
คูม่อืสําหรบัประชาชน : คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทแสดงตวัผูใ้ชอ้ํานาจปกครองผูเ้ยาว ์
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

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

1. ผูข้อตอ้งเป็นบดิาและมารดากรณีบดิามารดาสมรสกนัโดยชอบดว้ยกฎหมายหรอืผูข้อเป็นบดิาหรอืมารดากรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง

ถงึแกก่รรมหรอืบดิามารดาหยา่กนัแลว้อํานาจปกครองอยู่กบัฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง 

 

2. ผูข้อตอ้งยื�นคาํขอแสดงตัวผูใ้ชอ้ํานาจปกครองผูเ้ยาวเ์พื�อขอจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมแทนผูเ้ยาว ์

3. ผูข้อตอ้งนําหลักฐานการแสดงตนเป็นบดิาและหรอืมารดาของผูเ้ยาวเ์ชน่สตูบิตัรของผูเ้ยาวท์ะเบยีนสมรสหรอืทะเบยีนหยา่

หรอืมรณบัตร (กรณีบดิาหรอืมารดาเสยีชวีติ) หรือคําสั�งศาลรับรองบตุรเป็นตน้และในกรณีนติกิรรมที�กฎหมายบัญญัตใิหต้อ้งขอ

อนุญาตศาลกอ่นจงึจะกระทําไดต้อ้งนําหลกัฐานคําพพิากษา/คําสั�งศาลถงึที�สดุอนุญาตใหผู้ใ้ชอ้ํานาจปกครองกระทํานติกิรรมนั�น

แทนในทรัพยส์นิของผูเ้ยาวไ์ดโ้ดยยื�นคําขอตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิทอ้งที�ซ ึ�งที�ดนิหรอืหอ้งชดุตั �งอยูโ่ดยตอ้ง

ตดิตอ่เจา้หนา้ที�ประชาสมัพันธเ์พื�อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตา่งๆเบื�องตน้ก่อนและรับบตัรควิเพื�อรอยื�นคําขอและสอบสวน

ตามลําดบักอ่นหลงัในขั �นตอนตอ่ไป (ไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาใหบ้รกิาร) 

4. ระยะเวลาดาํเนนิการ : คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทแสดงตัวผูใ้ชอํ้านาจปกครองผูเ้ยาวจ์ะดําเนนิการควบคู่ไปกบัขั �นตอนการยื�นคาํ

ขอจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมแทนผูเ้ยาวเ์ชน่ขายใหเ้ป็นตน้ดงันั�นระยะเวลาขั �นตอนการดําเนนิงานจะขึ�นอยู่กบัประเภทการขอ

จดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมแทนผูเ้ยาวท์ี�ดําเนนิการพรอ้มๆกันและเสร็จพรอ้มกนัโดยมรีะยะเวลาเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการดาํเนนิการ

เกี�ยวกบัคําขอแสดงตวัผูใ้ชอ้ํานาจปกครองอกี 15 นาท ี

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

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

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

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :15 นาท ี
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
-  ผูใ้ชอํ้านาจปกครองผูเ้ยาวย์ื�นคาํขอใชอ้ํานาจปกครองพรอ้ม
คําขอจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมประเภทตา่งๆ 
 -  พนักงานเจา้หนา้ที�ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอแสดงตัว
ผูใ้ชอ้ํานาจปกครองเพื�อทําแทนผูเ้ยาว ์
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

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

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

- 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูใ้ชอ้ํานาจ
ปกครองผูเ้ยาว ์

กรมการปกครอง 



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

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

3) 
 

ทะเบยีนสมรสของผูใ้ชอํ้านาจปกครองผูเ้ยาว ์
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หลกัฐานสูตบิตัรของผูเ้ยาว ์
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ใบมรณบตัรบดิาหรอืมารดาของผูเ้ยาว ์ (กรณีบดิาหรอืมารดา
เสยีชวีติ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

6) 
 

ทะเบยีนหยา่และบนัทกึการหยา่ที�ระบุวา่ใหผู้ใ้ดเป็นผูใ้ชอ้าํนาจ
ปกครอง (กรณีบดิามารดาหยา่รา้งกนั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

7) 
 

คําพพิากษา/คําส ั�งศาลถงึที�สุดรบัรองวา่ผูเ้ยาวเ์ป็นบุตร ( กรณี
เป็นบตุรที�บดิาและมารดาไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรสกนั(ถา้ม)ี ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

คําพพิากษา/คําส ั�งศาลถงึที�สุดอนุญาตใหผู้ใ้ชอ้ํานาจปกครองมี
อํานาจกระทํานติกิรรมแทน/ในทรพัยส์นิของผูเ้ยาวไ์ดใ้นกรณีที�
กฎหมายกําหนดใหน้ติกิรรมน ั�นตอ้งขออนุญาตตอ่ศาลกอ่น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจ  (ผูข้อจดัทํา)  และบตัรประจําตวัประชาชน
ของผูม้อบอํานาจหรอืสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนา
ทะเบยีนบา้น(ถา่ยเอกสาร) ที�ผูม้อบอํานาจรบัรองความถกูตอ้ง
พรอ้มบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บั
มอบอํานาจ (ตน้ฉบบัและสาํเนารบัรองความถกูตอ้ง) (กรณีไมไ่ป
ดําเนนิการดว้ยตนเอง ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

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

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

2) กรณีหอ้งชุด  คา่คําขอหอ้งชุดละ      20   บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

3) คา่มอบอํานาจที�ดนิ  กรณีผูใ้ชอ้ํานาจปกครองผูเ้ยาว์ คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

มอบอํานาจใหผู้อ้ ื�นดําเนนิการแทน   เรื�องละ        
20          บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

 
 

4) คา่มอบอํานาจหอ้งชุด    กรณีผูใ้ชอ้ํานาจ
ปกครองผูเ้ยาวม์อบอํานาจใหผู้อ้ ื�นดําเนนิการแทน  เรื�องละ     
50      บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 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 
(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)) 

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

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 29/06/2558 


