คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

จดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย กรณีตองประกาศ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
๑

๒

๓

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

 วันยื่นคําขอ
- ยื่นคําขอ
- ตรวจเอกสารหลักฐาน/สารบบ
ที่ดิน และหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข)
หรือหลักฐานการเปนเจาของ
สิ่งปลูกสราง
- รับคําขอ และสอบสวน คูกรณี
ตรวจอายัด
- ทําคําขอ และคูกรณีลงนามใน
คําขอ
- เจาหนาที่สั่งรับคําขอ
- ชําระคาธรรมเนียมคําขอ และ
คาประกาศ
- จัดทําประกาศหนังสือนําสง
ประกาศ
- เสนอเจาพนักงานที่ดินลงนาม
ประกาศ

 การประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน
- สงประกาศใหพนักงานเจาหนาที่
ปดตามสถานที่ ที่กฎหมายกําหนด
(ระยะเวลานําสงประกาศและปด
ประกาศรวม ๑๐ วันนับแตวันที่
เจาพนักงานที่ดินลงนาม)
- ประกาศครบกําหนด ๓๐วัน ไมมี
ผูโตแยงคัดคาน (การนับระยะเวลา
ประกาศ ๓๐ วัน ใหเริ่มนับวันปด
ประกาศฉบับสุดทาย)
- ทําหนังสือแจงผูขอมาดําเนินการ
เพื่อจดทะเบียน (ภายใน ๕ วัน
นับแตวันประกาศครบกําหนด)

 วันจดทะเบียน
- ยื่นหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ
- ตรวจสอบเรือ่ ง/ตรวจอายัด
- เจาพนักงานทีด่ ิน พิจารณาสั่ง
จดทะเบียน
- ทําสัญญา/บันทึกขอตกลง/คูกรณี
ลงนาม/แกทะเบียน
- ประเมินราคาทุนทรัพย คํานวณ
คาใชจา ย/ผูขอชําระเงิน
- เจาพนักงานทีด่ ินตรวจสอบเรือ่ ง/
ลงนามจดทะเบียน/ประทับ
ตราประจําตําแหนงในหนังสือ
แสดงสิทธิในทีด่ นิ หรือสมุด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
พรอมทั้งแจกใหผูขอตรวจสอบ
ความถูกตอง

๔๕ วัน
๑ วัน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
รวม ๔๗ วัน

๑ วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
๑ เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ

๑.๑ หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข) (ตนฉบับ)
(กรมที่ดินเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)
๑.๒ บัตรประจําตัวประชาชน (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)
๑.๓ สําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
(กรณีผูโอนหรือผูรับโอนเปนบุคคลธรรมดา )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

(กรณีผูโอนหรือผูรับโอนเปนบุคคลธรรมดา )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๑.๔ หนังสือรับรองนิตบิ ุคคลซึ่งสาระสําคัญตางๆ ในหนังสือรับรองที่นํามาแสดงยังเปนปจจุบัน (ตนฉบับ) สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน และสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
ดังกลาวซึ่งผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล (ไมใชผรู บั มอบอํานาจ) รับรองความถูกตองพรอมประทับตราของนิตบิ ุคคล
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
กรณีหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลระบุวาตองมีการประทับตรา
(กรณี
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เอกสารฉบั
บสําเนา ๑ ฉบับ
(กรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)
๑.๕ บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) ของกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลและตราประทับของนิติบุคคล (กรณีหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
ระบุวาตองมีการประทับตรา) พรอมทั้งตัวอยางลายมือชื่อของกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล (ตนฉบับ)
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)
(กรณีผูโอนหรือผูรับโอนเปนนิตบิ ุคคล)
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒. เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
๒.๑ หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง กรณีไมไดรับโอนสิง่ ปลูกสรางมาพรอมกับที่ดนิ ตองมีหลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง
เชน หลักฐานทีผ่ ูโอนขออนุญาตปลูกสราง หรือถาไมมใี หใชหลักฐานการออกหมายเลขประจําบานใหแกผูโอนหรือหลักฐานของ
ทางราชการทีเ่ ปนหลักฐานเชื่อไดวา เปนเจาของสิ่งปลูกสรางจริง เปนตน (ตนฉบับ)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๒ หลักฐานของทางราชการแสดงวาไดมีการเปลี่ยน ชื่อตัว ชือ่ สกุล (ถามีการเปลี่ยนชื่อตัว ชือ่ สกุล ไมตรงกับชื่อตัว ชือ่ สกุล
ในหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ ) (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๓ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา พรอมบันทึกหลังการหยาของผูโอน (ถามีการจดทะเบียนสมรส
หรือจดทะเบียนหยา) (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

(กรณีผูโอนหรือผูรับโอนเปนบุคคลธรรมดา )

(กรณีผูโอนหรือผูรับโอนเปนบุคคลธรรมดา )

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

จดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย กรณีตองประกาศ
๒. เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม (ตอ)
๒.๔ หนังสือยินยอมใหทาํ นิติกรรมของคูสมรส (ตนฉบับซึ่งผูขอจัดทํา) พรอมบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของคูส มรส และทะเบียนสมรส (สําเนารับรองความถูกตอง)
กรณีที่ตองใหความยินยอม เชน เปนสินสมรสที่ใสช่ือไวเพียงผูเดียว เปนตน (ถามีคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายและเปนสินสมรส)
ยกเวน กรณีคูสมรสแสดงตัวยินยอมใหทาํ นิติกรรมดวยตนเอง
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
(กรณีผูโอนหรือผูรับโอนเปนบุคคลธรรมดา
๒.๕ ใบมรณบัตรคูสมรส (ถาคูสมรสถึงแกกรรม) (ตนฉบับ)
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

(กรณีผูโอนหรือผูรับโอนเปนบุคคลธรรมดา )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๖ ทะเบียนหยา พรอมทั้งบันทักหลังการหยาของผูโอน (ตนฉบับ) หรือตนฉบับและสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลและ หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
มาแสดงดวย (กรณีแบงทรัพยสินระหวางคูสมรส) (ตนฉบับ)
(กรณีผูโอนหรือผูรับโอนเปนบุคคลธรรมดา

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๗ รายงานการประชุมของนิติบคุ คลที่มีมติใหโอนหรือรับโอนที่ดนิ หรือสิ่งปลูกสราง พรอมรายละเอียดที่เกี่ยวของ (กรณีนิติบคุ คลมีกรรมการเพียงคนเดียวไมตอ งใชรายงาน
การประชุม เวนแต ขอบังคับของนิติบุคคลตอง ประชุมผูถือหุนทั้งหมด ใหแสดงรายงาน
การประชุมผูถือหุน) ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง พรอมประทับตราของ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
(กรณีผูโอนหรือ ผูรับโอนเปนนิติบุคคล ซึง่ ผูขอเปนผูจ ัดทํา)
นิติบคุ คล กรณีหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุวาตองมีการประทับตรา
๒.๘ - บัญชีรายชื่อผูถือหุนกรณีบริษัท จํากัดหรือบริษทั มหาชน จํากัด เปนผูถ ือหุนอยูดว ยใหแสดงรายชื่อผูถือหุนโดยแสดงสัญชาติและจํานวนหุนของ
ผูถ ือหุนนั้นดวย ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตองพรอมประทับตราของนิต ิบุคคล กรณีหนังสือรับรองนิต ิบุคคล ระบุวาตองมีการประทับตรา
- รายชื่อและสัญชาติของสมาชิก กรณีสมาคมหรือสหกรณขอรับโอนทีด่ ิน
(กรณีผูรับโอนเปนนิตบิ ุคคล)
(กรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๙ ขอบังคับของนิติบคุ คล หนังสือบริคณหสนธิ และวัตถุประสงค (ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง) พรอมประทับตราของนิตบิ คุ คล
กรณีหนังสือรับรองนิติบคุ คลระบุวา ตองมีการประทับตรา
(กรณีผูรับโอนเปนนิตบิ ุคคล)
(กรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๑๐ บัญชีรายชื่อผูถือหุนของนิติบุคคล (ไทย) ซึ่งถือหุนในบริษทั จํากัด หรือบริษทั มหาชน จํากัด (ผูขอรับโอนที่ดิน) และ
ถานิติบคุ คล (ไทย) นั้นมีนิติบุคคล (ไทย) อื่นถือหุนอยูอกี ตองแสดงหลักฐานบัญชีรายชื่อ ผูถือหุนของนิตบิ คุ คล (ไทย) อื่นดวย
(ตนฉบับพรอม สําเนารับรองความถูกตอง) (กรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)
(กรณีผูรับโอนเปนนิติบุคคล)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๑๑ หนังสือรับรองของบริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ หนังสือรับรองของ
นายทะเบียนของบริษทั วาจะควบคุมอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาวของบริษทั มหาชนจํากัดนั้น
ไมใหเกินกวารอยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียน (ตนฉบับ)

(กรณีบริษัทมหาชนจํากัดไมไดเปน
ผูรับโอนที่ดินแตเปนผูถือหุนในบริษัทที่

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๑๒ กรณีรบั โอนทีด่ ินโดยมีวัตถุประสงคเพือ่ ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยหรือมีเหตุเชื่อไดวาใหคนไทยเปนผูถ ือหุนแทนคนตางดาวใชหลักฐาน ดังนี้
(๑) ที่มาของเงินที่ผูถือหุนสัญชาติไทยนํามาซื้อหุน เชน
(๑.๑) หนังสือรับรองจากสถานประกอบการวาผูถือหุนปฏิบัติงานในตําแหนงใด ตั้งแตเมื่อใด มีรายไดเดือนละเทาไรหรือหลักฐานทีเ่ ชื่อถือได
(๑.๒) หลักฐานทีแ่ สดงที่มาของเงินที่ซื้อหุน เชน บัญชีเงินฝาก สัญญากูยืม เปนตน
(๑.๓) กรณีผูถือหุนเปนนิตบิ ุคคลสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐาน ตาม (๑.๒) พรอมรายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
(๒) กรณีซื้อที่ดินในราคาสูงกวาทุนจดทะเบียนโดยไมมีการจํานองที่ดินใหแสดงหลักฐานที่มาของเงิน เชน สัญญากูยืมหลักฐานการโอนเงิน
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
จากตางประเทศ การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก รายงานการประชุมของนิติบุคคลผูกูและผูใหกู และงบดุลบริษัท
๒.๑๓ กรณีคนไทยที่มีคูสมรสตางดาวขอซื้อที่ดินเพื่อเปนสินสวนตัวใชหลักฐาน ดังนี้
(๑) คนไทยและคูสมรสตางดาวตองมาใหถอ ยคําตอพนักงานเจาหนาที่วาเงินที่ซื้อที่ดินเปนสินสวนตัวของคนไทย
(๒) กรณีคนตางดาวไมสามารถไปใหถอยคําตาม (๑) ใหคนไทยและคูสมรสตางดาวไปยื่นคําขอบันทึกถอยคําตาม (๑) ณ สํานักงานทีด่ ินกรุงเทพมหานคร หรือสาขา
หรือสวนแยก สํานักงานทีด่ นิ จังหวัดหรือสาขาหรือสวนแยกแหงใดก็ได แลวใหคนไทยนําหนังสือรับรองนั้นไปมอบใหเจาพนักงานที่ดินผูจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(๓) ถาคูสมรสตางดาวอยูตา งประเทศใหบันทึกถอยคําตาม (๑) ทีส่ ถานทูต สถานกงสุลหรือโนตารีปบบลิค ณ ประเทศนัน้ แลวนําหนังสือรับรอง
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
มามอบใหเจาพนักงานที่ดินผูจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม)
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ
๒.๑๔ หนังสือมอบอํานาจ (ผูขอจัดทํา) และบัตรประจําตัวประชาชนผูม อบอํานาจ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
(ถายเอกสาร) ที่ผูมอบอํานาจรับรองความถูกตอง พรอมบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) ของผูรับมอบอํานาจ
(กรณีไมไปดําเนินการดวยตนเอง

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๑๕ กรณีที่สิ่งปลูกสรางที่โอนไมใชของเจาของทีด่ นิ ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหทาํ นิติกรรมและยืนยันวา
สิ่งปลูกสรางนั้นเปนของผูโอนไมใชของ เจาของที่ดิน (ตนฉบับ)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๑๖ กรณีกฎหมายกําหนดใหตองมีหลักฐานคํายินยอม หรือตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานใดหรือบุคคลใดกอนตองนําหลักฐานนั้น
มาแสดงดวย เชน กรณีผูเยาวขายที่ดินซึ่งตองขออนุญาตศาลกอนตามกฎหมาย เปนตน (ตนฉบับ)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑

๒.๑๗ คําพิพากษาหรือคําสั่งศาลและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง
(ศาลยุติธรรมเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

(กรณีการโอนตามคําสั่งศาลหรือโอนโดยมีคําพิพากษา)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

จดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย กรณีตองประกาศ
คาธรรมเนียม

ชองทางการใหบริการ

๑. คาคําขอ แปลงละ ๕ บาท
๒. คาธรรมเนียม ๒ % ของราคาประเมิน
๓. คาธรรมเนียม ๐.๕ % ของราคาประเมิน
(กรณีเปนการโอนโดยเสนหาไมมีคาตอบแทนระหวางบุพการีกับผูสืบสันดาน
หรือระหวางคูสมรส)
๔. คาภาษีหัก ณ ที่จาย
- กรณีผูโอนเปนนิตบิ ุคคล เสีย ๑ % ของราคาที่สูงกวา ระหวางราคาประเมิน
กับราคาทุนทรัพยที่ผูขอแสดง
- กรณีผูโอนเปนบุคคลธรรมดา คํานวณจากราคาประเมิน ตามวิธีการที่กาํ หนด
ในประมวลรัษฎากร (อัตรากาวหนา)
๕. คาภาษีธุรกิจเฉพาะ
- กรณีผูโอนเปนบุคคลธรรมดา เสีย ๓.๓ % (รวมภาษีทอ งถิ่น) ของราคาที่สูงกวา
ระหวางราคาประเมินกับราคาทุนทรัพยที่ผูขอแสดง (ถาอยูในหลักเกณฑท่ตี อง
เสียภาษีธรุ กิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร)
๖. คาภาษีธุรกิจเฉพาะ
- กรณีผูโอนเปนนิตบิ ุคคล เสีย ๓.๓ % (รวมภาษีทองถิ่น ) ของราคาที่สูงกวา
ระหวางราคาประเมินกับราคาทุนทรัพยที่ผขู อแสดง
๗. คาอากรแสตมป
- กรณีผูโอนเปนบุคคลธรรมดา เสีย ๐.๕ % ของราคาที่สูงกวาระหวางราคา
ประเมินกับราคาทุนทรัพยที่ผูขอแสดง (ถาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแลวไมตองเสีย
คาอากรแสตมป)
- สําหรับกรณีผโู อนเปนนิตบิ ุคคลไมตอ งเสีย เพราะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแลว
๘. คาอากรคูฉบับ กรณีมกี ารจัดทําตราสารซึ่งมีขอ ความอยางเดียวกันกับตนฉบับ
และผูกระทําตราสารไดลงลายมือชื่อไวอยางเดียวกับตนฉบับ เสียคาอากรคูฉบับ
๕ บาท
๙. คามอบอํานาจ เรื่องละ ๒๐ บาท
๑๐. คาประกาศ เรือ่ งละ ๑๐ บาท
๑๑. คาพยาน ใหแกพยาน คนละ ๑๐ บาท

กฎหมายที่เกี่ยวของ
๑) ประมวลรัษฎากร
๒) พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗
๔) ประมวลกฎหมายที่ดิน
๕) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

หมายเหตุ

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

ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
มีครบทุกประเภท สามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจาหนาที่ ณ
สํานักงานที่ดินทุกแหง หรือสามารถตรวจสอบดวยตนเองจากเว็บไซต
www.dol.go.th/registry

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 แขวงทุงสองหอง 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 ชัน้ 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)

๑. เอกสารที่นํามาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ถาเปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทยที่รับรองความถูกตองโดย
๑.๑ คนไทยทีจ่ บการศึกษาในระดับไมต่ํากวาปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใชภาษาที่ปรากฏในเอกสารนัน้ เปนภาษาในการเรียนการสอนหรือ
๑.๒ อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเปนผูสอนภาษาทีป่ รากฏในเอกสารนัน้ ในสถาบันการศึกษาหรือ
๑.๓ สถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศที่ตั้งอยูในประเทศไทยโดยประเทศนั้นใชภาษาที่ปรากฏในเอกสารนัน้ เปนภาษาราชการหรือ
๑.๔ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ (ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)

