
คูม่อืสําหรบัประชาชน : คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทแสดงตวัผูป้กครอง 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย 

 

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

1. ผูข้อตอ้งเป็นผูไ้ดร้ับการแตง่ตั �งจากศาลหรอืพนัิยกรรมของบดิามารดาที�ตายทหีลงัไดร้ะบชุื�อไวใ้หเ้ป็นผูป้กครองผูเ้ยาว ์

 

2. ผูข้อตอ้งยื�นคาํขอแสดงตัวผูป้กครองเพื�อขอจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมแทนผูเ้ยาว ์

 

3. ผูข้อตอ้งนําหลักฐานการแสดงตนเป็นผูป้กครองของผูเ้ยาวเ์ชน่คําพพิากษา/คําสั�งศาลถงึที�สดุแตง่ตั �งเป็นผูป้กครองผูเ้ยาว์

หรอืพนัิยกรรมเป็นตน้ยื�นคําขอตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิทอ้งที�ซึ�งที�ดนิตั �งอยู่หรอืหอ้งชดุตั �งอยู่โดยตอ้งตดิตอ่

เจา้หนา้ที�ประชาสมัพันธเ์พื�อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตา่งๆเบื�องตน้ก่อนและรับบัตรควิเพื�อรอยื�นคาํขอและสอบสวนตามลําดบั

กอ่นหลงัในขั �นตอนตอ่ไป (ไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาใหบ้รกิาร) 

4. ระยะเวลาดาํเนนิการ : คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทแสดงตัวผูป้กครองจะดําเนนิการควบคูไ่ปกับขั �นตอนการยื�นคําขอจดทะเบยีน

สทิธแิละนติกิรรมแทนผูเ้ยาวเ์ชน่ขายใหเ้ป็นตน้ดังนั�นระยะเวลาขั �นตอนการดําเนนิงานจะขึ�นอยู่กบัประเภทการขอจดทะเบยีนสทิธิ

และนติกิรรมของแทนผูเ้ยาวท์ี�ดําเนนิการพรอ้มๆกันและเสร็จพรอ้มกนัโดยมรีะยะเวลาเพิ�มเตมิเกี�ยวกับการดําเนนิการเกี�ยวกับคํา

ขอแสดงตัวผูป้กครองอกี 15 นาท ี

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครเลขที� 2  ถนนพระพพิธิแขวง
พระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร 10200 / โทรศพัท ์: 0 2225 
5758, 0 2224 0187, 0 2622 3490  / Fax : 0 2225 5734  / 
E-mail : bangkok@dol.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

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

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :15 นาท ี
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
- ผูป้กครองผูเ้ยาวย์ื�นคําขอแสดงตวัเป็นผูป้กครองพรอ้มคําขอ
จดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมประเภทตา่งๆ 
- พนักงานเจา้หนา้ที�ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอแสดงตวั
ผูป้กครองเพื�อทําแทนผูเ้ยาว ์
 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
เอกสารแสดงตวัเป็นไปตามประเภทการจดทะเบยีนที�ผูข้อยื�นคําขอ
จดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม  (ตรวจสอบจากประเภทการจด
ทะเบยีนที�กําหนดไว)้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูป้กครอง
ผูเ้ยาว ์
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 



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

3) 
 

คําพพิากษา/คําส ั�งศาลถงึที�สุดแตง่ต ั�งผูป้กครอง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

คําพพิากษา/คําส ั�งศาลถงึที�สุดอนุญาตใหผู้ป้กครองมอีํานาจ
กระทํานติกิรรมแทนผูเ้ยาวใ์นกรณีที�กฎหมายกําหนดใหน้ติกิรรม
น ั�นตอ้งขออนุญาตตอ่ศาลกอ่น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

พนิยักรรมบดิาหรอืมารดาซึ�งตายที�หลงัไดร้ะบุชื�อไวใ้หเ้ป็น
ผูป้กครอง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

ใบมรณบตัรบดิาหรอืมารดาผูเ้ยาว ์ (กรณีบดิาหรอืมารดา
เสยีชวีติ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

7) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ผูข้อจดัทํา)  และบตัรประจําตวัประชาชนของ
ผูม้อบอํานาจหรอืสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีน
บา้น(ถา่ยเอกสาร) ที�ผูม้อบอํานาจรบัรองความถกูตอ้งพรอ้มบตัร
ประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัมอบอํานาจ 
(ตน้ฉบบัและสาํเนารบัรองความถกูตอ้ง) (กรณีไมไ่ปดําเนนิการ
ดว้ยตนเอง ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) กรณีที�ดนิ คา่คําขอ แปลงละ        5  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

2) กรณีหอ้งชุด คา่คําขอ หอ้งชุดละ   20  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

3) คา่มอบอํานาจที�ดนิกรณีผูป้กครองผูเ้ยาวม์อบอํานาจใหผู้อ้ ื�น 
ดําเนนิการแทน  เร ื�องละ         20  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

4) คา่มอบอํานาจหอ้งชุดกรณีผูป้กครองผูเ้ยาวม์อบอํานาจใหผู้อ้ ื�น 
ดําเนนิการแทน  เร ื�องละ         50  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เจา้พนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานคร : สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครเลขที� 2  ถนนพระพพิธิแขวง

พระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร 10200 / โทรศพัท ์: 0 2225 5758, 0 2224 0187, 0 2622 3490  / Fax : 0 
2225 5734  / E-mail : bangkok@dol.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ตูร้ับเรื�องรอ้งเรยีนณสาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานคร 
(หมายเหต:ุ -) 

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

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

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

1) สามารถขอดแูบบฟอรม์ตวัอย่างและคูม่อืจากพนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิทุกแหง่หรอืสามารถตรวจสอบ
ดว้ยตนเองจากเว็บไซต ์ www.dol.go.th/registry 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ - 


