
คูม่อืสําหรบัประชาชน : คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทแสดงตวัผูพ้ทิกัษ ์
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

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

1. ผูข้อตอ้งเป็นผูไ้ดร้ับการแตง่ตั �งจากศาลเป็นผูพ้ทิักษ์ของผูเ้สมอืนไรค้วามสามารถ 

2. ผูข้อตอ้งยื�นคาํขอแสดงตัวผูพ้ทิักษ์ของผูเ้สมือนไรค้วามสามารถเพื�อใหค้วามยนิยอมใหผู้เ้สมอืนไรค้วามสามารถทํานติกิรรม 

3. ผูข้อตอ้งนําหลักฐานการแสดงตนเป็นผูพ้ทิักษ์ของผูเ้สมอืนไรค้วามสามารถไดแ้กค่ําพพิากษา/คําสั�งศาลถงึที�สดุแตง่ตั �งเป็นผู ้

พทิักษ์ของผูเ้สมอืนไรค้วามสามารถยื�นคําขอตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ณสํานักงานที�ดนิทอ้งที�ซ ึ�งที�ดนิหรอืหอ้งชดุตั �งอยูโ่ดยตอ้ง

ตดิตอ่เจา้หนา้ที�ประชาสมัพันธเ์พื�อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตา่งๆเบื�องตน้ก่อนและรับบตัรควิเพื�อรอยื�นคําขอและสอบสวน

ตามลําดบักอ่นหลงัในขั �นตอนตอ่ไป (ไม่นับรวมอยูใ่นระยะเวลาใหบ้รกิาร) 

5. ระยะเวลาดาํเนนิการ : คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทแสดงตัวผูพ้ทิักษ์ของผูเ้สมอืนไรค้วามสามารถจะดําเนนิการควบคู่ไปกบั

ขั �นตอนการยื�นคําขอจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมของผูเ้สมอืนไรค้วามสามารถเชน่ขายใหเ้ป็นตน้ดังนั �นระยะเวลาขั �นตอนการ

ดําเนนิงานจะขึ�นอยู่กับประเภทการขอจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมของผูเ้สมอืนไรค้วามสามารถที�ดาํเนนิการพรอ้มๆกนัและเสร็จ

พรอ้มกนัโดยมรีะยะเวลาเพิ�มเตมิเกี�ยวกับการดําเนนิการเกี�ยวกับคําขอแสดงตวัผูพ้ทิักษ์อกี 15 นาท ี

 
 

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 :15 นาท ี
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
- ผูพ้ทิักษ์ยื�นคาํขอแสดงตวัเป็นผูพ้ทิักษ์พรอ้มคําขอจดทะเบยีน
สทิธแิละนิตกิรรมประเภทตา่งๆของผูเ้สมอืนไรค้วามสามารถ 
- พนักงานเจา้หนา้ที�ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอแสดงตวัผู ้
พทิักษ์เพื�อใหค้วามยนิยอมการทํานติกิรรมของผูเ้สมอืนไร ้
ความสามารถประเภทซึ�งกฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดร้ับความ
ยนิยอมจากผูพ้ทิักษ์ 
 
 
(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) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูพ้ทิกัษ ์
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 



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

3) 
 

คําพพิากษา/คําส ั�งศาลถงึที�สุดใหบ้คุคลใดเป็นผูเ้สมอืนไร้
ความสามารถ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

คําพพิากษา/คําส ั�งศาลถงึที�สุดแตง่ต ั�งใหผู้ข้อเป็นผูพ้ทิกัษข์องผู ้
เสมอืนไรค้วามสามารถ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

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   ห้องชุด
ละ  20   บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

3) ค่ามอบอํานาจที�ดนิกรณีผูพ้ทิกัษ์มอบอํานาจให้ผูอ้ ื�นดําเนนิการ
แทน     เร ื�องละ  20   บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

4) คา่มอบอํานาจหอ้งชุดกรณีผูพ้ทิกัษม์อบอํานาจใหผู้อ้ ื�นดําเนนิการ
แทน     เร ื�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.) 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

- 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 


