ั
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : คําขอเบ็ ดเตล็ดประเภทคําขอตรวจสอบหล ักทร ัพย์อสงหาริ
มทร ัพย์
หน่วยงานทีให้บริการ :กรมทีดินกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู ้ขอต ้องเป็ นเจ ้าหนีตามคําพิพากษาหรือคําสังศาลถึงทีสุดหรือทนายความผู ้ได ้รับมอบอํานาจจากเจ ้าหนีดังกล่าวโดยแสดง
ิ ธิตรวจสอบหลักทรัพย์ได ้ตามกฎหมายเช่นคําพิพากษา/คําสังศาลถึงทีสุดและแจ ้งความประสงค์วา่ ขอตรวจสอบ
หลักฐานว่ามีสท
เพือประโยชน์อย่างไรกรณีผู ้ขออ ้างว่าคดีได ้ถึงทีสุดโดยผลของกฎหมายเช่นคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความซึง
ถึงทีสุดแล ้วตามมาตรา 138 และมาตรา 147 แห่งประมวลกฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความแพ่งและมีหมายบังคับคดีแล ้วเป็ นต ้นผู ้ขอ
ต ้องยืนยันและอ ้างกฎหมายทีบัญญัตใิ ห ้คดีถงึ ทีสุดนัน
ื
2. ต ้องเป็ นการขอตรวจสอบเพือขอทราบว่าลูกหนีตามคําพิพากษามีชอเป็
นผู ้ถือกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองในทีดินหรือห ้อง
ชุดหรืออสังหาริมทรัพย์อนใดหรื
ื
อไม่
3. ผู ้ขอต ้องระบุเลขประจําตัวประชาชน(เลข 13 หลัก) หรือเลขทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล(เลข 13 หลัก) ของลูกหนีตามคําพิพากษา(ผู ้
ถูกตรวจสอบหลักทรัพย์)
4. กรณีหน่วยงานของรัฐยืนคําขอตรวจสอบหลักทรัพย์ให ้พิจารณาตามพรบ.ข ้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 และให ้
หน่วยงานของรัฐนันระบุเลขประจําตัวประชาชน (เลข 13 หลัก) หรือเลขทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล (เลข 13 หลัก) ของผู ้ถูกตรวจสอบ
หลักทรัพย์
5. ผู ้ขอต ้องยืนเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ ้าหน ้าทีณสํานักงานทีดินท ้องทีซึงทีดินหรือห ้องชุดตังอยูโ่ ดยต ้องติดต่อเจ ้าหน ้าที
ประชาสัมพันธ์เพือตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเบืองต ้นก่อนและรับบัตรคิวเพือรอยืนคําขอและสอบสวนตามลําดับก่อนหลัง
ในขันตอนต่อไป (ไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาให ้บริการ)
6. ระยะเวลาดําเนินการ 40 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอการยืนคําขอและสอบสวนทังนีการนับระยะเวลาดําเนินการจะเริมนับตังแต่
พนักงานเจ ้าหน ้าทีเริมสอบสวนตามลําดับก่อนหลัง) ระยะเวลาแล ้วเสร็จขึนอยูก
่ ับจํานวนรายชือผู ้ถูกตรวจสอบหลักทรัพย์กรณีม ี
รายชือผู ้ถูกตรวจสอบหลักทรัพย์จํานวนหลายรายระยะเวลาอาจต ้องเพิมขึนตามข ้อเท็จจริงดังกล่าว

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานครหรือสาขาหรือส่วนแยกสํานั กงาน
ทีดินจังหวัดหรือสาขาหรือส่วนแยกสํานั กงานทีดินอําเภอหรือ
สํานักงานทีดินกิงอําเภอท ้องทีซึงทีดินหรือทีดินพร ้อมสิงปลูก
สร ้างหรือห ้องชุดตังอยู่
/ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :40 นาที
ลําด ับ
1)

ขนตอน
ั
การพิจารณา
–ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ิ ธิตรวจสอบหลักทรัพย์
–รับคําขอและสอบสวนผู ้ขอว่าเป็ นผู ้มีสท
–ผู ้ขอลงนามในคําขอ
–เจ ้าหน ้าทีสังรับคําขอไว ้ดําเนินการ
–กรณีตรวจพบ
(1) ตรวจอายัดคือตรวจว่ามีผู ้ใดขอให ้งดทํานิตก
ิ รรมไว ้
หรือไม่หากมีการอายัดแจ ้งผู ้ขอทราบ

ระยะเวลา
20 นาที

ส่วนทีร ับผิดชอบ
-

ลําด ับ

2)

ขนตอน
ั
(2) ถ่ายหนังสือสําคัญแสดงสิทธิในทีดินหรือหนังสือ
กรรมสิทธิห ้องชุดและหรือเอกสารทีเกียวข ้อง
(กรณีผู ้ขอประสงค์ขอถ่ายสําเนาเอกสารด ้วย)

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ

20 นาที

-

(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
- เจ ้าพนักงานทีดินผู ้มีอํานาจอนุมัตต
ิ รวจสอบเรืองทังหมดและ
พิจารณาว่าสมควรอนุมัตต
ิ ามคําขอหรือไม่
–ชําระค่าธรรมเนียม
–พนักงานเจ ้าหน ้าทีจัดทํ ารายงานหรือสําเนาเอกสาร
–เจ ้าพนักงานทีดินลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต ้องในหนั งสือ
สําคัญแสดงสิทธิในทีดินหรือหนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดและหรือ
เอกสารทีเกียวข ้อง
- แจกเอกสาร
ื ้ถูก
- ผู ้ขอตรวจสอบความถูกต ้องว่าเป็ นสําเนาเอกสารทีมีชอผู
ตรวจสอบหลักทรัพย์เป็ นผู ้ถือกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครอง
หรือไม่
ก่อนออกจากสํานั กงานทีดิน

(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2)
สําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุิ ธิตรวจสอบหล ักทร ัพย์ได้ตามกฎหมายเช่น
3)
หล ักฐานทีแสดงว่ามีสท
ั
เจ้าหนีตามคําพิพากษาหรือคําสงศาลถึ
งทีสุดและหน ังสือร ับรอง
คดีถงึ ทีสุดหรือทนายความผูไ้ ด้ร ับมอบอํานาจจากเจ้าหนีด ังกล่าว
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ4)
หนงั สือมอบอํานาจ (ผูข
้ อจ ัดทํา) และบ ัตรประจําต ัวประชาชนของ
ผูม
้ อบอํานาจหรือสําเนาบ ัตรประจําต ัวประชาชนและสําเนาทะเบียน
บ้าน(ถ่ายเอกสาร) ทีผูม
้ อบอํานาจร ับรองความถูกต้องพร้อมบ ัตร
ประจําต ัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับมอบอํานาจ
ํ เนาร ับรองความถูกต้อง) (กรณีไม่ไปดําเนินการ
(ต้นฉบ ับและสา
ด้วยตนเอง )
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าคําขอทีดิน(เก็ บตามจํานวนลูกหนีทีขอตรวจสอบ)
5 บาท

รายละ

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

ลําด ับ
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)
ค่าคําขอห้องชุด
รายละ
20
บาท
(หมายเหตุ: -)
ค่า ตรวจสอบข้อ มู ล ด้า นทะเบีย นทีดิน จากสือบ น
ั ทึก ข้อ มู ล ทาง
์ นคร
คอมพิวเตอร์หรือสืออิเล็กทรอนิกสอ
ื
งละ
ั
100 บาท
(หมายเหตุ: -)
ค่า ตรวจสอบข้อมูลด้า นทะเบียนห้องชุ ด จากสือบ น
ั ทึก ข้อ มูล ทาง
์ นห้
คอมพิวเตอร์หรือสืออิเล็กทรอนิกสอ
ื องชุดละ 100 บาท
(หมายเหตุ: -)
ํ เนา
ค่าร ับรองเอกสารทีค ัดหรือสา
ฉบ บ
ั ละ
10
บาท
(หมายเหตุ: -)
ค่ า จ ด
ั ทํ า สํ า เนาจากสือบ น
ั ทึก ข้อ มู ล ทางคอมพิว เ ตอร์ห รือ สือ
์ น
อิเล็กทรอนิกสอ
ื
แ ผ่ น ล ะ
50
บาท
(หมายเหตุ: -)
ค่ามอบอํานาจทีดน
ิ
เ รื องล ะ
20 บาท
(หมายเหตุ: -)
ค่ามอบอํานาจห้องชุดเรืองละ 50 บาท
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 20 บาท

ค่าธรรมเนียม 100 บาท

ค่าธรรมเนียม 100 บาท

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
เจ ้าพนักงานทีดินจังหวัด / สาขา / ส่วนแยก /เจ ้าพนักงานทีดินอําเภอพืนทีทีใช ้บริการ
(หมายเหตุ: -)
2)
ตู ้รับเรืองร ้องเรียนสํานักงานทีดินจังหวัด / สาขา / ส่วนแยก / สํานักงานทีดินอําเภอ
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 2141 5678-9
(หมายเหตุ: -)
4)
ฝ่ ายเรืองราวร ้องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน
6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห ้องเขตหลักสีกทม. 10210
(หมายเหตุ: -)
5)
ศูนย์บริการประชาชนสํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
6)
ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชัน 2 ถนนแจ ้งวัฒนะตําบลคลองเกลืออําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนสําหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
ชือแบบฟอร์ม
1)
สามารถขอดูแบบฟอร์มตัวอย่างและคูม
่ อ
ื จากพนักงานเจ ้าหน ้าทีณสํานักงานทีดินทุกแห่งหรือสามารถตรวจสอบ

ลําด ับ

ชือแบบฟอร์ม
ด ้วยตนเองจากเว็บไซต์ www.dol.go.th/registry
(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคู่มอ
ื มีผลบังคับใช ้: 29/06/2558

