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คู่มือสําหรั บประชาชน: คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทคําขอตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน / ห้ องชุดขอคัดขอถ่ าย
สําเนาเอกสาร
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทคําขอตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน / ห้ องชุดขอคัดขอถ่ายสําเนาเอกสาร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) ระเบี ยบกรมที ดิ นว่าด้วยการตรวจหลักฐานทะเบี ยนที ดิ นการขอคัดขอถ่ายสําเนาเอกสารและการตรวจสอบ
หลักทรัพย์พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพิ มเติ ม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 21/07/2015 14:31 คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทคําขอตรวจ
หลักฐานทะเบียนทีดิน / ห้ องชุดขอคัดขอถ่ายสําเนาเอกสารสํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการสํานักงานที ดิ นจังหวัดนครสวรรค์เลขที ๙๐๘หมู่ที๗ถนนนครสวรรค์ -ท่าตะโกตําบลหนองปลิ ง
อําเภอเมื องนครสวรรค์จงั หวัดนครสวรรค์๖๐๐๐๐โทร.๐-๕๖๒๕-๖๑๕๔พืนที รับผิ ดชอบอําเภอเมื องนครสวรรค์
อําเภอเก้าเลี ยวอํ าเภอโกรกพระ/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ผู้ขอต้ องระบุในคําขอว่าต้ องการตรวจหลักฐานทะเบียนทีดินของทีดินแปลงใด/ห้ องชุดห้ องใดต้ องการทราบเกียวกับ
เรื องใดคัดหรื อถ่ายสําเนาเอกสารใดเหตุผลทีขอคัดหรื อถ่ายสําเนาเอกสารเพือประโยชน์อะไรและจะให้ รับรองเอกสาร
ด้ วยหรื อไม่
2. ผู้ขอต้ องแจ้ งเลขทีหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน/หนังสือกรรมสิทธิห้ องชุดเครื องหมายทีดินหรื อกรณีไม่ทราบเลขทีผู้ขอต้ อง
แจ้ งข้ อความเท่าทีผู้ขอสามารถแจ้ งให้ ทราบถึงทีตังของทีดิน/ห้ องชุดแปลง /ห้ องชุดทีจะขอตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน/
ห้ องชุดขอคัดหรื อขอถ่ายสําเนาเอกสาร
3. การขอตรวจหลักฐานทะเบียนทีดินต้ องเป็ นกรณีทีผู้ขอต้ องการทราบว่าทีดิน/ห้ องชุดแปลง/ห้ องชุดดังกล่าวปั จจุบนั มี
ชือบุคคลใดเป็ นผู้มีสิทธิในทีดิน /ห้ องชุดได้ ทีดิน/ห้ องชุดมาอย่างไรเมือใดมีภาระผูกพันหรื อไม่มีการยึดหรื ออายัดตาม
กฎหมายใดหรื อไม่ได้ มีการออกใบแทนไปแล้ วหรื อไม่รวมทังขอทราบเอกสารหลักฐานทะเบียนทีดิน/ห้ องชุดทีเกียวข้ อง
4. ผู้ขอต้ องยืนเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีณสํานักงานทีดินท้ องทีซึงทีดินหรื อห้ องชุดตังอยูโ่ ดยต้ องติดต่อ
เจ้ าหน้ าทีประชาสัมพันธ์เพือตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเบืองต้ นก่อนและรับบัตรคิวเพือรอยืนคําขอและสอบสวน
ตามลําดับก่อนหลังในขันตอนต่อไป (ไม่นบั รวมอยูใ่ นระยะเวลาให้ บริ การ
5. ระยะเวลาดําเนินการ 30 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอการยืนคําขอและสอบสวนทังนีการนับระยะเวลาดําเนินการจะเริ ม
นับตังแต่พนักงานเจ้ าหน้ าทีเริ มสอบสวนตามลําดับก่อนหลัง) ระยะเวลาแล้ วเสร็ จขึนอยูก่ บั จํานวนหนังสือแสดงสิทธิใน
ทีดินหรื อหนังสือกรรมสิทธิห้ องชุดและจํานวนเอกสารทีขอตรวจขอคัดขอถ่ายเอกสารกรณีขอตรวจขอคัดขอถ่ายหลักฐาน
ทะเบียนทีดิน/ห้ องชุดหลายแปลง/ห้ องชุดระยะเวลาอาจต้ องเพิมขึนตามข้ อเท็จจริ งดังกล่าว

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
–ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
–รับคําขอและสอบสวน
คูก่ รณี

ระยะเวลา
ให้ บริการ
10 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

หมายเหตุ

-
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

–ผู้ขอลงนามในคําขอ
–เจ้ าหน้ าทีบันทึกเสนอเจ้ า
พนักงานทีดินอนุมตั ริ ับคํา
ขอไว้ ดําเนินการ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

2)

- เจ้ าพนักงานทีดินผู้มี
20 นาที
อํานาจอนุมตั ิตรวจสอบ
เรื องทังหมดและพิจารณา
ว่าสมควรอนุมตั ติ ามคําขอ
หรื อไม่
–คํานวณค่าธรรมเนียมและ
แจ้ งให้ ผ้ ขู อไปชําระ
ค่าธรรมเนียมทีการเงิน
–พนักงานเจ้ าหน้ าทีจัดทํา
รายงานหรื อสําเนาเอกสาร
–เจ้ าพนักงานทีดินลง
ลายมือชือรับรองสําเนา
ถูกต้ องในหนังสือสําคัญ
แสดงสิทธิในทีดินหรื อ
หนังสือกรรมสิทธิห้ องชุด
และหรื อเอกสารทีเกียวข้ อง
- แจกเอกสาร
- ผู้ขอตรวจสอบความ
ถูกต้ องก่อนออกจาก
สํานักงานทีดิน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

-
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14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1
2)
บ้ าน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

หนังสือมอบ
อํานาจ (ผู้ขอ
จัดทํา) และบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
มอบอํานาจหรื อ
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ าน(ถ่าย
เอกสาร) ทีผู้มอบ
อํานาจรับรอง
ความถูกต้ อง
พร้ อมบัตร

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้รับ
มอบอํานาจ
(ต้ นฉบับและ
สําเนารับรอง
ความถูกต้ อง)
(กรณีไม่ไป
ดําเนินการด้ วย
ตนเอง )

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าคําขอตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน
ค่ าธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ -

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

แปลงละ

5

หมายเหตุ

บาท

2)

ค่ าคําขอตรวจหลักฐานทะเบียนห้ องชุด
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

ห้ องชุดละ 20 บาท

3)

ค่ าคําขอถ ายเอกสารรูปแผนทีจากระวางแผนที
ค่ าธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ -

4)

ค่ าคัดสําเนาเอกสารต่ างๆรวมทังค่ าคัดหรื อสําเนาเอกสารเป็ นพยานในคดีแพ่ งโดยเจ้ าหน้ าทีเป็ นผู้คัด
หรื อสําเนา/ห้ องชุดหน้ าละ 10 บาท
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ -

แปลงละ

บาท 5
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5)

ค่ าตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ -

แปลงละ

6)

ค่ าตรวจหลักฐานทะเบียนห้ องชุด
ค่ าธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ -

ห้ องชุดละ 100 บาท

7)

ค่ าตรวจสอบข้ อมูลด้ านงานรั งวัดจากสือบันทึกข้ อมูลทางคอมพิวเตอร์ หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ อืนครั งละ
100 บาท
ค่ าธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ -

8)

ค่ าตรวจสอบข้ อมูลด้ านทะเบียนทีดินจากสือบันทึกข้ อมูลทางคอมพิวเตอร์ หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ อืน
ครั งละ 100 บาท
ค่ าธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ -

9)

ค่ าตรวจสอบข้ อมูลด้ านทะเบียนห้ องชุดจากสือบันทึกข้ อมูลทางคอมพิวเตอร์ หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ อืน
ห้ องชุดละ 100 บาท
ค่ าธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ -

10) ค่ ารั บรองเอกสารทีคัดหรื อสําเนา
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ -

ฉบับละ

10 บาท

10 บาท

11) ค่ าจัดทําสําเนาจากสือบันทึกข้ อมูลทางคอมพิวเตอร์ หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ อืนแผ่ นละ 50
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ -

บาท

7/8

12) ค่ ามอบอํานาจทีดิน
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

เรื องละ

13) ค่ ามอบอํานาจห้ องชุด
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ -

เรื องละ 50 บาท

20

บาท

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเจ้ าพนักงานทีดินจังหวัด / สาขา / ส่วนแยก /เจ้ าพนักงานทีดินอําเภอพืนทีทีใช้ บริ การ
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับเรื องร้ องเรี ยนสํานักงานทีดินจังหวัด / สาขา / ส่วนแยก / สํานักงานทีดินอําเภอ
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 2141 5678-9
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนฝ่ ายเรื องราวร้ องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ้ งวัฒนะแขวงทุง่ สองห้ องเขตหลักสีกทม. 10210
หมายเหตุ5) ช่ องทางการร้ องเรี ยนสํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์โทร.๐-๕๖๒๕-๖๑๕๔
หมายเหตุ6) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
สามารถขอดูแบบฟอร์ มตัวอย่างและคูม่ ือจากพนักงานเจ้ าหน้ าทีณสํานักงานทีดินทุกแห่งหรื อสามารถ
ตรวจสอบด้ วยตนเองจากเว็บไซต์ www.dol.go.th/registry
-

19. หมายเหตุ
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รออนุมตั ขิ นที
ั 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
ทด.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันทีพิมพ์
สถานะ

