
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การยื�นคําขอจดทะเบยีนตา่งสํานกังานที�ดนิ 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

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

1. การยื�นคําขอจดทะเบยีนตา่งสํานักงานที�ดนิเป็นกรณีที�ผูข้อไมส่ะดวกในการเดนิทางไปยื�นคําขอจดทะเบยีนยังพื�นที�ซ ึ�งที�ดนิ

หรอืหอ้งชดุตั �งอยู่ผูข้อตอ้งไปยื�นเอกสารหลักฐานตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ณสํานักงานที�ดนิกรงุเทพมหานคร/สาขาสาํนักงานที�ดนิ

จังหวดั/สาขาและสว่นแยกแหง่ใดแหง่หนึ�งโดยตอ้งตดิตอ่เจา้หนา้ที�ประชาสมัพันธเ์พื�อตรวจสอบเอกสารหลกัฐานตา่งๆเบื�องตน้

กอ่นและรับบตัรควิเพื�อรอยื�นคําขอและสอบสวนตามลําดบักอ่นหลังในขั �นตอนตอ่ไป (ไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาใหบ้รกิาร) ใน

กรณีที�เป็นการจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมเกี�ยวกับที�ดนิที�มโีฉนดที�ดนิหนังสอืรับรองการทําประโยชน์และหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้ง

ชดุเฉพาะกรณีที�ไมม่กีารประกาศหรอืการรังวัดโดยพนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิที�รับคําขอจะตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

และเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมภาษีและอากรรวมทั �งคา่ใชจ้่ายในการสง่เรื�องราวขอจดทะเบยีนโอนที�ดนิหรือหอ้งชดุทางไปรษณียไ์ป

ใหส้าํนักงานที�ดนิทอ้งที�ซึ�งที�ดนิหรอืหอ้งชดุตั �งอยูเ่พื�อพนักงานเจา้หนา้ที�แหง่สํานักงานที�ดนิทอ้งที�ซึ�งที�ดนิหรอืหอ้งชดุตั �งอยูนั่�น

ดําเนนิการจดทะเบยีนตามกฎหมายหากไมม่เีหตขุัดขอ้งพนักงานเจา้หนา้ที�จะดําเนนิการจดทะเบยีนใหผู้ข้อเสร็จแลว้จะสง่

หนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุและสญัญาทางไปรษณียค์นืสํานักงานที�ดนิที�รับคาํขอเพื�อแจง้ใหผู้ข้อจด

ทะเบยีนรับเอกสารคนื 

2. พนักงานเจา้หนา้ที�ตอ้งสอบสวนสทิธแิละความสามารถรวมตลอดถงึความสมบรูณ์ของนติกิรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยเ์ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบับที� 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบญัญัตใิหใ้ชป้ระมวล

กฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2497 และที�แกไ้ขเพิ�มเติ�มรวมทั �งกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 

3. ระยะเวลาดาํเนนิการ 

3.1 วันยื�นคําขอ (1 วันทําการ) ใชร้ะยะเวลาประมาณ 110 นาท ี(ไมร่วมระยะเวลารอการยื�นคําขอและสอบสวนทั �งนี�การนับ

ระยะเวลาดําเนนิการจะเริ�มนับตั �งแตพ่นักงานเจา้หนา้ที�เร ิ�มสอบสวนตามลําดับกอ่นหลงั) ระยะเวลาแลว้เสร็จขึ�นอยู่กับจํานวน

คูก่รณีและหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิเชน่กรณีมคีูก่รณีฝ่ายละหลายรายหรือหนังสอืแสดงสทิธหิลายฉบับหรอืขอจดทะเบยีนหลาย

ประเภทในคราวเดยีวกนัเป็นตน้และในบางกรณีอาจตอ้งใชเ้วลาเพิ�มตามขอ้เท็จจรงิเชน่หลักฐานไมช่ดัเจนตอ้งสอบสวนเพิ�มเตมิ

เพื�อใหข้อ้เท็จจรงิยุตจิดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมในที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งแตส่ ิ�งปลูกสรา้งตามหลักฐานเดมิกับขอ้เท็จจรงิที�ขอ

จดทะเบยีนไมต่รงกันเป็นตน้ 

3.2 การสง่เรื�องทางไปรษณียล์งใหส้ํานักงานที�ดนิทอ้งที�จดทะเบยีน 3 วันทําการสาํนักงานที�ดนิทอ้งที�ตรวจสอบเรื�องจดทะเบยีน

และสง่เรื�องทางไปรษณียล์งใหสํ้านักงานที�ดนิที�รับคําขอ 5 วันทําการแจง้ผูข้อรับเอกสารคนื 2 วันทําการทั �งนี�ระยะเวลา

ดําเนนิการอาจเพิ�มข ึ�นไดต้ามขอ้เท็จจรงิเป็นกรณีไปเชน่ไดร้ับเอกสารหลักฐานจากไปรษณียล์า่ชา้เป็นตน้ 

3.3 วันที�ผูข้อรับเอกสารคนื (1 วันทําการ) ผูข้อยื�นใบรับ (ท.ด. 53) ตอ่เจา้หนา้ที�ประชาสมัพันธเ์พื�อใหไ้ปพบพนักงานเจา้หนา้ที�

และดําเนนิการแจกหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุและสญัญาพรอ้มใบเสร็จรับเงนิใหแ้กผู่ข้อทั �งนี�ผูข้อ

ตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งในหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุและสญัญาใชร้ะยะเวลาประมาณ 10 นาท ี

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานที�ดนิที�ผูโ้อนและผูร้ับโอนสะดวก (ยื�นคําขอจดทะเบยีน
ตา่งสํานักงานที�ดนิ)  ณสาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานคร/สาขา
สาํนักงานที�ดนิจังหวดั/สาขาสาํนักงานที�ดนิสว่นแยก  /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

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

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :11 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การพจิารณา 
วันยื�นคําขอ 
- ยื�นคําขอ 
- ตรวจเอกสารหลักฐาน/สารบบที�ดนิและหนังสอืแสดงสทิธใิน
ที�ดนิหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุ 

1 วันทําการ - 
 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

- รับคําขอและสอบสวนคูก่รณี 
- ประสานสาํนักงานที�ดนิทอ้งที�ทางโทรสารเพื�อประเมนิราคาทุน
ทรัพยต์รวจอายดัและตรวจการออกใบแทน 
- รอผลจากสาํนักงานที�ดนิทอ้งที�ทางโทรสารประมาณ   30  -  
60  นาท ี
- ทําสญัญา/บันทกึขอ้ตกลงและแกท้ะเบยีน 
- คูก่รณีลงนามในสญัญา/บันทกึขอ้ตกลง 
- คํานวณคา่ใชจ้่าย/ผูข้อชําระเงนิ 
- ออกใบรับท.ด. 53 
(หมายเหต:ุ -) 

2) การพจิารณา 
สง่เอกสารทางไปรษณีย ์
- เจา้หนา้ที�เบกิเงนิจากเจา้หนา้ที�การเงนิไปซื�อธนาณัตทิี�
สํานักงานไปรษณีย ์
- สง่เรื�องพรอ้มธนาณัตคิา่ธรรมเนียมภาษีและอากรและคา่ใชจ้่าย
อื�นๆใหส้าํนักงานที�ดนิทอ้งที�เพื�อดําเนนิการจดทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ -) 

3 วันทําการ - 
 

3) การพจิารณา 
การจดทะเบยีน 
- เจา้หนา้ที�ตรวจสอบเรื�อง 
- ตรวจอายัด 
- นําธนาณัตไิปเบกิเงนิจากสาํนักงานไปรษณีย ์
- คํานวณคา่ใชจ้่าย 
 - ชําระเงนิใชจ้่าย 
- เจา้พนักงานที�ดนิตรวจสอบเรื�องและลงนามจดทะเบยีนใน
สญัญาหรอืบนัทกึขอ้ตกลงและหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรอื
หนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุ 
- สง่เรื�องทั �งหมดพรอ้มสญัญาและเอกสารที�เกี�ยวขอ้งคนื
สํานักงานที�ดนิที�รับคําขอทางไปรษณีย ์
(หมายเหต:ุ -) 

5 วันทําการ - 
 

4) การพจิารณา 
แจง้ผูข้อรับเอกสารคนื 
- ตรวจความถกูตอ้งของหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิและสญัญาที�
สํานักงานที�ดนิที�จดทะเบยีนสง่คนืมา 
- จัดทําหนังสอืแจง้ผูข้อรับหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิและสญัญา
โดยแจง้ผูข้อใหนํ้าใบรับ (ท.ด. 53)  มาตดิต่อดว้ย 
- เสนอเจา้พนักงานที�ดนิลงนามและจัดสง่หนังสอืแจง้ 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วันทําการ - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

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

1) 
 

เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดไวใ้นการจดทะเบยีนสทิธแิละนติ ิ
กรรมแตล่ะประเภท 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดไวใ้นการจดทะเบยีนสทิธแิละนติ ิ
กรรมแตล่ะประเภท  (มคีา่ใชจ้า่ยไมใ่ช ่0 บาท) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

2) ค่าใชจ้่ายในการส่งพสัดุไปรษณียแ์ละค่าธรรมเนยีมธนาณตั ิ(มี
คา่ใชจ้า่ยอตัราตามจํานวนเงนิที�สง่ไมใ่ช ่0 บาท) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เจา้พนักงานที�ดนิจังหวดั/สาขา/สว่นแยกพื�นที�ที�ใชบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ตูร้ับเรื�องรอ้งเรยีนสํานักงานที�ดนิจังหวัด/สาขา/สว่นแยก 
(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) มคีรบทุกประเภทสามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิทกุแหง่หรอืสามารถตรวจสอบดว้ย
ตนเองจากเว็บไซต ์ www.dol.go.th/registry 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหต ุ

นติกิรรมที�ยื�นตําขอตา่งสํานักงานที�ดนิไดต้อ้งเป็นนติกิรรมประเภทที�ไมม่กีารประกาศหรอืการรังวดั 
 
 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 29/06/2558 


