
คูม่อืสําหรบัประชาชน : จดทะเบยีนเกี�ยวกบัจํานองอสงัหารมิทรพัยก์รณีตอ้งประกาศ 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย 

 

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

1. กรณีไมแ่ลว้เสร็จในวันยื�นคําขอเนื�องจากตอ้งมีการประกาศตามกฎหมายสาํหรับการจํานองที�ดนิมหีลักฐานเป็นหนังสอืรับรอง

การทําประโยชน ์(น.ส.3/น.ส. 3 ข) หรอืจํานองเฉพาะสิ�งปลกูสรา้งซึ�งกฎหมายกําหนดใหต้อ้งประกาศ 30 วัน (กรณีที�ตอ้งมีการ

ประกาศหรอืไมไ่ดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งประกาศเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบบัที� 7 (พ.ศ. 2497) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัตใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2497) 

2. การขอจดทะเบยีนเกี�ยวกบัจํานองกรณีตอ้งมีการประกาศตามกฎหมายไดแ้กก่ารจํานองที�ดนิน.ส. 3/น.ส. 3 ขหรอืสิ�งปลูกสรา้ง

อยา่งเดยีว 

3. ผูจ้ํานองตอ้งเป็นเจา้ของที�ดนิสิ�งปลกูสรา้งซึ�งมชีื�อปรากฏในหลกัฐานหนังสอืรับรองการทําประโยชน ์(น.ส.3, น.ส.3 ข.) 

หลักฐานการเป็นเจา้ของสิ�งปลกูสรา้ง 

4. ผูข้อตอ้งยื�นเอกสารหลักฐานตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิพื�นที�ที�รับผดิชอบซึ�งที�ดนิหรอืสิ�งปลกูสรา้งตั �งอยูโ่ดยตอ้ง

ตดิตอ่เจา้หนา้ที�ประชาสมัพันธ ์

4.1 ครั �งแรกในวันยื�นคําขอเพื�อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตา่งๆเบื�องตน้ก่อนและรับบัตรควิเพื�อรอยื�นคําขอและสอบสวน

ตามลําดบักอ่นหลงัในขั �นตอนตอ่ไป (ไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาใหบ้รกิาร) 

4.2 ครั �งที�สองในวันจดทะเบยีนผูข้อตอ้งตดิตอ่เจา้หนา้ที�ประชาสมัพันธเ์พื�อรับบัตรควิและรอเจา้หนา้ที�จดทะเบยีนตามลําดบั

กอ่นหลงัในขั �นตอนตอ่ไป (ไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาใหบ้รกิาร) 

5. พนักงานเจา้หนา้ที�ตอ้งสอบสวนสทิธแิละความสามารถรวมตลอดถงึความสมบรูณ์ของนติกิรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยต์ามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบับที� 7 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญตัใิหใ้ชป้ระมวล

กฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2497 และแกไ้ขเพิ�มเตมิรวมทั �งกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 

6. ระยะเวลาดาํเนนิการ 

6.1 วันรับคําขอ (1 วัน) ใชร้ะยะเวลาประมาณ 90 นาท ี(ไม่รวมระยะเวลารอการยื�นคําขอและสอบสวนทั �งนี�การนับระยะเวลา

ดําเนนิการจะเริ�มนับตั �งแตพ่นักงานเจา้หนา้ที�เริ�มสอบสวนตามลําดับกอ่นหลงั) ระยะเวลาแลว้เสร็จขึ�นอยูก่ับจํานวนคูก่รณีและ

หนังสอืรับรองการทําประโยชน ์(น.ส. 3/น.ส. 3 ข) หรอืสิ�งปลกูสรา้งเชน่กรณีมคีูก่รณีฝ่ายละหลายรายหรือหนังสอืรับรองการทํา

ประโยชน ์(น.ส. 3/น.ส. 3 ข) หลายฉบับหรือขอจดทะเบยีนหลายประเภทในคราวเดยีวกันเป็นตน้และในบางกรณีอาจตอ้งใช ้

เวลาเพิ�มตามขอ้เท็จจรงิเชน่หลกัฐานไม่ชัดเจนตอ้งสอบสวนเพิ�มเตมิเพื�อใหข้อ้เท็จจรงิยตุจิํานองที�ดนิพรอ้มส ิ�งปลกูสรา้งแตส่ิ�ง

ปลกูสรา้งตามหลักฐานเดมิกบัขอ้เท็จจรงิที�ขอจดทะเบยีนไม่ตรงกันเป็นตน้ 

6.2 การนับระยะเวลาปิดประกาศครบ 30 วันนับแตว่ันปิดประกาศฉบบัสดุทา้ยนําสง่ประกาศและปิดประกาศรวม 10 วันนับแตว่นัที�

เจา้พนักงานที�ดนิลงนามและทําหนังสอืแจง้ผูข้อภายใน 5 วันนับแตว่ันประกาศครบกําหนดทั �งนี�ระยะเวลาอาจเพิ�มข ึ�นไดต้าม

ขอ้เท็จจรงิเป็นกรณีไปเชน่กรณีไดร้ับหลักฐานการปิดประกาศจากไปรษณียห์รอืผูข้อลา่ชา้หรอืหลักฐานการปิดประกาศสญูหาย

ตอ้งปิดประกาศใหม่เป็นตน้ 

6.3 วันจดทะเบยีน (1 วัน) ใชร้ะยะเวลาประมาณ 120 นาท ี(ไม่รวมระยะเวลารอเจา้หนา้ที�จดทะเบยีนทั �งนี�การนับระยะเวลา

ดําเนนิการจะเริ�มนับตั �งแตพ่นักงานเจา้หนา้ที�เริ�มรับเรื�องเพื�อดําเนนิการจดทะเบยีนตามลําดับกอ่นหลงั) ระยะเวลาแลว้เสร็จขึ�นอยู่

กับจํานวนคูก่รณีหรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชน ์(น.ส. 3/น.ส. 3 ข) หรอืสิ�งปลกูสรา้งเชน่กรณีมคีูก่รณีฝ่ายละหลายรายหรอื

หนังสอืรับรองการทําประโยชน ์(น.ส. 3/น.ส. 3 ข) หลายฉบับหรือขอจดทะเบยีนหลายประเภทในคราวเดยีวกันเป็นตน้ 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครเลขที� 2  ถนนพระพพิธิแขวง
พระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร 10200 / โทรศพัท ์: 0 2225 
5758, 0 2224 0187, 0 2622 3490  / Fax : 0 2225 5734  / 
E-mail : bangkok@dol.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

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

 

 

 

 

 



ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :47 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การพจิารณา 
วันยื�นคําขอ 
- ยื�นคําขอ 
- ตรวจเอกสารหลักฐาน/สารบบที�ดนิและหนังสอืรับรองการทํา
ประโยชน์  (น.ส. 3/น.ส. 3 ข) หรอืหลกัฐานการเป็นเจา้ของสิ�ง
ปลกูสรา้ง 
- รับคําขอและสอบสวนคูก่รณีตรวจอายัด 
- ทําคําขอและคูก่รณีลงนามในคําขอ 
- เจา้หนา้ที�สั�งรับคําขอ 
- ชําระคา่ธรรมเนียมคําขอและคา่ประกาศ 
- จัดทําประกาศหนังสอืนําสง่ประกาศ 
- เสนอเจา้พนักงานที�ดนิลงนามประกาศ 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

2) การพจิารณา 
การประกาศมกีําหนด  30  วัน 
- สง่ประกาศใหพ้นักงานเจา้หนา้ที�ปิดตามสถานที�ที�กฎหมาย
กําหนด 
(ระยะเวลานําสง่ประกาศและปิดประกาศรวม  10  วันนับแตว่ันที�
เจา้พนักงานที�ดนิลงนาม) 
- ประกาศครบกําหนด  30  วันไมม่ผีูโ้ตแ้ยง้คัดคา้น (การนับ
ระยะเวลาประกาศ 30 วันใหเ้ริ�มนับวนัปิดประกาศฉบบัสดุทา้ย) 
- ทําหนังสอืแจง้ผูข้อมาดําเนนิการเพื�อจดทะเบยีน 
(ภายใน  5  วันนับแตว่ันประกาศครบกําหนด) 
(หมายเหต:ุ -) 

45 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
วันจดทะเบยีน 
- ยื�นหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ 
- ตรวจสอบเรื�อง/ตรวจอายัด 
- เจา้พนักงานที�ดนิพจิารณาสั�งจดทะเบยีน 
- ทําสญัญา/บันทกึขอ้ตกลง/คูก่รณีลงนาม/แกท้ะเบยีน 
- ประเมนิราคาทุนทรัพยค์ํานวณคา่ใชจ้่าย/ผูข้อชําระเงนิ 
- เจา้พนักงานที�ดนิตรวจสอบเรื�อง/ลงนามจดทะเบยีน/
ประทับตราประจําตาํแหน่งในหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรอืสมดุ
ทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมเกี�ยวกบัอสงัหา 
รมิทรัพยพ์รอ้มทั �งแจกใหผู้ข้อตรวจสอบความถกูตอ้ง 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
หนงัสอืรบัรองการทําประโยชน ์(น.ส.3/ น.ส. 3 ข.)  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 

2) 
 

หลกัฐานการเป็นเจา้ของสิ�งปลูกสรา้งกรณีไมไ่ดร้บัโอนสิ�งปลูก
สรา้งมาพรอ้มกบัที�ดนิตอ้งมหีลกัฐานการเป็นเจา้ของส ิ�งปลูกสรา้ง
เชน่หลกัฐานที�เจา้ของที�ดนิขออนุญาตปลกูสรา้งหรอืถา้ไมม่ใีหใ้ช้

หลกัฐานการออกหมายเลขประจําบา้นหรอืหลกัฐานของทาง
ราชการที�เป็นหลกัฐานเชื�อไดว้า่เป็นเจา้ของสิ�งปลกูสรา้งจรงิเป็น
ตน้  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีจํานองที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งหรอืจํานองเฉพาะสิ�งปลูก
สรา้ง) 

- 

3) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูจํ้านองหรอืผูร้ับจํานองเป็นบุคคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้วซึ�งออกโดยสถานตีํารวจทอ้งที�หรอื
หนงัสอืเดนิทางหรอืหนงัสอืรบัรองของเจา้หนา้ที�พนกังานกงสลุ
หรอืสถานทูตที�ผูน้ ั�นสงักดัอยูห่รอืหนงัสอืแสดงสญัชาต ิ 
(Emergency  Certificate)  ซึ�งกระทรวงตา่งประเทศออกใหเ้ป็น
การช ั�วคราว  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูร้ับจํานองเป็นบคุคลตา่งดา้ว) 

- 

5) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูจํ้านองหรอืผูร้ับจํานองเป็นบุคคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หลกัฐานของทางราชการแสดงวา่ไดม้กีารเปลี�ยนชื�อตวัชื�อสกุล 
(ถา้มกีารเปล ี�ยนชื�อตวัชื�อสกุลไมต่รงกบัชื�อตวัชื�อสกุลในหนงัสอื
แสดงสทิธใินที�ดนิ)  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูจํ้านองหรอืผูร้ับจํานองเป็นบุคคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

ทะเบยีนสมรสทะเบยีนหยา่พรอ้มบนัทกึการหยา่ของเจา้ของ
อสงัหารมิทรพัย ์ (ถา้มกีารจดทะเบยีนสมรสหรอืจดทะเบยีนหยา่)  
(ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูจํ้านองหรอืผูร้ับจํานองเป็นบุคคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

8) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหท้ํานติกิรรมของคูส่มรส (ตน้ฉบบัซึ�งผูข้อจดัทํา) 
พรอ้มบตัรประจําตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้นของคูส่มรสและ
ทะเบยีนสมรส  (สําเนารบัรองความถูกตอ้ง)  กรณีท ี�ตอ้งใหค้วาม
ยนิยอมเชน่เป็นสนิสมรสที�ใสช่ื�อไวเ้พยีงผูเ้ดยีวเป็นตน้ (ถา้มคีู่
สมรสโดยชอบดว้ยกฎหมายและเป็นสนิสมรส) ยกเวน้กรณีคูส่มรส
แสดงตวัยนิยอมใหท้ํานติกิรรมดว้ยตนเอง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูจํ้านองหรอืผูร้ับจํานองเป็นบุคคลธรรมดา) 

- 



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

9) 
 

ใบมรณบตัรคูส่มรส (ถา้คูส่มรสถงึแกก่รรม)  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูจํ้านองหรอืผูร้ับจํานองเป็นบุคคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลซึ�งสาระสาํคญัตา่งๆในหนงัสอืรบัรองที�
นํามาแสดงยงัเป็นปจัจบุนั  (ตน้ฉบบั)  สําเนาบญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้
และสําเนาหนงัสอืรบัรองนติบิุคคลดงักลา่วซึ�งผูม้อีํานาจทําการ
แทนนติบิุคคล  (ไมใ่ชผู่ร้บัมอบอํานาจ)  รบัรองความถูกตอ้ง
พรอ้มประทบัตราของนติบิคุคลกรณีหนงัสอืรบัรองนติบิคุคลระบุวา่
ตอ้งมกีารประทบัตรา 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูจํ้านองหรอืผูร้ับจํานองเป็นนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

11) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้น  (ตน้ฉบบั)  ของ
กรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิคุคลและตราประทบัของนติ ิ
บุคคล (กรณีหนงัสอืรบัรองนติบิุคคลระบุวา่ตอ้งมกีารประทบัตรา) 
และตวัอยา่งลายมอืชื�อของกรรมการหรอืผูม้อีํานาจทําการแทนนติ ิ
บุคคลมาแสดงดว้ย   (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูจํ้านองหรอืผูร้ับจํานองเป็นนติบิคุคล) 

กรมการปกครอง 

12) 
 

รายงานการประชุมของนติบิุคคลที�มมีตใิหท้ํานติกิรรมพรอ้ม
รายละเอยีดที�เกี�ยวขอ้ง  (กรณีนติบิคุคลมกีรรมการเพยีงคนเดยีว
ไมต่อ้งใชร้ายงานการประชุมเวน้แตข่อ้บงัคบัของนติบิคุคลตอ้ง
ประชุมผูถ้อืหุน้ท ั�งหมดใหแ้สดงรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้) 
ตน้ฉบบัและสาํเนารบัรองความถกูตอ้งพรอ้มประทบัตราของนติ ิ
บุคคลกรณีหนงัสอืรบัรองนติบิุคคลระบุวา่ตอ้งมกีารประทบัตรา(ผู ้
ขอจดัทํา) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูจํ้านองหรอืผูร้ับจํานองเป็นนติบิคุคล) 

- 

13) 
 

ขอ้บงัคบัของนติบิุคคลหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละวตัถปุระสงค ์ 
(ตน้ฉบบัและสาํเนารบัรองความถกูตอ้ง)  พรอ้มประทบัตราของนติ ิ
บุคคลกรณีหนงัสอืรบัรองนติบิุคคลระบุวา่ตอ้งมกีารประทบัตรา 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

14) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจ  (ผูข้อจดัทํา)  และบตัรประจําตวัประชาชนผู ้
มอบอํานาจหรอืสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีน
บา้น (ถา่ยเอกสาร) ท ี�ผูม้อบอํานาจรบัรองความถกูตอ้งพรอ้มบตัร
ประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้น  (ตน้ฉบบั)  ของผูร้บั
มอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีไมไ่ปดําเนนิการดว้ยตนเอง) 

- 

15) 
 

กรณีกฎหมายกําหนดใหต้อ้งมหีลกัฐานคํายนิยอมหรอืตอ้งไดร้บั
อนุญาตจากหนว่ยงานใดหรอืบคุคลใดกอ่นตอ้งนําหลกัฐานน ั�นมา
แสดงดว้ยเชน่กรณผีูเ้ยาวจ์ํานองที�ดนิซึ�งตอ้งขออนุญาตศาลกอ่น
ตามกฎหมายเป็นตน้ (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 



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

16) 
 

กรณีที�ส ิ�งปลูกสรา้งที�จาํนองไมใ่ชข่องเจา้ของที�ดนิตอ้งมหีนงัสอื
ยนิยอมของเจา้ของที�ดนิใหท้ํานติกิรรมและยนืยนัวา่สิ�งปลูกสรา้ง
น ั�นเป็นของผูจ้ํานองไมใ่ชข่องเจา้ของที�ดนิ  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่คําขอแปลงละ    5  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

2) คา่ธรรมเนยีม (กรณีมทีนุทรพัย)์ 1%  ของวงเงนิจํานองอยา่งสูง
ไมเ่กนิ  200,000   บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 1 บาท 
 
 

3) คา่ธรรมเนยีม (กรณีไมม่ทีนุทรพัย)์    แปลงละ  50  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

4) คา่อากรแสตมป์  
กรณีบุคคลธรรมดาหรอืนติบิุคคลเป็นผูร้บัจํานองและใชส้ญัญา
จํานองเป็นหลกัฐานการกูย้มืดว้ยเสยี 0.05 % ของวงเงนิที�จํานอง
แตไ่มเ่กนิ  10,000 บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0.05 บาท 
 
 

5) คา่อากรคูฉ่บบั  
กรณีมกีารจดัทําตราสารซึ�งมขีอ้ความอย่างเดยีวกนักบัตน้ฉบบั
และผูก้ระทําตราสารไดล้งลายมอืชื�อไวอ้ยา่งเดยีวกบัตน้ฉบบัเสยี
คา่อากรคูฉ่บบั  5  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

6) คา่ประกาศ แปลงละ  10  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

7) คา่มอบอํานาจ เร ื�องละ  20  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

8) คา่พยาน คนละ   10  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เจา้พนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานคร : สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครเลขที� 2  ถนนพระพพิธิแขวง
พระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร 10200 / โทรศพัท ์: 0 2225 5758, 0 2224 0187, 0 2622 3490  / Fax : 0 
2225 5734  / E-mail : bangkok@dol.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ตูร้ับเรื�องรอ้งเรยีนณสาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานคร 
(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:ุ -) 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

5) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

1) มคีรบทุกประเภทสามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิทกุแหง่หรอืสามารถตรวจสอบดว้ย
ตนเองจากเว็บไซต ์ www.dol.go.th/registry 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหต ุ

1. เอกสารที�นํามาแสดงตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ถา้เป็นภาษาตา่งประเทศตอ้งแปลเป็นภาษาไทยที�รับรองความถกูตอ้งโดย 
     1.1 คนไทยที�จบการศกึษาในระดับไม่ตํ�ากวา่ปรญิญาตรใีนหลักสตูรที�ใชภ้าษาที�ปรากฏในเอกสารนั �นเป็นภาษาในการเรยีน
การสอนหรอื 
     1.2อาจารยใ์นสถาบันการศกึษาระดบัอดุมศกึษาและเป็นผูส้อนภาษาที�ปรากฏในเอกสารนั�นในสถาบันการศกึษาหรอื 
     1.3สถานทตูหรอืสถานกงสลุตา่งประเทศที�ตั �งอยู่ในประเทศไทยโดยประเทศนั �นใชภ้าษาที�ปรากฏในเอกสารนั �นเป็นภาษา
ราชการหรอื 
     1.4สถานทตูหรอืสถานกงสลุไทยในตา่งประเทศ 
(ทั �งนี�ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 2539) 
 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ - 


