คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

การยื่นคําขอจดทะเบียนตางสํานักงานที่ดิน
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
๑

รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ
 วันยื่นคําขอ
- ยื่นคําขอ
- ตรวจเอกสารหลักฐาน/สารบบทีด่ ิน และหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุด
- รับคําขอ และสอบสวนคูก รณี
- ประสานสํ านั กงานที่ ดิ นท องที่ ทางโทรสาร เพื่ อประเมิ นราคาทุ นทรั พย ตรวจอายั ด และ
ตรวจการออกใบแทน รอผลจากสํ านั กงานที่ ดิ นท องที่ ทางโทรสารประมาณ ๓๐-๖๐ นาที
- ทําสัญญา/บันทึกขอตกลง และแกทะเบียน
- คูกรณีลงนามในสัญญา/บันทึกขอตกลง
- คํานวณคาใชจา ย/ผูขอชําระเงิน
- ออกใบรับ ท.ด. ๕๓
๑ วัน

๒

รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ
 สงเอกสารทางไปรษณีย
- เจาหนาที่เบิกเงินจากเจาหนาที่การเงินไปซื้อธนาณัติที่สํานักงานไปรษณีย
- สงเรื่องพรอมธนาณัติคาธรรมเนียม ภาษี และอากร และคาใชจายอื่น ๆ
ใหสํานักงานที่ดินทองที่เพื่อดําเนินการจดทะเบียน

๓

๓ วัน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ
 การจดทะเบียน
- เจาหนาทีต่ รวจสอบเรือ่ ง
- ตรวจอายัด
- นําธนาณัติไปเบิกเงินจากสํานักงานไปรษณีย
- คํานวณคาใชจา ย
- ชําระเงินใชจาย
- เจาพนักงานที่ดินตรวจสอบเรื่อง และลงนามจดทะเบียนในสัญญา หรือบันทึกขอตกลง
และหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หอ งชุด
- สงเรื่องทั้งหมดพรอมสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวของคืนสํานักงานที่ดินที่รับคําขอ
ทางไปรษณีย
๕ วัน

๔

รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ
 แจงผูขอรับเอกสารคืน
- ตรวจความถูกตองของหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและสัญญาที่สํานักงานที่ดินที่จดทะเบียน
สงคืนมา
- จัดทําหนังสือแจงผูขอรับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและสัญญา โดยแจงผูขอใหนําใบรับ
(ท.ด. ๕๓) มาติดตอดวย
- เสนอเจาพนักงานที่ดินลงนามและจัดสงหนังสือแจง
๒ วัน

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๑๑ วัน

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

จดทะเบียนประเภทภาระผูกพันในอสังหาริมทรัพย กรณีตองประกาศ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
๑ เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
เปนไปตามหลักเกณฑทก่ี าํ หนดไวในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมแตละประเภท
๒. เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม (ตอ)
เปนไปตามหลักเกณฑทก่ี าํ หนดไวในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมแตละประเภท

คาธรรมเนียม
๑. เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
แตละประเภท
๒. คาใชจายในการสงพัสดุไปรษณียและคาธรรมเนียมธนาณัติ

กฎหมายที่เกี่ยวของ
๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๙๗
๓) ประมวลกฎหมายทีด่ นิ
๔) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
๕) ประมวลรัษฎากร

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

หมายเหตุ

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ สํานักงานทีด่ นิ กรุงเทพมหานครหรือสาขา หรือสวนแยก
สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขา หรือสวนแยก
สํานักงานทีด่ ินอําเภอ หรือสํานักงานที่ดนิ กิ่งอําเภอ
ทองที่ซึ่งที่ดิน หรือสิ่งปลูกสรางตั้งอยู ติดตอดวยตนเอง
ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

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/ ตูปณ. 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)

นิติกรรมที่ยื่นคําขอตางสํานักงานที่ดินไดตองเปนนิติกรรมประเภทที่ไมมีการประกาศหรือการรังวัด

