
คูม่อืสําหรบัประชาชน : คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทคําขอตรวจสอบหลกัทรพัยอ์สงัหารมิทรพัย ์
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

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

1. ผูข้อตอ้งเป็นเจา้หนี�ตามคําพพิากษาหรอืคาํสั�งศาลถงึที�สดุหรอืทนายความผูไ้ดร้ับมอบอํานาจจากเจา้หนี�ดงักล่าวโดยแสดง

หลักฐานวา่มสีทิธติรวจสอบหลกัทรัพยไ์ดต้ามกฎหมายเชน่คําพพิากษา/คําสั�งศาลถงึที�สดุและแจง้ความประสงคว์า่ขอตรวจสอบ

เพื�อประโยชน์อยา่งไรกรณีผูข้ออา้งวา่คดไีดถ้งึที�สดุโดยผลของกฎหมายเชน่คําพพิากษาตามสญัญาประนีประนอมยอมความซึ�ง

ถงึที�สดุแลว้ตามมาตรา 138 และมาตรา 147 แหง่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่และมหีมายบังคบัคดแีลว้เป็นตน้ผูข้อ

ตอ้งยนืยันและอา้งกฎหมายที�บัญญัตใิหค้ดถีงึที�สดุนั�น 

 

2. ตอ้งเป็นการขอตรวจสอบเพื�อขอทราบวา่ลกูหนี�ตามคําพพิากษามชีื�อเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิ�หรอืสทิธคิรอบครองในที�ดนิหรอืหอ้ง

ชดุหรอือสงัหารมิทรัพยอ์ื�นใดหรอืไม ่

 

3. ผูข้อตอ้งระบเุลขประจําตัวประชาชน(เลข 13 หลกั) หรอืเลขทะเบยีนนติบิคุคล(เลข 13 หลกั) ของลูกหนี�ตามคําพพิากษา(ผู ้

ถกูตรวจสอบหลักทรัพย)์ 

 

4. กรณีหน่วยงานของรัฐยื�นคําขอตรวจสอบหลักทรัพยใ์หพ้จิารณาตามพรบ.ขอ้มลูขา่วสารของราชการพ.ศ. 2540 และให ้

หน่วยงานของรัฐนั�นระบเุลขประจําตวัประชาชน (เลข 13 หลกั) หรอืเลขทะเบยีนนติบิคุคล (เลข 13 หลกั) ของผูถ้กูตรวจสอบ

หลักทรัพย ์

 

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

ประชาสมัพันธเ์พื�อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตา่งๆเบื�องตน้กอ่นและรับบตัรควิเพื�อรอยื�นคําขอและสอบสวนตามลําดับกอ่นหลงั

ในขั �นตอนตอ่ไป (ไมนั่บรวมอยู่ในระยะเวลาใหบ้รกิาร) 

 

6. ระยะเวลาดาํเนนิการ 40 นาท ี(ไมร่วมระยะเวลารอการยื�นคําขอและสอบสวนทั �งนี�การนับระยะเวลาดําเนนิการจะเร ิ�มนับตั �งแต่

พนักงานเจา้หนา้ที�เริ�มสอบสวนตามลําดบักอ่นหลงั) ระยะเวลาแลว้เสร็จขึ�นอยูก่ับจํานวนรายชื�อผูถ้กูตรวจสอบหลักทรัพยก์รณีมี

รายชื�อผูถ้กูตรวจสอบหลักทรัพยจํ์านวนหลายรายระยะเวลาอาจตอ้งเพิ�มข ึ�นตามขอ้เท็จจรงิดงักลา่ว 

 
 

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 :40 นาท ี
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การพจิารณา 
–ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
–รับคําขอและสอบสวนผูข้อวา่เป็นผูม้สีทิธติรวจสอบหลักทรัพย ์
–ผูข้อลงนามในคําขอ 
–เจา้หนา้ที�สั�งรับคาํขอไวด้ําเนนิการ 
–กรณีตรวจพบ 
       (1) ตรวจอายัดคอืตรวจวา่มผีูใ้ดขอใหง้ดทํานติกิรรมไว ้
หรอืไม่หากมกีารอายัดแจง้ผูข้อทราบ 

20 นาท ี - 
 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

       (2) ถา่ยหนังสอืสาํคัญแสดงสทิธใินที�ดนิหรือหนังสอื
กรรมสทิธิ�หอ้งชดุและหรอืเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 
(กรณีผูข้อประสงคข์อถา่ยสาํเนาเอกสารดว้ย) 
 
(หมายเหต:ุ -) 

2) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
-  เจา้พนักงานที�ดนิผูม้อํีานาจอนุมัตติรวจสอบเรื�องทั �งหมดและ
พจิารณาวา่สมควรอนุมัตติามคําขอหรอืไม่ 
–ชําระคา่ธรรมเนียม 
–พนักงานเจา้หนา้ที�จดัทํารายงานหรอืสําเนาเอกสาร 
–เจา้พนักงานที�ดนิลงลายมอืชื�อรับรองสาํเนาถกูตอ้งในหนังสอื
สําคัญแสดงสทิธใินที�ดนิหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุและหรอื
เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 
- แจกเอกสาร 
- ผูข้อตรวจสอบความถูกตอ้งวา่เป็นสาํเนาเอกสารที�มชีื�อผูถ้กู
ตรวจสอบหลกัทรัพยเ์ป็นผูถ้อืกรรมสทิธิ�หรอืสทิธคิรอบครอง
หรอืไม่ 
กอ่นออกจากสาํนักงานที�ดนิ 
 
 
(หมายเหต:ุ -) 

20 นาท ี - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

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

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หลกัฐานที�แสดงวา่มสีทิธติรวจสอบหลกัทรพัยไ์ดต้ามกฎหมายเชน่
เจา้หนี�ตามคําพพิากษาหรอืคําส ั�งศาลถงึที�สดุและหนงัสอืรบัรอง
คดถีงึที�สดุหรอืทนายความผูไ้ดร้บัมอบอํานาจจากเจา้หนี�ดงักลา่ว 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

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

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่คําขอที�ดนิ(เก็บตามจํานวนลูกหนี�ที�ขอตรวจสอบ) ร า ย ล ะ     
5 บาท 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

2) คา่คําขอหอ้งชุด     ร า ย ล ะ     20   
บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

3) ค่าตรวจสอบข้อมูลด้านทะเบียนที�ดนิจากสื�อบนัทกึข ้อมูลทาง
คอมพวิเตอรห์รอืส ื�ออเิล็กทรอนกิสอ์ื�นคร ั�งละ  100  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

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

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

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

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

6) ค่าจดัทําสําเนาจากสื�อบนัท ึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือสื�อ
อเิล็กทรอนกิสอ์ื�น     แผ่นละ   
50         บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

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

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

8) คา่มอบอํานาจหอ้งชุดเรื�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 


