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คู่มือสําหรั บประชาชน: จดทะเบียนเกียวกับจํานองอสังหาริมทรั พย์ กรณีต้องประกาศ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:จดทะเบียนเกียวกับจํานองอสังหาริ มทรัพย์ กรณีต้องประกาศ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงฉบับที 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที ดิ น พ.ศ.
2497 และที แก้ไขเพิ มเติ ม
2)

กฎกระทรวงฉบับที 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที ดิ น พ.ศ. 2497

3)

ประมวลกฎหมายที ดิ น

4)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์

5)

ประมวลรัษฎากร

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 20/07/2015 09:46
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการสํานักงานที ดิ นจังหวัดนครสวรรค์ ที อยู่ ๙๐๘ หมู่ที ๗ ถนนนครสวรรค์ -ท่าตะโก ตําบลหนอง
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ปลิ ง อําเภอเมื องฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทร.โทร. ๐๕๖-๒๕๖๕๙๖, ๐๕๖-๒๕๖๑๕๔ พืนที รับผิ ดชอบ
อําเภอเมื องฯ ,โกรกพระ, เก้าเลี ยว/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. กรณีไม่แล้ วเสร็ จในวันยืนคําขอ เนืองจากต้ องมีการประกาศตามกฎหมาย สําหรับการจํานองทีดินมีหลักฐานเป็ น
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3/น.ส. 3 ข) หรื อจํานองเฉพาะสิงปลูกสร้ างซึงกฎหมายกําหนดให้ ต้องประกาศ 30
วัน (กรณีทีต้ องมีการประกาศหรื อไม่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องประกาศเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในกฎกระทรวงฉบับที
7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ ใช้ ประมวลกฎหมายทีดิน พ.ศ. 2497)
2. การขอจดทะเบียนเกียวกับจํานอง กรณีต้องมีการประกาศตามกฎหมาย ได้ แก่ การจํานองทีดิน น.ส. 3/น.ส. 3 ข หรื อ
สิงปลูกสร้ างอย่างเดียว
3. ผู้จํานองต้ องเป็ นเจ้ าของทีดิน สิงปลูกสร้ าง ซึงมีชือปรากฏในหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3
ข.) หลักฐานการเป็ นเจ้ าของสิงปลูกสร้ าง
4. ผู้ขอต้ องยืนเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที ณ สํานักงานทีดินพืนทีทีรับผิดชอบซึงทีดิน หรื อสิงปลูกสร้ างตังอยู่
โดยต้ องติดต่อเจ้ าหน้ าทีประชาสัมพันธ์
4.1 ครังแรก ในวันยืนคําขอ เพือตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เบืองต้ นก่อน และรับบัตรคิว เพือรอยืนคําขอและ
สอบสวนตามลําดับก่อนหลังในขันตอนต่อไป (ไม่นบั รวมอยูใ่ นระยะเวลาให้ บริ การ)
4.2 ครังทีสอง ในวันจดทะเบียน ผู้ขอต้ องติดต่อเจ้ าหน้ าทีประชาสัมพันธ์ เพือรับบัตรคิวและรอเจ้ าหน้ าที จดทะเบียน
ตามลําดับก่อนหลังในขันตอนต่อไป (ไม่นบั รวมอยูใ่ นระยะเวลาให้ บริ การ)
5. พนักงานเจ้ าหน้ าทีต้ องสอบสวนสิทธิและความสามารถรวมตลอดถึงความสมบูรณ์ของนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในกฎกระทรวงฉบับที 7 (พ.ศ.2497) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตใิ ห้ ใช้ ประมวลกฎหมายทีดิน พ.ศ. 2497 และแก้ ไขเพิมเติม รวมทังกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้ อง
6. ระยะเวลาดําเนินการ
6.1 วันรับคําขอ (1 วัน) ใช้ ระยะเวลาประมาณ 90 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอการยืนคําขอและสอบสวน ทังนี การนับ
ระยะเวลาดําเนินการจะเริ มนับตังแต่พนักงานเจ้ าหน้ าทีเริ มสอบสวนตามลําดับก่อนหลัง) ระยะเวลาแล้ วเสร็ จขึนอยูก่ บั
จํานวนคูก่ รณีและหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3/น.ส. 3 ข) หรื อสิงปลูกสร้ าง เช่น กรณีมีคกู่ รณีฝ่ายละหลาย
ราย หรื อหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3/น.ส. 3 ข) หลายฉบับ หรื อขอจดทะเบียนหลายประเภทในคราวเดียวกัน
เป็ นต้ น และในบางกรณีอาจต้ องใช้ เวลาเพิมตามข้ อเท็จจริ ง เช่น หลักฐานไม่ชดั เจนต้ องสอบสวนเพิมเติมเพือให้
ข้ อเท็จจริ งยุติ จํานองทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างแต่สิงปลูกสร้ างตามหลักฐานเดิมกับข้ อเท็จจริ งทีขอจดทะเบียนไม่ตรงกัน
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เป็ นต้ น
6.2 การนับระยะเวลาปิ ดประกาศครบ 30 วัน นับแต่วนั ปิ ดประกาศฉบับสุดท้ าย นําส่งประกาศและปิ ดประกาศรวม 10
วัน นับแต่วนั ทีเจ้ าพนักงานทีดินลงนาม และทําหนังสือแจ้ งผู้ขอภายใน 5 วัน นับแต่วนั ประกาศครบกําหนด ทังนี
ระยะเวลาอาจเพิมขึนได้ ตามข้ อเท็จจริ งเป็ นกรณีไป เช่น กรณีได้ รับหลักฐานการปิ ดประกาศจากไปรษณีย์หรื อผู้ขอล่าช้ า
หรื อหลักฐานการปิ ดประกาศสูญหายต้ องปิ ดประกาศใหม่ เป็ นต้ น
6.3 วันจดทะเบียน (1 วัน) ใช้ ระยะเวลาประมาณ 120 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอเจ้ าหน้ าทีจดทะเบียน ทังนี การนับ
ระยะเวลาดําเนินการจะเริ มนับตังแต่พนักงานเจ้ าหน้ าทีเริ มรับเรื องเพือดําเนินการจดทะเบียนตามลําดับก่อนหลัง)
ระยะเวลาแล้ วเสร็ จขึนอยู่กบั จํานวนคูก่ รณี หรื อหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3/น.ส. 3 ข) หรื อสิงปลูกสร้ าง เช่น
กรณีมีคกู่ รณีฝ่ายละหลายราย หรื อหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3/น.ส. 3 ข) หลายฉบับ หรื อขอจดทะเบียน
หลายประเภทในคราวเดียวกัน เป็ นต้ น

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

วันยืนคําขอ
1 วัน
- ยืนคําขอ
- ตรวจเอกสารหลักฐาน/สา
รบบทีดิน และหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์
(น.ส. 3/น.ส. 3 ข) หรื อ
หลักฐานการเป็ นเจ้ าของสิง
ปลูกสร้ าง
- รับคําขอ และสอบสวน
คูก่ รณี ตรวจอายัด
- ทําคําขอ และคูก่ รณีลง
นามในคําขอ
- เจ้ าหน้ าทีสังรับคําขอ
- ชําระค่าธรรมเนียมคําขอ
และค่าประกาศ

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

- จัดทําประกาศ หนังสือ
นําส่งประกาศ
- เสนอเจ้ าพนักงานทีดิน
ลงนามประกาศ
การพิจารณา

การประกาศมีกําหนด 30 45 วัน
วัน
- ส่งประกาศให้ พนักงาน
เจ้ าหน้ าทีปิ ดตามสถานที
ทีกฎหมายกําหนด
(ระยะเวลานําส่งประกาศ
และปิ ดประกาศรวม 10
วันนับแต่วนั ทีเจ้ าพนักงาน
ทีดินลงนาม)
- ประกาศครบกําหนด 30
วัน ไม่มีผ้ โู ต้ แย้ งคัดค้ าน
(การนับระยะเวลาประกาศ
30 วัน ให้ เริ มนับวันปิ ด
ประกาศฉบับสุดท้ าย)
- ทําหนังสือแจ้ งผู้ขอมา
ดําเนินการเพือจดทะเบียน
(ภายใน 5 วัน นับแต่วนั
ประกาศครบกําหนด)

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

วันจดทะเบียน
- ยืนหนังสือแสดงสิทธิใน
ทีดิน
- ตรวจสอบเรื อง/ตรวจ
อายัด

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

-

2)

3)

1 วัน
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

- เจ้ าพนักงานทีดิน
พิจารณาสังจดทะเบียน
- ทําสัญญา/บันทึก
ข้ อตกลง/คูก่ รณีลงนาม/แก้
ทะเบียน
- ประเมินราคาทุนทรัพย์
คํานวณค่าใช้ จา่ ย/ผู้ขอ
ชําระเงิน
- เจ้ าพนักงานทีดิน
ตรวจสอบเรื อง/ลงนามจด
ทะเบียน/ประทับตราประจํา
ตําแหน่งในหนังสือแสดง
สิทธิในทีดินหรื อสมุด
ทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
เกียวกับอสังหา
ริ มทรัพย์ พร้ อมทังแจกให้ ผ้ ู
ขอตรวจสอบความถูกต้ อง
ระยะเวลาดําเนินการรวม 47 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
หนังสือรับรอง
สํานักงานทีดิน
1
1)
การทําประโยชน์ จังหวัดนครสวรรค์

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

2)

(น.ส.3/ น.ส. 3
ข.) (ต้ นฉบับ)
บัตรประจําตัว
ประชาชน
(ต้ นฉบับ)
สําเนาทะเบียน
บ้ าน (ต้ นฉบับ)

3)

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคลซึง
การค้ า
สาระสําคัญต่าง
ๆ ในหนังสือ
รับรองทีนํามา
แสดงยังเป็ น
ปั จจุบนั
(ต้ นฉบับ)
สําเนาบัญชี
รายชือผู้ถือหุ้น
และสําเนา
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลดังกล่าวซึง
ผู้มีอํานาจทําการ
แทนนิติบคุ คล
(ไม่ใช่ผ้ รู ับมอบ
อํานาจ) รับรอง
ความถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรา
ของนิติบคุ คล
กรณีหนังสือ

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(กรณีผ้ จู ํานองหรื อ
ผู้รับจํานองเป็ น
บุคคลธรรมดา)
(กรณีผ้ จู ํานองหรื อ
ผู้รับจํานองเป็ น
บุคคลธรรมดา)
(กรณีผ้ จู ํานองหรื อ
ผู้รับจํานองเป็ นนิติ
บุคคล)
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ที

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
รับรองนิตบิ คุ คล
ระบุวา่ ต้ องมีการ
ประทับตรา
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้ าน
(ต้ นฉบับ) ของ
กรรมการผู้มี
อํานาจทําการ
แทนนิติบคุ คล
และตราประทับ
ของนิติบคุ คล
(กรณีหนังสือ
รับรองนิตบิ คุ คล
ระบุวา่ ต้ องมีการ
ประทับตรา) และ
ตัวอย่างลายมือ
ชือของกรรมการ
หรื อผู้มีอํานาจทํา
การแทนนิติ
บุคคลมาแสดง
ด้ วย (ต้ นฉบับ)

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

(กรณีผ้ จู ํานองหรื อ
ผู้รับจํานองเป็ นนิติ
บุคคล)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

หลักฐานการเป็ น เจ้ าของสิงปลูก
สร้ าง กรณีไม่ได้

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีจํานองทีดิน
พร้ อมสิงปลูกสร้ าง
หรื อจํานองเฉพาะ

8/16

ที

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
รับโอนสิงปลูก
สร้ างมาพร้ อมกับ
ทีดินต้ องมี
หลักฐานการเป็ น
เจ้ าของสิงปลูก
สร้ าง เช่น
หลักฐานที
เจ้ าของทีดินขอ
อนุญาตปลูก
สร้ าง หรื อถ้ าไม่
มีให้ ใช้ หลักฐาน
การออก
หมายเลขประจํา
บ้ าน หรื อ
หลักฐานของทาง
ราชการทีเป็ น
หลักฐานเชือได้
ว่าเป็ นเจ้ าของสิง
ปลูกสร้ างจริ ง
เป็ นต้ น
(ต้ นฉบับ)
ใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่าง
ด้ าว ซึงออกโดย
สถานีตํารวจ
ท้ องที หรื อ
หนังสือเดินทาง
หรื อหนังสือ
รับรองของ

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
สิงปลูกสร้ าง)

0

ฉบับ

(กรณีผ้ รู ับจํานอง
เป็ นบุคคลต่าง
ด้ าว)
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ที

3)

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
เจ้ าหน้ าที
พนักงานกงสุล
หรื อสถานทูตทีผู้
นันสังกัดอยู่
หรื อหนังสือแสดง
สัญชาติ
(Emergency
Certificate) ซึง
กระทรวง
ต่างประเทศออก
ให้ เป็ นการ
ชัวคราว
(ต้ นฉบับ)
หลักฐานของทาง กรมการปกครอง
ราชการแสดงว่า
ได้ มีการเปลียน
ชือตัวชือสกุล
(ถ้ ามีการเปลียน
ชือตัวชือสกุลไม่
ตรงกับชือตัวชือ
สกุลในหนังสือ
แสดงสิทธิใน
ทีดิน) (ต้ นฉบับ)
ทะเบียนสมรส
กรมการปกครอง
ทะเบียนหย่า
พร้ อมบันทึกการ
หย่าของเจ้ าของ
อสังหาริ มทรัพย์
(ถ้ ามีการจด

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(กรณีผ้ จู ํานองหรื อ
ผู้รับจํานองเป็ น
บุคคลธรรมดา)

1

0

ฉบับ

(กรณีผ้ จู ํานองหรื อ
ผู้รับจํานองเป็ น
บุคคลธรรมดา)
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ที

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ทะเบียนสมรส
หรื อจดทะเบียน
หย่า) (ต้ นฉบับ)
หนังสือยินยอม ให้ ทํานิตกิ รรม
ของคูส่ มรส
(ต้ นฉบับซึงผู้ขอ
จัดทํา) พร้ อม
บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้ าน ของคูส่ มรส
และทะเบียน
สมรส (สําเนา
รับรองความ
ถูกต้ อง) กรณีที
ต้ องให้ ความ
ยินยอม เช่น เป็ น
สินสมรสทีใส่ชือ
ไว้ เพียงผู้เดียว
เป็ นต้ น (ถ้ ามีคู่
สมรสโดยชอบ
ด้ วยกฎหมาย
และเป็ น
สินสมรส) ยกเว้ น
กรณีคสู่ มรส
แสดงตัวยินยอม
ให้ ทํานิตกิ รรม
ด้ วยตนเอง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(กรณีผ้ จู ํานองหรื อ
ผู้รับจํานองเป็ น
บุคคลธรรมดา)
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ที

6)

7)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบมรณบัตรคู่
กรมการปกครอง
สมรส (ถ้ าคู่
สมรสถึงแก่
กรรม) (ต้ นฉบับ)
รายงานการ
ประชุมของนิติ
บุคคลทีมีมติให้
ทํานิติกรรม
พร้ อม
รายละเอียดที
เกียวข้ อง (กรณี
นิตบิ คุ คลมี
กรรมการเพียง
คนเดียวไม่ต้อง
ใช้ รายงานการ
ประชุม เว้ นแต่
ข้ อบังคับของนิติ
บุคคลต้ อง
ประชุมผู้ถือหุ้น
ทังหมด ให้
แสดงรายงาน
การประชุมผู้ถือ
หุ้น) ต้ นฉบับและ
สําเนารับรอง
ความถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรา
ของนิติบคุ คล
กรณีหนังสือ
รับรองนิตบิ คุ คล

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(กรณีผ้ จู ํานองหรื อ
ผู้รับจํานองเป็ น
บุคคลธรรมดา)

1

ฉบับ

(กรณีผ้ จู ํานองหรื อ
ผู้รับจํานองเป็ นนิติ
บุคคล)
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ที

8)

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ระบุวา่ ต้ องมีการ
ประทับตรา(ผู้ขอ
จัดทํา)
ข้ อบังคับของนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล หนังสือ การค้ า
บริ คณห์สนธิ
และวัตถุประสงค์
(ต้ นฉบับและ
สําเนารับรอง
ความถูกต้ อง)
พร้ อมประทับตรา
ของนิติบคุ คล
กรณีหนังสือ
รับรองนิตบิ คุ คล
ระบุวา่ ต้ องมีการ
ประทับตรา
หนังสือมอบ
อํานาจ (ผู้ขอ
จัดทํา) และบัตร
ประจําตัว
ประชาชนผู้มอบ
อํานาจ หรื อ
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ าน (ถ่าย
เอกสาร) ทีผู้มอบ
อํานาจรับรอง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(กรณีไม่ไป
ดําเนินการด้ วย
ตนเอง)

13/16

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ความถูกต้ อง
พร้ อมบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ าน (ต้ นฉบับ)
ของผู้รับมอบ
อํานาจ
กรณีกฎหมาย
กําหนดให้ ต้องมี
หลักฐานคํา
ยินยอม หรื อ
ต้ องได้ รับ
อนุญาตจาก
หน่วยงานใดหรื อ
บุคคลใดก่อน
10)
ต้ องนําหลักฐาน
นันมาแสดงด้ วย
เช่น กรณีผ้ เู ยาว์
จํานองทีดินซึง
ต้ องขออนุญาต
ศาลก่อนตาม
กฎหมาย เป็ น
ต้ น (ต้ นฉบับ)
กรณีทีสิงปลูก
สร้ างทีจํานอง
11) ไม่ใช่ของเจ้ าของ
ทีดินต้ องมี
หนังสือยินยอม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ของเจ้ าของทีดิน
ให้ ทํานิตกิ รรม
และยืนยันว่าสิง
ปลูกสร้ างนันเป็ น
ของผู้จํานอง
ไม่ใช่ของเจ้ าของ
ทีดิน (ต้ นฉบับ)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าคําขอ แปลงละ
ค่ าธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ -

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

5 บาท

2)

ค่ าธรรมเนียม (กรณีมีทุนทรั พย์ )
ค่ าธรรมเนียม1 บาท
หมายเหตุ -

1% ของวงเงินจํานองอย่ างสูงไม่ เกิน 200,000 บาท

3)

ค่ าธรรมเนียม (กรณีไม่ มีทุนทรั พย์ ) แปลงละ 50 บาท
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ -

4)

ค่ าอากรแสตมป์
กรณีบุคคลธรรมดาหรื อนิตบิ ุคคลเป็ นผู้รับจํานองและใช้ สัญญาจํานองเป็ นหลักฐานการกู้ยืมด้ วย เสีย
0.05 % ของวงเงินทีจํานอง แต่ ไม่ เกิน 10,000 บาท
ค่ าธรรมเนียม0.05 บาท
หมายเหตุ -

5)

ค่ าอากรคู่ฉบับ
กรณีมีการจัดทําตราสารซึงมีข้อความอย่ างเดียวกันกับต้ นฉบับ และผู้กระทําตราสารได้ ลงลายมือชือไว้
อย่ างเดียวกับต้ นฉบับ เสียค่ าอากรคู่ฉบับ 5 บาท
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ค่ าธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ 6)

ค่ าประกาศ แปลงละ 10 บาท
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ -

7)

ค่ ามอบอํานาจ เรื องละ 20 บาท
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

8)

ค่ าพยาน
คนละ 10 บาท
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเจ้ าพนักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/เจ้ าพนักงานทีดินอําเภอ/กิงอําเภอ พืนทีทีใช้
บริ การ
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับเรื องร้ องเรี ยนสํานักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกและสํานักงานทีดินอําเภอ/
สํานักงานทีดินกิงอําเภอ
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 ยนศุนย์ดํารงธรรมสํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์ โทร.๐๕๖-๒๕๖๕๙๖, ๐๕๖๒๕๖๕๙๖
หมายเหตุ-
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
มีครบทุกประเภท สามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจ้ าหน้ าที ณ สํานักงานทีดินทุกแห่ง หรื อสามารถ
ตรวจสอบด้ วยตนเองจากเว็บไซต์ www.dol.go.th/registry
-

19. หมายเหตุ
1. เอกสารทีนํามาแสดงต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีถ้ าเป็ นภาษาต่างประเทศต้ องแปลเป็ นภาษาไทยทีรับรองความถูกต้ องโดย
1.1 คนไทยทีจบการศึกษาในระดับไม่ตํากว่าปริ ญญาตรี ในหลักสูตรทีใช้ ภาษาทีปรากฏในเอกสารนันเป็ นภาษาใน
การเรี ยนการสอนหรื อ
1.2อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเป็ นผู้สอนภาษาทีปรากฏในเอกสารนันในสถาบันการศึกษา
หรื อ
1.3สถานทูตหรื อสถานกงสุลต่างประเทศทีตังอยูใ่ นประเทศไทยโดยประเทศนันใช้ ภาษาทีปรากฏในเอกสารนันเป็ น
ภาษาราชการหรื อ
1.4สถานทูตหรื อสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
(ทังนี ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)
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