรับการสงเสริม
การลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

(หลักฐานเกี่ยวกับการลงทุนจะใช ขอหนึ่งขอใดหรื อ
หลายขอรวมกันก็ไดแตตองมีจํานวนไมนอยกวาสี่สิบ
ลานบาท)

๒.๑๔ หลักฐานเกีย่ วกับการลงทุน :
- หลักฐานการลงทุนในกิจการทีค่ ณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดประกาศใหเปนกิจการทีส่ ามารถ
ขอรับการสงเสริมการลงทุนไดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน หนังสือรับรองการจดทะเบียน
เปนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อผูถือหุนของนิติบุคคลและหนังสือคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนทีร่ ะบุวา
กิจการที่นิติบุคคลดังกลาวดําเนินการอยูเปนกิจการที่สามารถขอรับการสงเสริมการลงทุนได

(หลักฐานเกี่ยวกับการลงทุนจะ
ใชข อหนึ่งขอ ใดหรือ หลายข อ
รวมกันก็ได แต ตองมีจํานวนไม
นอยกวาสี่สิบลานบาท)

๒.๑๕ หนังสือรับรองจากกระทรวงกลาโหมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของวาที่ดินอยูนอกเขตปลอดภัยใน
ราชการทหารตามกฎหมายวาดวยเขตปลอดภัยในราชการทหาร

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๑๖ แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ดินที่ขออนุญาต (ผูขอจัดทํา)
๒.๑๗ กรณีผูขอมีสิทธิในที่ดินอยูแลวขณะยื่นคําขอใหแสดงหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกลาวดวย (ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง)
๒.๑๘ หนังสือมอบอํานาจ (ผูขอจัดทํา) และบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบาน(ถายเอกสาร) ที่ผูมอบอํานาจรับรองความถูกตองพรอมบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
ของผูรับมอบอํานาจ (ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง) (กรณีไมไปดําเนินการดวยตนเอง )

หมายเหตุ

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๑. เอกสารที่นํามาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ถาเปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทยทีร่ บั รองความถูกตองโดย
๑.๑ คนไทยทีจ่ บการศึกษาในระดับไมต่ํากวาปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใชภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเปนภาษาในการเรียน
การสอนหรือ
๑.๒ อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเปนผูสอนภาษาที่ปรากฏในเอกสารนัน้ ในสถาบันการศึกษาหรือ
๑.๓ สถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศที่ต้งั อยูในประเทศไทยโดยประเทศนั้นใชภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเปนภาษา
ราชการหรือ
๑.๔ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ (ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

คนตางดาวขอซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ใชเปนทีอ่ ยูอ าศัยตามมาตรา ๙๖ ทวิแหงประมวลกฎหมายที่ดินกรณีที่ดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร

คาธรรมเนียม
๑. คาคําขอ แปลงละ ๕ บาท
๒. คาธรรมเนียมการขอใหไดมาซึง่ ทีด่ นิ ของคนตางดาวรายละ ๕๐๐ บาท
๓. คาอนุญาต ไรละ ๑๐๐ บาท
หมายเหตุ (เศษของไรใหคดิ เปนหนึง่ ไร)
๔. คาธรรมเนียมขาย รอยละ ๒ ของราคาประเมิน
๕. คาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
๑) ผูโอนเปนนิติบุคคลเสีย ๑ % ของราคาทีส่ งู กวาระหวางราคาประเมิน
กับราคาทุนทรัพยที่ผูขอแสดง
๒) ผูโ อนเปนบุคคลธรรมดา คํานวณจากราคาประเมินตามวิธีที่กําหนดใน
ประมวลรัษฎากร
หมายเหตุ (คาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายขอ ๒) ชองคาธรรมเนียมไมสามารถ
ลงขอมูลตามขอเท็จจริงไดเนื่องจากแบบฟอรมใหลงขอมูล
เฉพาะ"บาท/รอยละ" เทานั้น)
๖. คาภาษีธุรกิจเฉพาะ
๑) ผูโ อนเปนบุคคลธรรมดาเสีย ๓.๓ % (รวมภาษีทองถิ่น) ของราคา
ทีส่ งู กวาระหวางราคาประเมินกับราคาทุนทรัพยทผ่ี ขู อแสดง (ถาอยู
ในหลักเกณฑที่ ตองเสียภาษีธรุ กิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร)
๒) ผูโอนเปนนิติบุคคลเสีย ๓.๓ % (รวมภาษีทองถิ่น) ของราคาทีส่ งู กวา
ระหวางราคาประเมินกับราคาทุนทรัพยทผ่ี ขู อแสดง
๗. คาอากรแสตมป
๑) ผูโ อนเปนบุคคลธรรมดาเสีย ๐.๕ % ของราคาทีส่ งู กวาระหวางราคา
ประเมินกับราคาทุนทรัพยที่ผูขอแสดง (ถาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแลวไม
ตองเสียคาอากรแสตมป)
๒) ผูโอนเปนนิติบุคคลไมตองเสียเพราะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแลว
๘. คาอากรคูฉบับ : กรณีมีการจัดทําตราสารซึ่งมีขอความอยางเดียวกันกับ
ตนฉบับและผูก ระทําตราสารไดลงลายมือชือ่ ไวอยาง
เดียวกับ
ตนฉบับเสียคาอากรคูฉบับ ๕ บาท
๙. คามอบอํานาจ เรือ่ งละ ๒๐ บาท
๑๐. คาพยานใหแกพยาน คนละ ๑๐ บาท

ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
มีครบทุกประเภท สามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจาหนาที่
ณ สํานักงานที่ดินทุกแหง หรือสามารถตรวจสอบดวยตนเอง
จาก เว็บไซต www.dol.go.th/registry

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ สํานักงานทีด่ ินกรุงเทพมหานครหรือสาขา หรือสวนแยก
สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขา หรือสวนแยก
สํานักงานที่ดินอําเภอ หรือสํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ
ทองที่ซึ่งที่ดิน หรือสิ่งปลูกสรางตั้งอยู ติดตอดวยตนเอง
ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

กฎหมายที่เกี่ยวของ
๑) มาตรา ๙๖ ทวิ และมาตรา ๙๖ ตรี แหงประมวลกฎหมายทีด่ นิ
๒) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธกี ารและเงื่อนไขการไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใช
เปนทีอ่ ยูอ าศัยของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๕
๓) ระเบียบกรมที่ดินวาดวยการไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของคนตางดาว
พ.ศ. ๒๕๔๕
๔) คําสัง่ กระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๕๓/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖
๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ หใช
ประมวลกฎหมายทีด่ ิน พ.ศ. ๒๔๙๗

ชองทางติดตอ/รองเรียน
๑. เจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/เจาพนักงานที่ดินอําเภอพื้นที่ที่ใชบริการ
๒. ตูรับเรื่องรองเรียนสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/สํานักงานที่ดินอําเภอ/
สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ
๓. ศูนยดํารงธรรมกรมที่ดินโทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๖๗๘ – ๙
๔. ฝายเรือ่ งราวรองทุกขสาํ นักงานเลขานุการกรม 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. ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(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)

