
คูม่อืสําหรบัประชาชน : คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทคําขอตรวจหลกัฐานทะเบยีนที�ดนิ / หอ้งชุดทาง

ไปรษณีย ์
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

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

1. ผูข้อขอตรวจไดเ้ฉพาะที�ดนิที�มโีฉนดที�ดนิหรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชนแ์ละกรณีเป็นอาคารชดุขอตรวจไดเ้ฉพาะหนังสอื

กรรมสทิธิ�หอ้งชดุโดยไมร่วมถงึการตรวจสอบหลักทรัพยก์ารขอคัดและขอถา่ยสาํเนาเอกสาร 

 

2. ตอ้งเป็นการขอตรวจสอบเพื�อขอทราบไดเ้ฉพาะวา่โฉนดที�ดนิหรือหนังสอืรับรองการทําประโยชน์หรอืหอ้งชุดดงักลา่วมีชื�อ

บคุคลใดเป็นผูม้ีสทิธใินที�ดนิหรอืหอ้งชดุไดม้าอย่างไรเมื�อใดมภีาระผกูพันหรอืไม่อย่างไรมกีารยดึหรอือายัดตามกฎหมายหรอืไม่

มกีารออกใบแทนไปแลว้หรอืไมเ่มื�อใด 

 

3. ผูข้อสง่หนังสอืขอตรวจหลักฐานทางทะเบยีนที�ดนิดังกลา่วขา้งตน้ทางไปรษณียพ์รอ้มเงนิคา่ธรรมเนียมและเอกสารที�

เกี�ยวขอ้งไปณสํานักงานที�ดนิทอ้งที�ซ ึ�งที�ดนิหรอืหอ้งชดุตั �งอยู่ 

 

4. ระยะเวลาดาํเนนิการ 7 วัน(กรณีไมม่ขีอ้ขดัขอ้ง) ทั �งนี�ไมร่วมระยะเวลาแจง้ใหผู้ข้อสง่เงนิค่าธรรมเนียม(กรณีผูข้อไมส่ง่เงนิ

คา่ธรรมเนียมมาพรอ้มหนังสอืขอตรวจหลกัฐานฯ) หรอืไม่รวมระยะเวลาแจง้ใหผู้ข้อสง่เงนิคา่ธรรมเนียมมาเพิ�มเตมิ (กรณีผูข้อสง่

เงนิคา่ธรรมเนียมมาไมค่รบถว้น) 

 
 

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 :7 วัน 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การพจิารณา 
–ลงบญัชรีับทําการโดยถอืหนังสอืขอตรวจหลักฐานทะเบยีน
ที�ดนิทางไปรษณียเ์ป็นคําขอ 
–ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานที�ผูข้อสง่มา 
–เงนิคา่ธรรมเนียมที�สง่มาถกูตอ้งหรอืไม ่
กรณีผูข้อไมไ่ดส้ง่เงนิคา่ธรรมเนยีมมาหรอืสง่มาแตไ่ม่ถกูตอ้ง
แจง้ผูข้อใหจ้ัดสง่คา่ธรรมเนียมใหถู้กตอ้งครบถว้นเสยีกอ่น 
–ตรวจสอบสารบบและหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ/หอ้งชดุ 
–เจา้หนา้ที�สั�งดําเนนิการตามหนังสอืของผูข้อ 
- เจา้หนา้ที�นําธนาณัตไิปขึ�นเงนิที�ไปรษณีย ์
–เจา้หนา้ที�นําเงนิไปชําระคา่ธรรมเนียมที�การเงนิ 
(หมายเหต:ุ -) 

4 วัน - 
 

2) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
–พนักงานเจา้หนา้ที�จดัทําหนังสอืแจง้ผลการตรวจสอบใหผู้ข้อ
ทราบ 
–เจา้พนักงานที�ดนิลงนามในหนังสอืแจง้ผลการตรวจสอบ 
–กรณีมเีงนิเหลอืและพอสําหรับการสง่เงนิคนืใหเ้จา้หนา้ที�จัดซื�อ

3 วัน - 
 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

ธนาณัตสิง่คนืพรอ้มสง่ใบเสร็จรับเงนิคา่ธรรมเนียม 
–กรณีมเีงนิเหลอืไมพ่อสาํหรับสง่คนืใหแ้จง้ผูข้อรับเงนิที�เหลอื
คนืโดยดว่นภายใน 30 วัน 
 
(หมายเหต:ุ -) 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

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

1) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนพรอ้มรบัรองความถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น (ถา่ยสาํเนาพรอ้มรบัรองความถูกตอ้ง) 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืแจง้ความประสงคข์อตรวจหลกัฐานทะเบยีนที�ดนิทาง
ไปรษณียพ์รอ้มซองจดหมายปิดแสตมป์จา่หนา้ซองถงึตวัผูข้อโดย
ระบทุี�อยูใ่หช้ดัเจนเพื�อแจง้ผลการตรวจสอบหรอืขอ้ขดัขอ้งให้
ทราบ (ผูข้อจดัทํา) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

ธนาณตั ิ
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

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

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

2) คา่คําขอตรวจหลกัฐานทะเบยีนหอ้งชุด  ห้ อ ง ชุ ด ล ะ       
20   บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

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

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

4) คา่ตรวจหลกัฐานทะเบยีนหอ้งชุดหอ้งชุดละ     100     บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

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

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

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

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั 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 


