ั
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : จดทะเบียนเกียวก ับเช่าอสงหาริ
มทร ัพย์กรณี ตอ
้ งประกาศ
หน่วยงานทีให้บริการ :กรมทีดินกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. กรณีไม่แล ้วเสร็จในวันยืนคําขอเนืองจากต ้องมีการประกาศตามกฎหมายสําหรับการเช่าทีดินมีหลักฐานเป็ นหนังสือรับรองการ
ทําประโยชน์ (น.ส.3/น.ส. 3 ข.) หรือเฉพาะสิงปลูกสร ้างซึงกฎหมายกําหนดให ้ต ้องประกาศ 30 วัน (กรณีทต
ี ้องมีการประกาศ
หรือไม่ได ้รับยกเว ้นไม่ต ้องประกาศเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดไว ้ในกฎกระทรวงฉบับที 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตใิ ห ้ใช ้ประมวลกฎหมายทีดินพ.ศ. 2497)
2. การขอจดทะเบียนเกียวกับเช่ากรณีต ้องมีการประกาศตามกฎหมายเช่นเช่าโอนสิทธิการเช่าแบ่งเช่าเช่าช่วงแก ้ไขเพิมเติม
สัญญาเช่าเป็ นต ้น
ื
3. ผู ้ขอเป็ นเจ ้าของทีดินสิงปลูกสร ้างซึงมีชอปรากฏในหลั
กฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ข.) หลักฐานการ
ึ
เป็ นเจ ้าของสิงปลูกสร ้างหรือผู ้ทรงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ซงได
้จดทะเบียนให ้ปรากฏสิทธิแล ้ว
ึ กําหนดเช่าระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี และต่อสัญญา
4. การให ้เช่ากรณีนีต ้องเป็ นการเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซงมี
ได ้อีกไม่เกิน 30 ปี หรือกําหนดว่าตลอดอายุของผู ้ให ้เช่าหรือผู ้เช่าก็ได ้และต ้องเป็ นการเช่าเกินกว่า 3 ปี ขนไปจึ
ึ
งสามารถขอจด
ทะเบียนต่อพนั กงานเจ ้าหน ้าทีได ้
5. ผู ้ขอต ้องยืนเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ ้าหน ้าทีณสํานักงานทีดินพืนทีทีรับผิดชอบซึงทีดินหรือสิงปลูกสร ้างตังอยูโ่ ดยต ้อง
ติดต่อเจ ้าหน ้าทีประชาสัมพันธ์
5.1 ครังแรกในวันยืนคําขอเพือตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเบืองต ้นก่อนและรับบัตรคิวเพือรอยืนคําขอและสอบสวน
ตามลําดับก่อนหลังในขันตอนต่อไป (ไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาให ้บริการ)
5.2 ครังทีสองในวันจดทะเบียนผู ้ขอต ้องติดต่อเจ ้าหน ้าทีประชาสัมพันธ์เพือรับบัตรคิวและรอเจ ้าหน ้าทีจดทะเบียนตามลําดับ
ก่อนหลังในขันตอนต่อไป (ไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาให ้บริการ)
6. พนักงานเจ ้าหน ้าทีต ้องสอบสวนสิทธิและความสามารถรวมตลอดถึงความสมบูรณ์ของนิตก
ิ รรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดไว ้ในกฎกระทรวงฉบับที 7 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห ้ใช ้ประมวล
กฎหมายทีดินพ.ศ. 2497 และแก ้ไขเพิมเติมรวมทังกฎหมายและระเบียบทีเกียวข ้อง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
7.1 วันยืนคําขอ (1 วัน) ใช ้ระยะเวลาประมาณ 90 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอการยืนคําขอและสอบสวนทังนีการนับระยะเวลา
ดําเนินการจะเริมนับตังแต่พนักงานเจ ้าหน ้าทีเริมสอบสวนตามลําดับก่อนหลัง)ระยะเวลาแล ้วเสร็จขึนอยูก
่ ับจํานวนคู่กรณีและ
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3/น.ส. 3 ข) หรือสิงปลูกสร ้างเช่นกรณีมค
ี ก
ู่ รณีฝ่ายละหลายรายหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ (น.ส. 3/น.ส. 3 ข) หลายฉบับหรือขอจดทะเบียนหลายประเภทในคราวเดียวกันเป็ นต ้นและในบางกรณีอาจต ้องใช ้
ิ
เวลาเพิมตามข ้อเท็จจริงเช่นหลักฐานไม่ชัดเจนต ้องสอบสวนเพิมเติมเพือให ้ข ้อเท็จจริงยุตเิ ช่าทีดินพร ้อมสิงปลูกสร ้างแต่สงปลู
ก
สร ้างตามหลักฐานเดิมกับข ้อเท็จจริงทีขอจดทะเบียนไม่ตรงกันเป็ นต ้น
7.2 การนับระยะเวลาปิ ดประกาศครบ 30 วันนับแต่วันปิ ดประกาศฉบับสุดท ้ายนํ าส่งประกาศและปิ ดประกาศรวม 10 วันนับแต่วน
ั ที
เจ ้าพนักงานทีดินลงนามและทําหนังสือแจ ้งผู ้ขอภายใน 5 วันนับแต่วันประกาศครบกําหนดทังนีระยะเวลาอาจเพิมขึนได ้ตาม
ข ้อเท็จจริงเป็ นกรณีไปเช่นกรณีได ้รับหลักฐานการปิ ดประกาศจากไปรษณียห
์ รือผู ้ขอล่าช ้าหรือหลักฐานการปิ ดประกาศสูญหาย
ต ้องปิ ดประกาศใหม่เป็ นต ้น
7.3 วันจดทะเบียน (1 วัน) ใช ้ระยะเวลาประมาณ 120 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอเจ ้าหน ้าทีจดทะเบียนทังนีการนับระยะเวลา
ดําเนินการจะเริมนับตังแต่พนักงานเจ ้าหน ้าทีเริมรับเรืองเพือดําเนินการจดทะเบียนตามลําดับก่อนหลัง) ระยะเวลาแล ้วเสร็จขึนอยู่
กับจํานวนคูก
่ รณีหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3/น.ส. 3 ข) หรือสิงปลูกสร ้างเช่นกรณีมค
ี ก
ู่ รณีฝ่ายละหลายรายหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3/น.ส. 3 ข) หลายฉบับหรือขอจดทะเบียนหลายประเภทในคราวเดียวกันเป็ นต ้น

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานครหรือสาขาหรือส่วนแยกสํานั กงาน
ทีดินจังหวัดหรือสาขาหรือส่วนแยกสํานั กงานทีดินอําเภอหรือ
สํานักงานทีดินกิงอําเภอท ้องทีซึงทีดินหรือสิงปลูกสร ้างตังอยู่/
ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน

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

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :47 วัน
ลําด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั
การพิจารณา
วันยืนคําขอ
- ยืนคําขอ
- ตรวจเอกสารหลักฐาน/สารบบทีดินและหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ (น.ส. 3/น.ส. 3 ข) หรือหลักฐานการเป็ นเจ ้าของสิง
ปลูกสร ้าง
- รับคําขอและสอบสวนคูก
่ รณี ตรวจอายัด
- ทําคําขอและคูก
่ รณีลงนามในคําขอ
- เจ ้าหน ้าทีสังรับคําขอ
- ชําระค่าธรรมเนียมคําขอและค่าประกาศ
- จัดทําประกาศหนังสือนํ าส่งประกาศ
- เสนอเจ ้าพนักงานทีดินลงนามประกาศ
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
การประกาศมีกําหนด 30 วัน
- ส่งประกาศให ้พนักงานเจ ้าหน ้าทีปิ ดตามสถานทีทีกฎหมาย
กําหนด
(ระยะเวลานํ าส่งประกาศและปิ ดประกาศรวม 10 วันนับแต่วันที
เจ ้าพนักงานทีดินลงนาม)
- ประกาศครบกําหนด 30 วันไม่มผ
ี ู ้โต ้แย ้งคัดค ้าน (การนับ
ระยะเวลาประกาศ 30 วันให ้เริมนับวันปิ ดประกาศฉบับสุดท ้าย)
- ทําหนังสือแจ ้งผู ้ขอมาดําเนินการเพือจดทะเบียน
(ภายใน 5 วันนับแต่วันประกาศครบกําหนด)
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
วันจดทะเบียน
- ยืนหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน
- ตรวจสอบเรือง/ตรวจอายัด
- เจ ้าพนักงานทีดินพิจารณาสังจดทะเบียน
- ทําสัญญา/บันทึกข ้อตกลง/คูก
่ รณีลงนาม/แก ้ทะเบียน
- ประเมินราคาทุนทรัพย์คํานวณค่าใช ้จ่าย/ผู ้ขอชําระเงิน
- เจ ้าพนักงานทีดินตรวจสอบเรือง/ลงนามจดทะเบียน/
ประทับตราประจําตําแหน่งในหนังสือแสดงสิทธิในทีดินหรือสมุด
ทะเบียนสิทธิและนิตก
ิ รรมเกียวกับอสังหา
ริมทรัพย์พร ้อมทังแจกให ้ผู ้ขอตรวจสอบความถูกต ้อง
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
-

45 วัน

-

1 วัน

-

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
หนงั สือร ับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3/ น.ส. 3 ข.) (ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2)
หล ักฐานการเป็นเจ้าของสิงปลูกสร้างกรณีไม่ได้ร ับโอนสิงปลูก
สร้างมาพร้อมก ับทีดินต้องมีหล ักฐานการเป็นเจ้าของสิงปลูกสร้าง
เช่นหล ักฐานทีเจ้าของทีดน
ิ ขออนุญาตปลูกสร้างหรือถ้าไม่มใี ห้ใช ้
หล ักฐานการออกหมายเลขประจําบ้านหรือหล ักฐานของทาง
ราชการทีเป็นหล ักฐานเชือได้วา่ เป็นเจ้าของสิงปลูกสร้างจริงเป็น
ต้น (ต้นฉบ ับ)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมทีดิน

-

ลําด ับ

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีให ้เช่าทีดินพร ้อมสิงปลูกสร ้าง)
ั
รูปแผนทีแสดงแนวเขตทีดินประกอบสญญาเช่
า (กรณีจดทะเบียน
เช่าเฉพาะส่วนแบ่งเช่าแบ่งเช่าเฉพาะส่วน) (ต้นฉบ ับซึงผูข
้ อ
จ ัดทํา)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุบ ัตรประจําต ัวประชาชน (ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้เช่าหรือผู ้ให ้เช่าเป็ นบุคคลธรรมดา)
สําเนาทะเบียนบ้าน (ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้เช่าหรือผู ้ให ้เช่าเป็ นบุคคลธรรมดา)
ใบสําค ัญประจําต ัวคนต่างด้าวซึงออกโดยสถานีตํารวจท้องทีหรือ
หนงั สือเดินทางหรือหน ังสือร ับรองของเจ้าหน้าทีพน ักงานกงสุล
ั ัดอยูห
ั
หรือสถานทูตทีผูน
้ นส
ั งก
่ รือหนงั สือแสดงสญชาต
ิ
(Emergency Certificate) ซึงกระทรวงต่างประเทศออกให้เป็น
ั
การชวคราว
(ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้เช่าเป็ นบุคคลต่างด ้าว)
หล ักฐานของทางราชการแสดงว่าได้มก
ี ารเปลียนชือต ัวชือสกุล
(ถ้ามีการเปลียนชือต ัวชือสกุลไม่ตรงก ับชือต ัวชือสกุลในหน ังสือ
แสดงสิทธิในทีดิน) (ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้เช่าหรือผู ้ให ้เช่าเป็ นบุคคลธรรมดา)
ทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าพร้อมทงบ
ั ันทก
ึ หล ังการหย่าของผูใ้ ห้
เช่า (ถ้ามีการจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่า) (ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้เช่าหรือผู ้ให ้เช่าเป็ นบุคคลธรรมดา)
หนงั สือยินยอมให้ทํานิตก
ิ รรมของคูส
่ มรส (ต้นฉบ ับซึงผูข
้ อจ ัดทํา)
พร้อมบ ัตรประจําต ัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านของคูส
่ มรสและ
ทะเบียนสมรส (สําเนาร ับรองความถูกต้อง) กรณีทต้
ี องให้ความ
ื
ยินยอมเช่นเป็นสินสมรสทีใส่ชอไว้
เพียงผูเ้ ดียวเป็นต้น (ถ้ามีคู่
สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นสินสมรส) ยกเว้นกรณีคส
ู่ มรส
แสดงต ัวยินยอมให้ทํานิตก
ิ รรมด้วยตนเอง
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้เช่าหรือผู ้ให ้เช่าเป็ นบุคคลธรรมดา)
ใบมรณบ ัตรคูส
่ มรส (ถ้าคูส
่ มรสถึงแก่กรรม) (ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้เช่าหรือผู ้ให ้เช่าเป็ นบุคคลธรรมดา)
ํ ค ัญต่างๆในหน ังสือร ับรองที
หนงั สือร ับรองนิตบ
ิ ุคคลซึงสาระสา
นํามาแสดงย ังเป็นปัจจุบ ัน (ต้นฉบ ับ) สําเนาบ ัญชีรายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้
และสําเนาหนงั สือร ับรองนิตบ
ิ ุคคลด ังกล่าวซึงผูม
้ อ
ี ํานาจทําการ

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

ลําด ับ

12)

13)

14)

15)

16)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
แทนนิตบ
ิ ุคคล (ไม่ใช่ผร
ู ้ ับมอบอํานาจ) ร ับรองความถูกต้อง
พร้อมประท ับตราของนิตบ
ิ ค
ุ คลกรณีหน ังสือร ับรองนิตบ
ิ ค
ุ คลระบุวา่
ต้องมีการประท ับตรา
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้เช่าหรือผู ้ให ้เช่าเป็ นนิตบ
ิ ุคคล)
บ ัตรประจําต ัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ้าน (ต้นฉบ ับ) ของ
กรรมการผูม
้ อ
ี ํานาจทําการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คลและตราประท ับ (กรณี
หนงั สือร ับรองนิตบ
ิ ุคคลระบุวา่ ต้องมีการประท ับตรา) และ
ต ัวอย่างลายมือชือของกรรมการผูม
้ อ
ี ํานาจทําการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
ํ เนาร ับรองความถูกต้อง)
มาแสดงด้วย (ต้นฉบ ับพร้อมสา
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้เช่าหรือผู ้ให ้เช่าเป็ นนิตบ
ิ ุคคล)
รายงานการประชุมของนิตบ
ิ ค
ุ คลทีมีมตใิ ห้ทํานิตก
ิ รรมพร้อม
รายละเอียดทีเกียวข้อง (กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คลมีกรรมการเพียงคนเดียว
ไม่ตอ
้ งใชร้ ายงานการประชุมเว้นแต่ขอ
้ บ ังค ับของนิตบ
ิ ค
ุ คลต้อง
ประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทงหมดให้
ั
แสดงรายงานการประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ )
ต้นฉบ ับและสําเนาร ับรองความถูกต้องพร้อมประท ับตราของนิต ิ
บุคคลกรณีหนงั สือร ับรองนิตบ
ิ ุคคลระบุวา่ ต้องมีการประท ับตรา(ผู ้
ขอจ ัดทํา)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้เช่าหรือผู ้ให ้เช่าเป็ นนิตบ
ิ ุคคล)
หนงั สือมอบอํานาจและบ ัตรประจําต ัวประชาชนผูม
้ อบอํานาจ (ผู ้
ํ เนาบ ัตรประจําต ัวประชาชนและสา
ํ เนาทะเบียน
ขอจ ัดทํา) หรือสา
บ้าน (ถ่ายเอกสาร) ทีผูม
้ อบอํานาจร ับรองความถูกต้องพร้อมบ ัตร
ประจําต ัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน (ต้นฉบ ับ) ของผูร้ ับ
มอบอํานาจ
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีไม่ไปดําเนินการด ้วยตนเอง)
กรณีกฎหมายกําหนดให้ตอ
้ งมีหล ักฐานคํายินยอมหรือต้องได้ร ับ
อนุญาตจากหน่วยงานใดหรือบุคคลใดก่อนต้องนําหล ักฐานนนมา
ั
แสดงด้วยเช่นกรณีผูเ้ ยาว์ให้เช่าทีดินซึงต้องขออนุญาตศาลก่อน
ตามกฎหมายเป็นต้น (ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุกรณีทสิ
ี งปลูกสร้างทีให้เช่าไม่ใช่ของเจ้าของทีดน
ิ ต้องมีหน ังสือ
ยินยอมของเจ้าของทีดินให้ทํานิตก
ิ รรมและยืนย ันว่าสิงปลูกสร้าง
นนเป
ั ็ นของผูใ้ ห้เช่าไม่ใช่ของเจ้าของทีดิน (ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าคําขอแปลงละ 5 บาท
(หมายเหตุ: -)
2)

ค่าธรรมเนียม (กรณีมท
ี ุนทร ัพย)์

1% ของราคาเช่าตลอดอายุ

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

กรมการปกครอง

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

ค่าธรรมเนียม 1 %

ลําด ับ

3)

4)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
การเช่า
(ค่าเช่ารวมถึงเงินกน
ิ เปล่า (ถ้ามี))
(หมายเหตุ: -)
ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มท
ี น
ุ ทร ัพย์) แปลงละ 50 บาท
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

ค่าอากรแสตมป์ 0.1% ของราคาเช่าตลอดอายุการเช่า (ค่าเช่า
รวมถึงเงินกินเปล่า (ถ้ามี)) แต่ห ากเป็นการเช่าทํ านาไร่ไม่ตอ
้ ง
เสียอากรแสตมป์
(หมายเหตุ: -)
ค่าอากรคูฉ
่ บ ับกรณีมก
ี ารจ ัดทําตราสารซึงมีขอ
้ ความอย่างเดียวก ัน
ก ับต้น ฉบ บ
ั และผูก
้ ระทํ าตราสารได้ลงลายมือชือไว้อย่างเดียวก น
ั
ก ับต้นฉบ ับเสียค่าอากรคูฉ
่ บ ับ 5 บาท
(หมายเหตุ: -)
ค่าประกาศ
แปลงละ 10 บาท
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 0.1 %

7)

ค่ามอบอํานาจ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

8)

ค่าพยานให้แก่พยาน
(หมายเหตุ: -)

5)

6)

เรืองละ 20 บาท

คนละ 10 บาท

ค่าธรรมเนียม 5 บาท

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
เจ ้าพนักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/เจ ้าพนักงานทีดินอําเภอพืนทีทีใช ้บริการ
(หมายเหตุ: -)
2)
ตู ้รับเรืองร ้องเรียนสํานักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/สํานักงานทีดินอําเภอ/สํานักงานทีดินกิงอําเภอ
(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)
มีครบทุกประเภทสามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจ ้าหน ้าทีณสํานักงานทีดินทุกแห่งหรือสามารถตรวจสอบด ้วย
ตนเองจากเว็บไซต์ www.dol.go.th/registry

ลําด ับ

ชือแบบฟอร์ม
(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
1. เอกสารทีนํามาแสดงต่อพนักงานเจ ้าหน ้าทีถ ้าเป็ นภาษาต่างประเทศต ้องแปลเป็ นภาษาไทยทีรับรองความถูกต ้องโดย
1.1 คนไทยทีจบการศึกษาในระดับไม่ตากว่
ํ
าปริญญาตรีในหลักสูตรทีใช ้ภาษาทีปรากฏในเอกสารนันเป็ นภาษาในการเรียน
การสอนหรือ
1.2อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเป็ นผู ้สอนภาษาทีปรากฏในเอกสารนันในสถาบันการศึกษาหรือ
1.3สถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศทีตังอยู่ในประเทศไทยโดยประเทศนันใช ้ภาษาทีปรากฏในเอกสารนันเป็ นภาษา
ราชการหรือ
1.4สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
(ทังนีตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ธิ ป
ี ฏิบต
ั ริ าชการทางปกครองพ.ศ. 2539)

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

