
คูม่อืสําหรบัประชาชน : จดทะเบยีนเกี�ยวกบัเช่าอสงัหารมิทรพัยก์รณีไมต่อ้งประกาศ 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. กรณียื�นคําขอและจดทะเบยีนเสร็จในวันเดยีวโดยไม่ตอ้งมกีารประกาศตามกฎหมายสาํหรับการเชา่ที�ดนิมหีลักฐานเป็นโฉนด

ที�ดนิหนังสอืรับรองการทําประโยชน์หรอืกรณีเชา่ที�ดนิตามหลักฐานดังกลา่วขา้งตน้พรอ้มสิ�งปลกูสรา้งหรือหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้ง

ชดุ (กรณีที�ไม่ตอ้งมกีารประกาศหรอืไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งประกาศเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี�กําหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบับที� 7 

(พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2497) 

2. การขอจดทะเบยีนเกี�ยวกบัเชา่กรณีไม่มกีารประกาศตามกฎหมายเชน่เชา่โอนสทิธกิารเชา่แบง่เชา่เชา่ชว่งแกไ้ขเพิ�มเตมิ

สญัญาเชา่เลกิเชา่เป็นตน้ 

3. ผูข้อเป็นเจา้ของที�ดนิหรือเจา้ของที�ดนิและสิ�งปลกูสรา้งหรอืหอ้งชุดซึ�งมชีื�อปรากฏในหลักฐานโฉนดที�ดนิหนังสอืรับรองการ

ทําประโยชน์หรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุกรณีเป็นเจา้ของสิ�งปลกูสรา้งดว้ยตอ้งมีหลักฐานการเป็นเจา้ของส ิ�งปลกูสรา้งหรอืเป็น

ผูท้รงสทิธใินอสงัหารมิทรัพยซ์ ึ�งไดจ้ดทะเบยีนใหป้รากฏสทิธแิลว้ 

4. การใหเ้ช่ากรณีนี�ตอ้งเป็นการเชา่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยซ์ ึ�งมกีําหนดเชา่ระยะเวลาไมเ่กนิ 30 ปีและตอ่สญัญา

ไดอ้กีไมเ่กนิ 30 ปีหรอืกําหนดวา่ตลอดอายขุองผูใ้หเ้ชา่หรอืผูเ้ชา่ก็ไดแ้ละตอ้งเป็นการเชา่เกนิกวา่ 3 ปีขึ�นไปจงึสามารถขอจด

ทะเบยีนตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ได ้

5. ผูข้อตอ้งยื�นเอกสารหลักฐานตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิพื�นที�ที�รับผดิชอบซึ�งที�ดนิหรอืที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งหรือ

หอ้งชดุตั �งอยูโ่ดยตอ้งตดิตอ่เจา้หนา้ที�ประชาสมัพันธเ์พื�อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตา่งๆเบื�องตน้กอ่นและรับบตัรควิเพื�อรอยื�นคํา

ขอและสอบสวนตามลําดับก่อนหลงัในขั �นตอนตอ่ไป (ไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาใหบ้รกิาร) 

6. พนักงานเจา้หนา้ที�ตอ้งสอบสวนสทิธแิละความสามารถรวมตลอดถงึความสมบรูณ์ของนติกิรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยต์ามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบับที� 7 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญตัใิหใ้ชป้ระมวล

กฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2497 และแกไ้ขเพิ�มเตมิรวมทั �งกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 

7. ระยะเวลาดาํเนนิการอาจใชเ้วลานอ้ยกวา่ 150 นาท ี(ไมร่วมระยะเวลารอการยื�นคําขอและสอบสวนทั �งนี�การนับระยะเวลา

ดําเนนิการจะเริ�มนับตั �งแตพ่นักงานเจา้หนา้ที�เริ�มสอบสวนตามลําดับกอ่นหลงั) ระยะเวลาแลว้เสร็จขึ�นอยูก่ับจํานวนคูก่รณีและ

หนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุเชน่มคีูก่รณีฝ่ายละหลายรายหรอืหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหลายฉบับ

หรอืขอจดทะเบยีนหลายประเภทในคราวเดยีวกันเป็นตน้และในบางกรณีอาจตอ้งใชเ้วลาเพิ�มขึ�นตามขอ้เท็จจรงิเชน่หลักฐานไม่

ชดัเจนตอ้งสอบสวนเพิ�มเตมิเพื�อใหข้อ้เท็จจรงิยตุเิชา่ที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งแตข่นาดสิ�งปลกูสรา้งตามหลักฐานเดมิกบั

ขอ้เท็จจรงิที�ขอจดทะเบยีนไม่ตรงกันเป็นตน้ 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครหรอืสาขาหรอืสว่นแยกสาํนักงาน
ที�ดนิจังหวดัหรอืสาขาหรอืสว่นแยกสาํนักงานที�ดนิอาํเภอหรอื
สาํนักงานที�ดนิกิ�งอําเภอทอ้งที�ซ ึ�งที�ดนิหรอืที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกู
สรา้งหรอืหอ้งชดุตั �งอยู่/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :150 นาท ี
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การพจิารณา 
- ยื�นคําขอ 
- ตรวจเอกสารหลักฐาน/สารบบที�ดนิและหนังสอืแสดงสทิธใิน
ที�ดนิหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุ 
- รับคําขอและสอบสวนคูก่รณีตรวจอายัด 
- ทําสญัญาหรอืบนัทกึขอ้ตกลงและแกท้ะเบยีน 
- คูก่รณีลงนามในสญัญาหรอืบันทกึขอ้ตกลง 
- ประเมนิราคาทุนทรัพยค์ํานวณคา่ใชจ้่าย/ผูข้อชําระเงนิ 

110 นาท ี - 
 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -) 

2) การพจิารณา 
- เจา้พนักงานที�ดนิตรวจสอบเรื�อง 
- เรยีกคูก่รณีสอบสวนกอ่นการจดทะเบยีน 
- เจา้พนักงานที�ดนิลงนามจดทะเบยีน/ประทับตราประจํา
ตําแหน่งใน/ประทับตราประจําตําแหน่งในสญัญาบนัทกึขอ้ตกลง
ในหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุ 
-  แจกหนังสอืแสดงสทิธิ�ในที�ดนิหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุ
และสญัญา 
-  ผูข้อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
(หมายเหต:ุ -) 

40 นาท ี - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

โฉนดที�ดนิหรอืหนงัสอืรบัรองการทําประโยชนห์รอืหนงัสอื
กรรมสทิธ ิ�หอ้งชุด  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 

2) 
 

หลกัฐานการเป็นเจา้ของสิ�งปลูกสรา้งกรณีไมไ่ดร้บัโอนสิ�งปลูก
สรา้งมาพรอ้มกบัที�ดนิตอ้งมหีลกัฐานการเป็นเจา้ของส ิ�งปลูกสรา้ง
เชน่หลกัฐานที�เจา้ของที�ดนิขออนุญาตปลกูสรา้งหรอืถา้ไมม่ใีหใ้ช้

หลกัฐานการออกหมายเลขประจําบา้นหรอืหลกัฐานของทาง
ราชการที�เป็นหลกัฐานเชื�อไดว้า่เป็นเจา้ของสิ�งปลกูสรา้งจรงิเป็น
ตน้   (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีใหเ้ชา่ที�ดนิพรอ้มสิ�งปลูกสรา้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

รูปแผนที�แสดงแนวเขตที�ดนิประกอบสญัญาเชา่  (กรณีจดทะเบยีน
เชา่เฉพาะสว่นแบง่เชา่แบง่เชา่เฉพาะสว่น)  (ตน้ฉบบัซึ�งผูข้อ
จดัทํา) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูเ้ชา่หรอืผูใ้หเ้ชา่เป็นบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูเ้ชา่หรอืผูใ้หเ้ชา่เป็นบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้วซึ�งออกโดยสถานตีํารวจทอ้งที�หรอื
หนงัสอืเดนิทางหรอืหนงัสอืรบัรองของเจา้หนา้ที�พนกังานกงสลุ
หรอืสถานทูตที�ผูน้ ั�นสงักดัอยูห่รอืหนงัสอืแสดงสญัชาต ิ 
(Emergency  Certificate)  ซึ�งกระทรวงตา่งประเทศออกใหเ้ป็น
การช ั�วคราว  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูเ้ชา่หรอืผูใ้หเ้ชา่เป็นบคุคลตา่งดา้ว) 

- 

7) 
 

หลกัฐานของทางราชการแสดงวา่ไดม้กีารเปลี�ยนชื�อตวัชื�อสกุล 
(ถา้มกีารเปล ี�ยนชื�อตวัชื�อสกุลไมต่รงกบัชื�อตวัชื�อสกุลในหนงัสอื

กรมการปกครอง 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

แสดงสทิธใินที�ดนิ)  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูเ้ชา่หรอืผูใ้หเ้ชา่เป็นบคุคลธรรมดา) 

8) 
 

ทะเบยีนสมรสทะเบยีนหยา่พรอ้มท ั�งบนัทกึหลงัการหยา่ของผูใ้ห้
เชา่  (ถา้มกีารจดทะเบยีนสมรสหรอืจดทะเบยีนหยา่)  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูใ้หเ้ชา่และผูเ้ชา่เป็นบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหท้ํานติกิรรมของคูส่มรส (ตน้ฉบบัซึ�งผูข้อจดัทํา) 
พรอ้มบตัรประจําตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้นของคูส่มรสและ
ทะเบยีนสมรส  (สําเนารบัรองความถูกตอ้ง)  กรณีท ี�ตอ้งใหค้วาม
ยนิยอมเชน่เป็นสนิสมรสที�ใสช่ื�อไวเ้พยีงผูเ้ดยีวเป็นตน้ (ถา้มคีู่
สมรสโดยชอบดว้ยกฎหมายและเป็นสนิสมรส) ยกเวน้กรณีคูส่มรส
แสดงตวัยนิยอมใหท้ํานติกิรรมดว้ยตนเอง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูเ้ชา่หรอืผูใ้หเ้ชา่เป็นบคุคลธรรมดา) 

- 

10) 
 

ใบมรณบตัรคูส่มรส (ถา้คูส่มรสถงึแกก่รรม)  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูเ้ชา่หรอืผูใ้หเ้ชา่เป็นบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลซึ�งสาระสาํคญัตา่งๆในหนงัสอืรบัรองที�
นํามาแสดงยงัเป็นปจัจบุนั (ตน้ฉบบั)  สําเนาบญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้
และสําเนาหนงัสอืรบัรองนติบิุคคลดงักลา่วซึ�งผูม้อีํานาจทําการ
แทนนติบิุคคล  (ไมใ่ชผู่ร้บัมอบอํานาจ)  รบัรองความถูกตอ้ง
พรอ้มประทบัตราของนติบิคุคลกรณีหนงัสอืรบัรองนติบิคุคลระบุวา่
ตอ้งมกีารประทบัตรา 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูเ้ชา่หรอืผูใ้หเ้ชา่เป็นนติบิุคคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

12) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้น  (ตน้ฉบบั)  ของ
กรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิคุคลและตราประทบั (กรณี
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลระบุวา่ตอ้งมกีารประทบัตรา)   และ
ตวัอยา่งลายมอืชื�อของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิคุคล
มาแสดงดว้ย   (ตน้ฉบบัพรอ้มสําเนารบัรองความถูกตอ้ง) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูใ้หเ้ชา่และผูเ้ชา่เป็นนติบิคุคล) 

กรมการปกครอง 

13) 
 

รายงานการประชุมของนติบิคุคลที�มมีตใิหท้ํานติกิรรมพรอ้ม
รายละเอยีดที�เกี�ยวขอ้งกรณีนติบิคุคลมกีรรมการเพยีงคนเดยีวไม่
ตอ้งใชร้ายงานการประชุมเวน้แตข่อ้บงัคบัของนติบิคุคลตอ้ง
ประชุมผูถ้อืหุน้ท ั�งหมดใหแ้สดงรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้  
(ตน้ฉบบัและสาํเนารบัรองความถกูตอ้ง)  พรอ้มประทบัตราของนติ ิ
บุคคลกรณีหนงัสอืรบัรองนติบิุคคลระบุวา่ตอ้งมกีารประทบัตรา(ผู ้
ขอจดัทํา) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูเ้ชา่หรอืผูใ้หเ้ชา่เป็นนติบิุคคล) 

- 

14) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจ  (ผูข้อจดัทํา)  และบตัรประจําตวัประชาชนผู ้
มอบอํานาจหรอืสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีน
บา้น (ถา่ยเอกสาร) ท ี�ผูม้อบอํานาจรบัรองความถกูตอ้งพรอ้มบตัร

กรมการปกครอง 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้น  (ตน้ฉบบั)  ของผูร้บั
มอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีไมไ่ปดําเนนิการดว้ยตนเอง) 

15) 
 

กรณีกฎหมายกําหนดใหต้อ้งมหีลกัฐานคํายนิยอมหรอืตอ้งไดร้บั
อนุญาตจากหนว่ยงานใดหรอืบคุคลใดกอ่นตอ้งนําหลกัฐานน ั�นมา
แสดงดว้ยเชน่กรณผีูเ้ยาวใ์หเ้ชา่ที�ดนิซึ�งตอ้งขออนุญาตศาลกอ่น
ตามกฎหมายเป็นตน้ (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่คําขอกรณีที�ดนิแปลงละ  5  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

2) คา่คําขอกรณีหอ้งชุดหอ้งชุดละ  20  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

3) คา่ธรรมเนยีม (กรณีมทีุนทรพัย)์   1 %  ของราคาเชา่ตลอดอายุ
การเชา่     (คา่เชา่รวมถงึเงนิกนิเปลา่  (ถา้ม)ี) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 1 % 
 
 

4) คา่ธรรมเนยีม  (กรณีไมม่ทีุนทรพัย)์  สําหรบัที�ดนิแปลงละ  50  
บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

5) คา่ธรรมเนยีม  (กรณีไมม่ทีนุทรพัย)์  สําหรบัหอ้งชุดแปลงละ  100  
บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

6) คา่อากรแสตมป์  0.1%  ของราคาเชา่ตลอดอายุการเชา่  (คา่เชา่
รวมถงึเงนิกนิเปลา่  (ถา้ม)ี)  แตห่ากเป็นการเช่าทํานาไรไ่มต่อ้ง
เสยีอากรแสตมป์ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0.1 % 
 
 

7) คา่อากรคูฉ่บบักรณีมกีารจดัทําตราสารซึ�งมขีอ้ความอยา่งเดยีวกนั
กบัตน้ฉบบัและผูก้ระทําตราสารไดล้งลายมอืชื�อไวอ้ย่างเดยีวกนั
กบัตน้ฉบบัเสยีคา่อากรคูฉ่บบั  5  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

8) คา่มอบอํานาจกรณทีี�ดนิเรื�องละ  20  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

9) คา่มอบอํานาจกรณหีอ้งชุดเรื�องละ  50  บาท  
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

10) คา่พยานใหแ้กพ่ยานกรณีที�ดนิ คนละ   10  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

11) คา่พยานใหแ้กพ่ยานกรณีหอ้งชุดคนละ  20  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

 



ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เจา้พนักงานที�ดนิจังหวดั/สาขา/สว่นแยก/เจา้พนักงานที�ดนิอําเภอพื�นที�ที�ใชบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -) 

2) ตูร้ับเรื�องรอ้งเรยีนสํานักงานที�ดนิจังหวัด/สาขา/สว่นแยก/สํานักงานที�ดนิอําเภอ/สาํนักงานที�ดนิกิ�งอําเภอ 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยด์ํารงธรรมกรมที�ดนิโทร. 0 2141 5678-9 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ฝ่ายเรื�องราวรอ้งทุกขส์ํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4  ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯชั �น 
6 อาคารรัฐประสาศาสนภักดถีนนแจง้วฒันะแขวงทุ่งสองหอ้งเขตหลักสี�กทม.  10210 
(หมายเหต:ุ -) 

5) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

6) ศนูยร์ับเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชั �น 2 ถนนแจง้วฒันะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื�องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

1) มคีรบทุกประเภทสามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิทกุแหง่หรอืสามารถตรวจสอบดว้ย
ตนเองจากเว็บไซต ์ www.dol.go.th/registry 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหต ุ

1. เอกสารที�นํามาแสดงตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ถา้เป็นภาษาตา่งประเทศตอ้งแปลเป็นภาษาไทยที�รับรองความถกูตอ้งโดย 
     1.1 คนไทยที�จบการศกึษาในระดับไม่ตํ�ากวา่ปรญิญาตรใีนหลักสตูรที�ใชภ้าษาที�ปรากฏในเอกสารนั �นเป็นภาษาในการเรยีน
การสอนหรอื 
     1.2อาจารยใ์นสถาบันการศกึษาระดบัอดุมศกึษาและเป็นผูส้อนภาษาที�ปรากฏในเอกสารนั�นในสถาบันการศกึษาหรอื 
     1.3สถานทตูหรอืสถานกงสลุตา่งประเทศที�ตั �งอยู่ในประเทศไทยโดยประเทศนั �นใชภ้าษาที�ปรากฏในเอกสารนั �นเป็นภาษา
ราชการหรอื 
     1.4สถานทตูหรอืสถานกงสลุไทยในตา่งประเทศ 
(ทั �งนี�ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 2539) 
 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 29/06/2558 


