
คูม่อืสําหรบัประชาชน : คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทคําขอตรวจหลกัฐานทะเบยีนที�ดนิ / หอ้งชุดขอ

คดัขอถา่ยสําเนาเอกสาร 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

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

1. ผูข้อตอ้งระบใุนคําขอวา่ตอ้งการตรวจหลักฐานทะเบยีนที�ดนิของที�ดนิแปลงใด/หอ้งชุดหอ้งใดตอ้งการทราบเกี�ยวกบัเรื�องใด

คดัหรอืถา่ยสาํเนาเอกสารใดเหตผุลที�ขอคดัหรอืถ่ายสาํเนาเอกสารเพื�อประโยชนอ์ะไรและจะใหร้ับรองเอกสารดว้ยหรอืไม ่

 

2. ผูข้อตอ้งแจง้เลขที�หนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ/หนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุเครื�องหมายที�ดนิหรอืกรณีไมท่ราบเลขที�ผูข้อตอ้งแจง้

ขอ้ความเทา่ที�ผูข้อสามารถแจง้ใหท้ราบถงึที�ตั �งของที�ดนิ/หอ้งชดุแปลง /หอ้งชดุที�จะขอตรวจหลกัฐานทะเบยีนที�ดนิ/หอ้งชดุขอ

คดัหรอืขอถา่ยสาํเนาเอกสาร 

 

3. การขอตรวจหลักฐานทะเบยีนที�ดนิตอ้งเป็นกรณีที�ผูข้อตอ้งการทราบวา่ที�ดนิ/หอ้งชดุแปลง/หอ้งชดุดังกลา่วปัจจบุนัมชีื�อ

บคุคลใดเป็นผูม้ีสทิธใินที�ดนิ /หอ้งชดุไดท้ี�ดนิ/หอ้งชดุมาอยา่งไรเมื�อใดมภีาระผกูพันหรอืไม่มกีารยดึหรอือายัดตามกฎหมายใด

หรอืไมไ่ดม้กีารออกใบแทนไปแลว้หรอืไมร่วมทั �งขอทราบเอกสารหลกัฐานทะเบยีนที�ดนิ/หอ้งชดุที�เกี�ยวขอ้ง 

 

4. ผูข้อตอ้งยื�นเอกสารหลักฐานตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิทอ้งที�ซ ึ�งที�ดนิหรอืหอ้งชดุตั �งอยูโ่ดยตอ้งตดิตอ่เจา้หนา้ที�

ประชาสมัพันธเ์พื�อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตา่งๆเบื�องตน้กอ่นและรับบตัรควิเพื�อรอยื�นคําขอและสอบสวนตามลําดับกอ่นหลงั

ในขั �นตอนตอ่ไป (ไมนั่บรวมอยู่ในระยะเวลาใหบ้รกิาร 

 

5. ระยะเวลาดาํเนนิการ 30  นาท ี(ไมร่วมระยะเวลารอการยื�นคําขอและสอบสวนทั �งนี�การนับระยะเวลาดําเนนิการจะเร ิ�มนับตั �งแต่

พนักงานเจา้หนา้ที�เริ�มสอบสวนตามลําดบักอ่นหลงั) ระยะเวลาแลว้เสร็จขึ�นอยูก่ับจํานวนหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรือหนังสอื

กรรมสทิธิ�หอ้งชดุและจํานวนเอกสารที�ขอตรวจขอคดัขอถา่ยเอกสารกรณีขอตรวจขอคดัขอถา่ยหลกัฐานทะเบยีนที�ดนิ/หอ้งชดุ

หลายแปลง/หอ้งชุดระยะเวลาอาจตอ้งเพิ�มขึ�นตามขอ้เท็จจรงิดังกล่าว 

 

 
 

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 :30 นาท ี
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การพจิารณา 
–ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
–รับคําขอและสอบสวนคูก่รณี 
–ผูข้อลงนามในคําขอ 
–เจา้หนา้ที�บันทกึเสนอเจา้พนักงานที�ดนิอนุมัตริับคําขอไว ้
ดําเนนิการ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี - 
 

2) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
- เจา้พนักงานที�ดนิผูม้อีํานาจอนุมัตติรวจสอบเรื�องทั �งหมดและ

20 นาท ี - 
 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

พจิารณาวา่สมควรอนุมัตติามคําขอหรอืไม่ 
–คํานวณคา่ธรรมเนยีมและแจง้ใหผู้ข้อไปชําระค่าธรรมเนียมที�
การเงนิ 
–พนักงานเจา้หนา้ที�จดัทํารายงานหรอืสําเนาเอกสาร 
–เจา้พนักงานที�ดนิลงลายมอืชื�อรับรองสาํเนาถกูตอ้งในหนังสอื
สําคัญแสดงสทิธใินที�ดนิหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุและหรอื
เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 
- แจกเอกสาร 
- ผูข้อตรวจสอบความถูกตอ้งกอ่นออกจากสาํนักงานที�ดนิ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

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

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

3) 
 

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

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่คําขอตรวจหลกัฐานทะเบยีนที�ดนิ   แปลงละ          
5          บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

2) คา่คําขอตรวจหลกัฐานทะเบยีนหอ้งชุด  ห้องชุดละ   20   
บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

3) คา่คําขอถ ายเอกสารรูปแผนที�จากระวางแผนที�  แปลงละ       

5   บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

4) ค่าคดัสําเนาเอกสารต่างๆรวมท ั�งค่าคดัหรอืสําเนาเอกสารเป็น
พยานในคดแีพง่โดยเจา้หนา้ที�เป็นผูค้ดัหรอืสําเนา/หอ้งชุดหนา้ละ 
10  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

5) คา่ตรวจหลกัฐานทะเบยีนที�ดนิ    แปลงละ       
10 บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

6) คา่ตรวจหลกัฐานทะเบยีนหอ้งชุด   หอ้งชุดละ   100  คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

 
 

7) ค่าตรวจสอบข้อมูลด้านงานร ังว ัดจากสื�อบนัท ึกข้อมูลทาง
คอมพวิเตอรห์รอืส ื�ออเิล็กทรอนกิสอ์ื�นคร ั�งละ  100   บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

8) ค่าตรวจสอบข้อมูลด ้านทะเบียนที�ดนิจากสื�อบนัทกึข ้อมูลทาง
คอมพวิเตอรห์รอืส ื�ออเิล็กทรอนกิสอ์ื�นคร ั�งละ    100    บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

9) ค่าตรวจสอบขอ้มูลดา้นทะเบยีนหอ้งชุดจากสื�อบนัทกึขอ้มูลทาง
คอมพวิเตอรห์รอืส ื�ออเิล็กทรอนกิสอ์ื�นหอ้งชุดละ     100 บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

10) คา่รบัรองเอกสารที�คดัหรอืสําเนา   ฉบบัละ       10   
บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

11) ค่าจดัทําสําเนาจากสื�อบนัท ึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือสื�อ
อเิล็กทรอนกิสอ์ื�นแผน่ละ    50     บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

12) คา่มอบอํานาจที�ดนิ     เรื�องละ             
20              บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

13) คา่มอบอํานาจหอ้งชุด     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�องรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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



ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

ดว้ยตนเองจากเว็บไซต ์ www.dol.go.th/registry 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 29/06/2558 


