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คูมือสําหรับประชาชน (ฉบบัยอ)
เก่ียวกับการขอจดทะเบียนสทิธิและนติิกรรมประเภทตาง ๆ

************************
เม่ือบุคคลใดมีความประสงคจะขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  เชน  ซื้อขาย  ขายฝาก  ให  จํานอง เปนตน ใหนําหลักฐานท่ีเก่ียวของ
ไปยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ี  ณ  สํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร/สาขา หรือสํานักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา/
สวนแยก  หรือสํานักงานท่ีดินอําเภอ/ก่ิงอําเภอทองท่ีซึ่งท่ีดิน สิ่งปลูกสราง หรือหองชุดตั้งอยู เพ่ือพนักงาน
เจาหนาท่ีจะไดสอบสวนสิทธิ  ความสามารถของบุคคล  รวมตลอดถึงความสมบูรณแหงนิติกรรม ซึ่งมีหลักเกณฑ
ข้ันตอน  ระยะเวลา  และเอกสารหลักฐาน ตามประเภทการจดทะเบียน ดังนี้

การจดทะเบียนเก่ียวกับการโอน จํานอง  เชา  และกอภาระผูกพันในอสังหาริมทรัพย

ประเภทการจดทะเบียน

โอน เชน ขาย  ขายฝาก  ให  แลกเปลี่ยน  หลุดเปนสิทธิจากจํานอง
โอนชําระหนี้จํานอง  โอนตามคําสั่งศาล  โอนตามกฎหมาย  โอนชําระคาหุน
โอนชําระหนี้  การไดมาโดยการครอบครอง  เปนตน

จํานอง เชน จํานอง ข้ึนเงินจํานอง การโอนสิทธิการรับจํานอง แกไขหนี้
อันจํานองเปนประกัน ผอนตนเงินจากจํานอง ลดเงินจากจํานอง
ปลอดจํานอง ไถถอนจํานอง เปนตน

เชา เชน เชา โอนสิทธิการเชา แบงเชา เชาชวง แกไขเพ่ิมเติมสัญญาเชา
ปลอดเชา เลิกเชา เปนตน

กอภาระผูกพัน
ในอสังหาริมทรัพย

เชน สิทธิเก็บกิน สิทธิเหนือพ้ืนดิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย
สิทธิอาศัย ภาระจํายอม เปนตน

 หลักเกณฑ วิธกีาร ในการยื่นคําขอ
๑. ผูโอนหรือผูใหสัญญา เชน  ผูขาย  หรือผูจํานอง  เปนตน จะตองเปนเจาของท่ีดิน/สิ่งปลูกสรางหรือ

หองชุดท่ีมีชื่อตนเองปรากฏอยูในหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
๒. พนักงานเจาหนาท่ีตองสอบสวนสิทธิและความสามารถ  รวมตลอดถึงความสมบูรณของนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

 เอกสารหลักฐาน
หลักฐานสําหรับท่ีดิน/หองชุด/สิ่งปลูกสราง (ตนฉบับ) ไดแก  โฉนดท่ีดิน/หนังสือรับรองการทําประโยชน/
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด/หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง



๒

กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารตนฉบับ ท้ังฝายผูโอนและผูรับโอน เชน
๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถามี)
๔. ทะเบียนสมรส (ถามี)
๕. มรณบัตรของคูสมรส (ถามี)
๖. ทะเบียนหยา/พรอมบันทึกหลังการหยา (ถามี)
๗. หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรมของคูสมรส (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบานของคูสมรส
กรณนีิติบุคคล  ไดแก  บริษัทจํากัด  หางหุนสวนจํากัด  หรือนิติบุคคลอ่ืน ๆ
เอกสารตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง ท้ังฝายผูโอนและผูรับโอน  ยกเวน  ขอ ๕- ๘
ใชเฉพาะผูรับโอน เชน
๑. หนังสือรับรองนิติบุคคล
๒. รายงานการประชุมนิติบุคคล
๓. ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
๔. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล

พรอมตราประทับ
๕. หนังสือบริคณหสนธิ
๖. ขอบังคับของนิติบุคคล
๗. บัญชีรายชื่อผูถือหุนและถานิติบุคคล (ไทย) นั้นมีนิติบุคคล (ไทย) อ่ืนถือหุนอยูอีกตองแสดงหลักฐาน

บัญชีรายชื่อผูถือหุนของนิติบุคคล (ไทย) อ่ืนดวย
๘. กรณีบริษัทมหาชนจํากัดไมไดซื้อท่ีดินแตถือหุนในบริษัทท่ีซื้อท่ีดิน  ตองมีหนังสือรับรองของบริษัท

ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  หรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนของบริษัทวา
จะควบคุมอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาวของบริษัทมหาชนจํากัดนั้น  ไมใหเกินกวารอยละ ๔๙
ของทุนจดทะเบียนดวย

เอกสารอ่ืน ๆ (ตนฉบับ) เชน
๑. คําพิพากษาหรือคําสั่งศาลและหนังสือรับรองคดีถึงท่ีสุด (กรณีการโอนตามคําสั่งศาลหรือโอนโดย

มีคําพิพากษา)
๒. หนังสือยินยอมจากเจาของท่ีดินใหทํานิติกรรม (กรณีสิ่งปลูกสรางท่ีโอน/จํานอง/เชา/กอภาระผูกพัน

ไมใชของเจาของท่ีดิน)
๓. หนังสือรับรองการปลอดหนี้จากนิติบุคคลอาคารชุด (กรณีโอนหองชุด)
๔. หนังสือรับรองของนิติบุคคลอาคารชุดท่ีรับรองวามีคนตางดาวถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดไมเกินรอยละ

๔๙ ของเนื้อท่ีหองชุดท้ังหมดในอาคารชุดนั้น (กรณีโอนหองชุดใหแกบุคคลหรือนิติบุคคลตางดาว)
๕. กรณีคนไทยท่ีมีคูสมรสตางดาวขอซื้อท่ีดินหรือหองชุดเพ่ือเปนสินสวนตัว  กรณีบุคคลหรือนิติบุคคล

ตางดาวขอซื้อหองชุด  กรณีนิติบุคคลท่ีมีคนตางดาวถือหุนหรือเปนกรรมการรับโอนท่ีดินโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ตองมีเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมตามคูมือสําหรับประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘

๖. รูปแผนท่ีแสดงแนวเขตท่ีดินประกอบสัญญา (เชน แบงเชา  แบงเชาเฉพาะสวน ภาระจํายอมบางสวน เปนตน)
(ตนฉบับซึ่งผูขอจัดทํา)
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 ข้ันตอนการดําเนินการ
ข้ันตอนท่ี ๑ ติดตอเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ เพ่ือตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เบื้องตน

และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง (ไมนับเปนระยะเวลาดําเนินการ)
ข้ันตอนท่ี ๒ ย่ืนคําขอ/สอบสวน/ทําคําขอและสัญญาหรือบันทึกขอตกลง/ชําระเงิน

กรณีโอนท่ีดินมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข.) หรือโอนเฉพาะ
สิ่งปลูกสรางตองประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน (เพ่ิมข้ันตอนและระยะเวลา จัดทําประกาศ/สงประกาศ
และปดประกาศรวมอีก ๔๕ วัน  หากไมมีผูโตแยงคัดคาน เจาหนาท่ีทําหนังสือแจงผูขอมาดําเนินการ
เพ่ือจดทะเบียน)

ข้ันตอนท่ี ๓ เจาพนักงานท่ีดินจดทะเบียน  แจกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน  หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
และสัญญาใหผูขอ

 ระยะเวลาดําเนินการ

ประเภท กรณีไมตองประกาศ กรณีตองประกาศ

โอน
เชา
กอภาระผูกพันในอสังหาริมทรัพย

ใชระยะเวลาประมาณ ๑๕๐ นาที
(ไมรวมระยะเวลาข้ันตอนท่ี ๑)

ใชระยะเวลารวม ๔๗ วัน

จํานอง ใชระยะเวลาประมาณ ๑๐๐ นาที
(ไมรวมระยะเวลาข้ันตอนท่ี ๑)

ใชระยะเวลารวม ๔๗ วัน

 คาธรรมเนียม  คาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  คาภาษีธุรกิจเฉพาะ  และคาอากรแสตมป

ประเภท คาธรรมเนียม
คาภาษี

หัก ณ ท่ีจาย
คาภาษี

ธุรกิจเฉพาะ คาอากรแสตมป

โอน - ๒ % ของราคา
ประเมินทุนทรัพย
- ๐.๕ % ของราคา
ประเมินทุนทรัพย
กรณีใหโดยเสนหาไมมี
คาตอบแทนระหวาง
บุพการีกับผูสืบสันดาน
หรือระหวางคูสมรส

กรณีบุคคลธรรมดา
- เสียอัตรากาวหนา
โดยคํานวณจากราคา
ประเมินตามวิธีการ
ท่ีกําหนดในประมวล
รัษฎากร
กรณีนิติบุคคล
- ๑ % ของราคา
ประเมินหรือราคา
ทุนทรัพยท่ีสูงกวา

๓.๓ % (รวม
ภาษีทองถ่ิน)
ของราคา
ประเมินหรือ
ราคาทุนทรัพย
ท่ีสูงกวา
(กรณีท่ีตองเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะ)

๐.๕ % ของราคา
ประเมินหรือราคา
ทุนทรัพยท่ีสงูกวา
(ยกเวนกรณีท่ีเสีย
ภาษีภาษีธุรกิจ
เฉพาะแลว)



๔

ประเภท คาธรรมเนียม
คาภาษี

หัก ณ ท่ีจาย
คาภาษี

ธุรกิจเฉพาะ คาอากรแสตมป

จํานอง
- กรณีมีทุนทรัพย

- กรณีไมมีทุนทรัพย
(เชน ปลอดจํานอง
ไถถอนจากจํานอง
เปนตน)

ท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง
๑ % ของวงเงินจํานอง
อยางสูงไมเกิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท
หองชุด
๑ % ของวงเงินจํานอง

ท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง
แปลงละ ๕๐ บาท
หองชุด
หองชุดละ ๑๐๐ บาท

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

คูกรณีใหใชสัญญา
จํานองเปนหลักฐาน
การกูยืมดวย  เสีย
๐.๐๕ % ของวงเงิน
ท่ีจํานอง  แตไมเกิน
๑๐,๐๐๐ บาท

ไมเสีย

เชา
- กรณีมีทุนทรัพย

- กรณีไมมีทุนทรัพย
(เชน  ปลอดเชา
เลิกเชา   เปนตน)

๑ % ของราคาเชา
ตลอดอายุการเชา
(คาเชารวมถึงเงินกินเปลา
(ถามี))
ท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง
แปลงละ ๕๐ บาท
หองชุด
หองชุดละ ๑๐๐ บาท

ไมเสีย ไมเสีย ๐.๑% ของราคาเชา
ตลอดอายุการเชา
(คาเชารวมถึงเงิน
กินเปลา (ถามี))
แตหากเปนการ
เชาทํานา  ไร
ไมตองเสียอากร
แสตมป

กอภาระผูกพัน
ในอสังหาริมทรัพย
- กรณีมีทุนทรัพย

- กรณีไมมีทุนทรัพย
(เชน เลิกสิทธิเก็บกิน
เลิกภาระจํายอม
เปนตน)

๑% ของจํานวนเงิน
คาตอบแทน
ท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง
แปลงละ ๕๐ บาท
หองชุด
หองชุดละ ๑๐๐ บาท

ไมเสีย ไมเสีย ๐.๕% ของ
จํานวนเงิน
คาตอบแทน
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การจดทะเบียนเก่ียวกับการเชาตามพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพย
เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒

 หลักเกณฑ วิธกีาร ในการยื่นคําขอ
๑. การเชาตามพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒

เปนการเชามีกําหนดเชาระยะเวลาเกิน ๓๐ ปข้ึนไปแตไมเกิน ๕๐ ป  และตอสัญญาไดอีกไมเกิน ๕๐ ป
๒. ผูใหเชาตองเปนเจาของท่ีดิน  หรือเจาของท่ีดินและสิ่งปลูกสราง  ซึ่งมีชื่อปรากฏในหลักฐานโฉนดท่ีดิน

หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส.๓ ก./น.ส. ๓ ข.) หรือมีหลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง
๓. พนักงานเจาหนาท่ีตองสอบสวนสิทธิและความสามารถ รวมตลอดถึงความสมบูรณของนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
๔. กรณีการเชาท่ีดินมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข.) ตองประกาศ

มีกําหนด ๓๐ วัน  ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิหใชประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗

๕. กรณีเชาท่ีดินเนื้อท่ีเกิน ๑๐๐ ไร
๕.๑ การเชาท่ีดินนี้จะตองเปนกิจการท่ีอยูภายใตหลักเกณฑอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(๑) เปนการประกอบกิจการท่ีเพ่ิมมูลคาการสงออกหรือสนับสนุนการจางแรงงานภายในประเทศ
(๒) เปนการประกอบกิจการท่ียังไมมีในราชอาณาจักรหรือมีแตไมเพียงพอ
(๓) เปนการประกอบกิจการท่ีมีกรรมวิธีการผลิตท่ีทันสมัยหรือเปนการพัฒนาดานเทคโนโลยี
(๔) เปนการประกอบกิจการท่ีเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางสูงตามท่ีรัฐมนตรี

ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
๕.๒ ในกรณีคนตางดาวหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในท่ีดินไดเสมือนคนตางดาว  ตามมาตรา ๙๗ แหงประมวล

กฎหมายท่ีดิน เปนผูเชา  ผูเชาชวง  หรือผูรับโอนสิทธิการเชา  การประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมนั้น จะตองมี
การลงทุนไมนอยกวาหนึ่งรอยลานบาท  ท้ังนี้  ไมรวมถึงจํานวนเงินคาเชาโดยตองนําเงินตราตางประเทศเขามาใน
ราชอาณาจักร หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ หรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยู
นอกประเทศตามจํานวนเงินลงทุนท้ังหมด

๕.๓. การเชาท่ีดินเนื้อท่ีเกิน ๑๐๐ ไร  ตองใหสภาทองถ่ินท่ีท่ีดินตั้งอยูใหความเห็นกอนดําเนินการขอ
อนุมัติตออธิบดีกรมท่ีดิน กรณีท่ีดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร หรือขอนุมัติตอผูวาราชการจังหวัด (ในฐานะ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมท่ีดิน) กรณีท่ีดินตั้งอยูในเขตจังหวัดอ่ืน
 เอกสารหลักฐาน

หลักฐานสําหรับท่ีดิน/ สิ่งปลูกสราง (ตนฉบับ) ไดแก โฉนดท่ีดิน/หนังสือรับรองการทําประโยชน/
หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง
กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารตนฉบับ เชน
๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถามี)
๔. ทะเบียนสมรส (ถามี)
๕. มรณบัตรของคูสมรส (ถามี)
๖. ทะเบียนหยา/พรอมบันทึกหลังการหยา (ถามี)



๖

๗. หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรมของคูสมรส (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานของคูสมรส

กรณนีิติบุคคล  ไดแก  บริษัทจํากัด  หางหุนสวนจํากัด  หรือนิติบุคคลอ่ืน ๆ
เอกสารตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง เชน
๑. หนังสือรับรองนิติบุคคล
๒. รายงานการประชุมนิติบุคคล
๓. ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
๔. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล

พรอมตราประทับ
๕. หนังสือบริคณหสนธิ
๖. ขอบังคับของนิติบุคคล
๗. บัญชีรายชื่อผูถือหุนและถานิติบุคคล (ไทย) นั้นมีนิติบุคคล (ไทย) อ่ืนถือหุนอยูอีกตองแสดง

หลักฐานบัญชีรายชื่อผูถือหุนของนิติบุคคล (ไทย) อ่ืนดวย
๘. กรณีบริษัทมหาชนจํากัดไมไดซื้อท่ีดินแตถือหุนในบริษัทท่ีซื้อท่ีดิน  ตองมีหนังสือรับรองของบริษัท

ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนของบริษัทวา
จะควบคุมอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาวของบริษัทมหาชนจํากัดนั้น ไมใหเกินกวารอยละ ๔๙
ของทุนจดทะเบียนดวย

เอกสารอ่ืน ๆ (ตนฉบับ)
๑. แผนงานโครงการเก่ียวกับการลงทุนในกิจการพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมท่ีจะทําการเชา
๒. รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ
๓. หนังสือรับรองจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หรือการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย วาท่ีดิน

ท่ีจะขอเชาอยูภายในบริเวณท่ีกําหนดเปนประเภทพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมตามกฎหมาย
๔. หลักฐานการยื่นคําขอหรือการไดรับอนุญาตหรือไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐหรือองคการ

ของรัฐท่ีเก่ียวของ
๕. กรณีผูขอจดทะเบียนเปนผูท่ีเคยไดมาซึ่งสิทธิการเชาตามพระราชบัญญัตินี้แลวใหแสดงหลักฐาน

การไดมาซึ่งสิทธิดังกลาวดวย
๖. จํานวนเงินท่ีมาลงทุนกรณีการจดทะเบียนเชาเชาชวงหรือการรับโอนสิทธิการเชาท่ีมีเนื้อท่ีไมเกินกวา

หนึ่งรอยไร มีหลักฐานท่ีแสดงอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้
๖.๑ กรณีเพ่ือประกอบพาณิชยกรรมมีหลักฐานการนําเงินมาลงทุนไมต่ํากวายี่สิบลานบาท
๖.๒ กรณีเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมท่ีสามารถขอรับการสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการลงทุนมีหลักฐานการนําเงินมาลงทุนไมต่ํากวากฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนกําหนด
๖.๓ กรณีพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมท่ีเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามท่ี

รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
๗. กรณีผูเชาท่ีเปนบุคคลหรือนิติบุคคลตางดาวตองใชหลักฐานการนําเงินตราตางประเทศเขามาใน

ราชอาณาจักร การถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูนอกประเทศ  และการถอนเงิน
จากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ  เอกสารหลักฐานตามคูมือสําหรับประชาชน  ตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘



๗

๘. กรณีเชาท่ีดินเนื้อท่ีเกิน ๑๐๐ ไร
๘.๑ จํานวนเงินท่ีมาลงทุนกรณีการจดทะเบียนเชา เชาชวง หรือการรับโอนสิทธิการเชา ท่ีมีเนื้อท่ี

เกินกวาหนึ่งรอยไร เพ่ือการประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมมีหลักฐานการนําเงินมา
ลงทุนไมนอยกวาหนึ่งรอยลานบาท ท้ังนี้ ไมรวมถึงจํานวนเงินคาเชา โดยใชหลักฐานการนํา
เงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของ
บุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูนอกประเทศ หรือหลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ

๘.๒ หลักฐานท่ีแสดงอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้
(๑) เปนการประกอบกิจการท่ีเพ่ิมมูลคาการสงออกหรือสนับสนุนการจางแรงงานภายในประเทศ
(๒) เปนการประกอบกิจการท่ียังไมมีในราชอาณาจักรหรือมีแตไมเพียงพอ
(๓) เปนการประกอบกิจการท่ีมีกรรมวิธีการผลิตท่ีทันสมัยหรือเปนการพัฒนาดานเทคโนโลยี
(๔) เปนการประกอบกิจการท่ีเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางสูงตามท่ี

รัฐมนตรปีระกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
๙. รูปแผนท่ีแสดงแนวเขตท่ีดินประกอบสัญญาเชา (กรณีจดทะเบียนเชาเฉพาะสวน  แบงเชา  แบงเชา

เฉพาะสวน)  (ตนฉบับซึ่งผูขอจัดทํา)
๑๐. หนังสือยินยอมจากเจาของท่ีดินใหทํานิติกรรม (กรณีสิ่งปลูกสรางท่ีเชาไมใชของเจาของท่ีดิน)

 ข้ันตอนการดําเนินการ
ข้ันตอนท่ี ๑ ติดตอเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ เพ่ือตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เบื้องตน

และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง (ไมนับเปนระยะเวลาดําเนินการ)
ข้ันตอนท่ี ๒ ย่ืนคําขอ/สอบสวน/ทําคําขอและสัญญาหรือบันทึกขอตกลง/ชําระเงิน

กรณีโอนท่ีดินมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข.) ตองประกาศ
มีกําหนด ๓๐ วัน (เพ่ิมข้ันตอนและระยะเวลา จัดทําประกาศ/สงประกาศ และปดประกาศ
รวมอีก ๔๕ วัน  หากไมมีผูโตแยงคัดคาน เจาหนาท่ีทําหนังสือแจงผูขอมาดาํเนินการ
เพ่ือจดทะเบียน)

ข้ันตอนท่ี ๓ สรุปเรื่องพรอมความเห็นใหผูมีอํานาจสั่งอนุมัติ
เม่ือไดรับทราบผลจากสภาทองถ่ินและประกาศครบกําหนด (ถามี) ดําเนินการดังนี้
๓.๑ กรณีท่ีดินตั้งอยูเขตกรุงเทพมหานคร สํานักงานท่ีดินสรุปเรื่องพรอมความเห็นเสนออธิบดี

กรมท่ีดินพิจารณาสั่งอนุมัติ
๓.๒ กรณีท่ีดินตั้งอยูเขตจังหวดัอ่ืน  สํานักงานท่ีดินสรปุเรื่องพรอมความเห็นเสนอผูวาราชการจังหวัด

พิจารณาสั่งอนุมัติ
ข้ันตอนท่ี ๔ สงเรื่องใหสํานักงานท่ีดินเจาของเรื่องแจงผูขอมาดําเนินการจดทะเบียน
ข้ันตอนท่ี ๕ เจาพนักงานท่ีดินจดทะเบียน/แจกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน/สัญญาใหผูขอ

 ระยะเวลาดําเนินการ
ประเภท กรณีไมตองประกาศ กรณีตองประกาศ

เชาท่ีดินเนื้อท่ีไมเกิน ๑๐๐ ไร ใชระยะเวลาประมาณ ๑๕๐ นาที
(ไมรวมระยะเวลาข้ันตอนท่ี ๑)

ใชระยะเวลารวม ๔๗ วัน



๘

ประเภท กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร

กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานท่ีดิน
กรุงเทพมหานครสาขา/สวนแยก

เชาท่ีดินเนื้อท่ีเกิน ๑๐๐ ไร
- กรณีท่ีดินตั้งอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร

ใชระยะเวลารวม ๖๑ วัน ใชระยะเวลารวม ๖๗ วัน

ประเภท กรณีย่ืนคําขอท่ี
สํานักงานท่ีดินจังหวัด

กรณีย่ืนคําขอท่ีสํานักงานท่ีดิน
จังหวัด/สาขา/สวนแยก/

สํานักงานท่ีดินอําเภอ/กิ่งอําเภอ
เชาท่ีดินเนื้อท่ีเกิน ๑๐๐ ไร
- กรณีท่ีดินตั้งอยูในเขต
จังหวัดอ่ืน

ใชระยะเวลารวม ๕๕ วัน ใชระยะเวลารวม ๖๑ วัน

 คาธรรมเนียม และคาอากรแสตมป
ประเภท คาธรรมเนียม คาอากรแสตมป

กรณีมีทุนทรัพย ๑ % ของราคาเชาตลอดอายุการเชา
(คาเชารวมถึงเงินกินเปลา (ถามี))

๐.๑% ของราคาเชาตลอดอายุการเชา
(คาเชารวมถึงเงินกินเปลา (ถามี))

กรณีไมมีทุนทรัพย
(เชน ปลอดเชา เลิกเชา เปนตน)

แปลงละ ๕๐ บาท ไมเสีย

การจดทะเบียนเก่ียวกับผูจัดการมรดก/โอนมรดก

ประเภทจดทะเบียน

ผูจัดการมรดก เชน ผูจัดการมรดก  ผูจัดการมรดกเฉพาะสวน เปลี่ยนผูจัดการมรดก  โอนเปลี่ยนนาม
ผูจัดการมรดก  เลิกผูจัดการมรดก  เปนตน

โอนมรดก เชน โอนมรดก โอนมรดกเฉพาะสวน  โอนมรดกบางสวน  โอนมรดกเฉพาะสวน
เพียงบางสวน  โอนมรดกสิทธิการไถ  โอนมรดกสิทธิการรับจํานอง  โอนมรดก
สิทธิเหนือพ้ืนดิน เปนตน

 หลักเกณฑ วิธกีาร ในการยื่นคําขอ
เจาของท่ีดิน  สิ่งปลูกสราง  หรือหองชุด  ซึ่งมีชื่อปรากฏในหลักฐานโฉนดท่ีดิน  หรือหนังสือรับรอง

การทําประโยชน (น.ส. ๓, น.ส.๓ ก., น.ส. ๓ ข.) หรือหลักฐานสิ่งปลูกสราง  หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
ถึงแกกรรมทายาทหรือผูจัดการมรดก มีความประสงคจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดก หรือโอนมรดก โดย
พนักงานเจาหนาท่ีตองสอบสวนสิทธิและความสามารถ ตลอดจนความเปนทายาทของเจามรดกตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ดังนี้



๙

๑. กรณีผูจัดการมรดกตามคําสั่งศาลขอจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกเปนการจดทะเบียนแลวเสร็จ
ในวันยื่นคําขอ สวนกรณีผูจัดการมรดกตามพินัยกรรมโดยไมมีการขอใหศาลแตงตั้งผูจัดการมรดกอีกชั้นหนึ่ง
ขอจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดก เปนการยื่นคําขอและจดทะเบียนไมแลวเสร็จในวันยื่นคําขอ เนื่องจากตองมี
การประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน

๒. กรณีผูจัดการมรดกตามคําสั่งศาล หรือตามพินัยกรรม ซึ่งไดจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกไวแลว
มีความประสงคขอโอนมรดกใหแกทายาทโดยธรรม หรือทายาทตามพินัยกรรมของเจามรดก  เปนกรณียื่นคําขอ
และจดทะเบียนแลวเสร็จในวันยื่นคําขอ

๓. กรณีทายาทโดยธรรม หรือทายาทตามพินัยกรรมของผูตาย (เจามรดก) (ไมมีผูจัดการมรดก) มาขอรับ
โอนมรดกเปนกรณียื่นคําขอและจดทะเบียนไมแลวเสร็จในวันยื่นคําขอ เนื่องจากตองมีการประกาศ มีกําหนด ๓๐ วัน

 เอกสารหลักฐาน
หลักฐานสําหรับท่ีดิน/หองชุด/สิ่งปลูกสราง (ตนฉบับ) ไดแก โฉนดท่ีดิน/หนังสือรับรองการทําประโยชน/

หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด/หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง
กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง เชน
๑. มรณบัตรหรือหลักฐานการตายของเจามรดก
๒. บัตรประจําตัวประชาชน
๓. สําเนาทะเบียนบาน
๔. ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล ของเจามรดกหรือผูจัดการมรดก (ถามี)
๕. ทะเบียนสมรส (กรณีคูสมรสหรือบิดาเจามรดกเปนผูขอรับมรดก)
๖. ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (กรณีบุตรบุญธรรมเปนผูขอรับมรดก)
๗. หลักฐานแสดงวาผูรับโอนเปนทายาทท่ีมีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย
หมายเหตุ กรณีจดทะเบียนเก่ียวกับผูจัดการมรดก  ใชหลักฐานตามขอ ๑ - ๔
กรณนีิติบุคคล  ไดแก  บริษัทจํากัด  หางหุนสวนจํากัด  หรือนิติบุคคลอ่ืน ๆ
เอกสารตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง เชน
๑. หนังสือรับรองนิติบุคคล
๒. รายงานการประชุมนิติบุคคล
๓. ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
๔. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล

พรอมตราประทับ
เอกสารอ่ืน ๆ (เอกสารตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง) เชน
๑. คําสั่งศาล  หรือคําพิพากษาซึ่งแตงตั้งการเปนผูจัดการมรดก
๒. พินัยกรรม  ยกเวนกรณีพินัยกรรมสูญหาย  หรือถูกทําลาย  สามารถนําสําเนาพินัยกรรมท่ีเคยนําไป

แสดงตอหนวยงานราชการ  เชน  ศาล  หรือสํานักงานท่ีดินอ่ืน  และพนักงานเจาหนาท่ีของหนวยงานนั้น
ไดรับรองสําเนาถูกตองมาใชเปนหลักฐานแทนตนฉบับพินัยกรรมก็ได

๓. หลักฐานการตายของบิดามารดาเจามรดก
๔. ถามีผูมีสิทธิรับมรดกรวมกันหลายคนบางคนไดถึงแกกรรมไปแลว ตองมีหลักฐานการตายของทายาทนั้น ๆ
๕. หลักฐานการไมรับมรดกของทายาท (กรณีไมขอรับมรดกและไมไดมาติดตอยื่นคําขอดวย)
๖. กรณีโอนหองชุดตองมีหนังสือรับรองการปลอดหนี้จากนิติบุคคลอาคารชุด
๗. หนังสือยนิยอมเจาของท่ีดินใหทํานิติกรรม (กรณีสิ่งปลูกสรางท่ีโอนมรดกไมใชของเจาของท่ีดิน)



๑๐

 ข้ันตอนการดําเนินการ
ข้ันตอนท่ี ๑ ติดตอเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ เพ่ือตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เบื้องตน

และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง (ไมนับเปนระยะเวลาดําเนินการ)
ข้ันตอนท่ี ๒ ย่ืนคําขอ/สอบสวน/ทําคําขอ/ชําระเงิน

กรณีโอนท่ีดินมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข.) หรือโอนเฉพาะ
สิ่งปลูกสรางตองประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน (เพ่ิมข้ันตอนและระยะเวลา จัดทําประกาศ/สงประกาศ
และปดประกาศรวมอีก ๔๕ วัน  หากไมมีผูโตแยงคัดคาน เจาหนาท่ีทําหนังสือแจงผูขอมาดําเนินการ
เพ่ือจดทะเบียน)

ข้ันตอนท่ี ๓ เจาพนักงานท่ีดินจดทะเบียน และแจกหนังสือแสดงสิทธใินท่ีดิน  หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
และสัญญาใหผูขอ

 ระยะเวลาดําเนินการ

ประเภท ระยะเวลาดําเนินการ

ผูจัดการมรดก

กรณีไมตองประกาศ
(ผูจัดการมรดกตามคําสั่งศาล)

ใชระยะเวลาประมาณ ๙๐ นาที
(ไมรวมระยะเวลาข้ันตอนท่ี ๑)

กรณีตองประกาศ
(ผูจัดการมรดกตามพินัยกรรม)

ใชระยะเวลารวม ๔๗ วัน

โอนมรดก
กรณีไมตองประกาศ
(มีผูจัดการมรดก)

ใชระยะเวลาประมาณ ๑๓๐ นาที
(ไมรวมระยะเวลาข้ันตอนท่ี ๑)

กรณีตองประกาศ
(ไมมีผูจัดการมรดก)

ใชระยะเวลารวม ๔๗ วัน

 คาธรรมเนียม และคาภาษีธุรกิจเฉพาะ

ประเภท คาธรรมเนียม คาภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผูจัดการมรดก ท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง
แปลงละ ๕๐ บาท
หองชุด
หองชุดละ ๑๐๐ บาท

ไมเสีย

โอนมรดก - ๐.๕ % ของราคาประเมิน
(เปนการโอนมรดกระหวางบุพการี
กับผูสืบสันดานหรือระหวางคูสมรส)
- ๒ % ของราคาประเมิน กรณีอ่ืน

๓.๓ % ของราคาประเมิน
(กรณีโอนมรดกใหแกทายาทตาม
พินัยกรรมซึ่งไมใชทายาทโดยธรรม)



๑๑

ประเภท คาธรรมเนียม คาภาษีธุรกิจเฉพาะ

โอนมรดกสิทธิการเชา ๑ % ของราคาจํานวนเงินคาเชา
ตามระยะเวลาการเชาท่ีเหลืออยู

ไมเสีย

โอนมรดกสิทธิการไถ
โอนมรดกสิทธิการรับจํานอง
โอนมรดกสิทธิเหนือพ้ืนดิน

ท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง
แปลงละ ๕๐ บาท
หองชุด
หองชุดละ ๑๐๐ บาท

ไมเสีย

การย่ืนคําขอจดทะเบียนตางสํานักงานที่ดิน
(ยกเวนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีตองมีการประกาศหรือมีการรังวัด)

 หลักเกณฑ วิธีการ ในการย่ืนคําขอ
๑. เปนกรณีท่ีผูขอไมสะดวกในการเดินทางไปยื่นคําขอจดทะเบียนยังพ้ืนท่ีซึ่งท่ีดินหรือหองชุดตั้งอยู

ผูขอตองไปยื่นเอกสารหลักฐานตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร/สาขา  สํานักงาน
ท่ีดินจังหวัด/สาขา และสวนแยก  แหงใดแหงหนึ่ง โดยตองเปนการยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เก่ียวกับท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดิน  หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) และหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
เฉพาะกรณีท่ีไมมีการประกาศหรือการรังวัด โดยพนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานท่ีดินท่ีรับคําขอจะตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานและเรียกเก็บคาธรรมเนียม  ภาษีและอากร  รวมท้ังคาใชจายในการสงเรื่องราวขอจดทะเบียน
โอนท่ีดินหรือหองชุดทางไปรษณียไปใหสํานักงานท่ีดินทองท่ีซึ่งท่ีดินหรือหองชุดตั้งอยูเพ่ือจดทะเบียนตาม
กฎหมาย หากไมมีเหตุขัดของพนักงานเจาหนาท่ีจะดําเนินการจดทะเบียนใหผูขอ เสร็จแลวจะสงหนังสือแสดง
สิทธิในท่ีดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด และสัญญาทางไปรษณีย คืนสํานักงานท่ีดินท่ีรับคําขอเพ่ือแจงใหผูขอ
จดทะเบียนรับเอกสารคืน

๒. พนักงานเจาหนาท่ีตองสอบสวนสิทธิและความสามารถรวมตลอดถึงความสมบูรณของนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

๓. ผูขอตองยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐานตามท่ีกําหนดไวในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแตละประเภท

 ข้ันตอนการดําเนินการ
ข้ันตอนท่ี ๑ ติดตอเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ เพ่ือตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เบื้องตน

และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง (ไมนับเปนระยะเวลาดําเนินการ)
ข้ันตอนท่ี ๒ ย่ืนคําขอ/สอบสวน/ทําคําขอและสัญญาหรือบันทึกขอตกลง/ชําระเงิน/ออกใบรับ ท.ด. ๕๓/

สงเอกสารทางไปรษณียไปยังสํานักงานท่ีดินทองท่ีเพื่อดําเนินการจดทะเบียน
ข้ันตอนท่ี ๓ เจาพนักงานท่ีดินจดทะเบียน สงเอกสารท้ังหมดคืนสํานักงานท่ีดินท่ีรับคําขอทางไปรษณีย
ข้ันตอนท่ี ๔ แจงผูขอรับเอกสารคืน แจกหนังสือแสดงสิทธิ์ในท่ีดิน  หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดและ

สัญญาใหผูขอ

 ระยะเวลาดําเนินการ ใชระยะเวลารวม ๑๑ วัน



๑๒

 คาธรรมเนียมคาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  คาภาษีธุรกิจเฉพาะ  และคาอากรแสตมป
- เปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแตละประเภท

การจดทะเบียนเก่ียวกับวัด มสัยิดอสิลาม มลูนิธิเก่ียวกับคริสตจักร
ขอไดมาซึ่งทีด่ินตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน

 หลักเกณฑ วิธกีาร ในการยื่นคําขอ
๑. ผูโอนตองเปนเจาของท่ีดินหรือท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางท่ีมีชื่อตนเองปรากฏอยูในหนังสือแสดงสิทธิใน

ท่ีดิน และผูรับโอนเปนวัด หรือมัสยิดอิสลาม หรือมูลนิธิเก่ียวกับคริสตจักร
๒. พนักงานเจาหนาท่ีตองสอบสวนสิทธิและความสามารถ รวมตลอดถึงความสมบูรณของนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รวมท้ังกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ
๓. ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการเปนไปตามกระบวนงานในแตละประเภท โดยมีเงื่อนไข คือ วัด

หรือมัสยิดอิสลาม หรือมูลนิธิเก่ียวกับคริสตจักร ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอนจึงจะ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทดังกลาวได ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมอบอํานาจการสั่งอนุญาต
ใหไดมาซึ่งท่ีดินของนิติบุคคลเพ่ือการศาสนา ดังนี้

- กรณีท่ีดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหอธิบดีกรมท่ีดินเปนผูปฏิบัติราชการแทน
- กรณีท่ีดินอยูในเขตจังหวัดอ่ืน ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทน
- กรณีท่ีเห็นวาไมควรอนุญาต  ใหเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาสั่งการ

๔. กรณีวัดขอแลกเปลี่ยนท่ีดินกับเอกชนหรือกับวัดดวยกัน คูกรณีตองเสนอเรื่องการแลกเปลี่ยนท่ีดิน
กับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและข้ันตอนตาง ๆ ใหครบถวน ถาผลการ
พิจารณาใหวัดแลกเปลี่ยนท่ีดินได สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจะสงเรื่องใหกรมท่ีดินเพ่ือสงเรื่องให
สํานักงานท่ีดินแจงคูกรณีใหมายื่นคําขอกับพนักงานเจาหนาท่ี เพ่ือเขาสูกระบวนงานวัดขอไดมาซึ่งท่ีดินตามมาตรา
๘๔ แหงประมวลกฎหมายท่ีดินตอไป

๕. กรณีมูลนิธิเก่ียวกับคริสตจักรไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งท่ีดินแลว หากจะจําหนายท่ีดินตองขออนุญาต
อธิบดีกรมท่ีดินกอน

๖. กรณีการขอไดมาซึ่งท่ีดินท่ีมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข.) ตอง
ประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน

 เอกสารหลักฐาน
หลักฐานสําหรับท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง (ตนฉบับ) ไดแก  โฉนดท่ีดิน/หนังสือรับรองการทําประโยชน/
หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง
หลักฐานสําหรับผูโอน
บุคคลธรรมดา )ตนฉบับ(
๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถามี)
๔. ทะเบียนสมรส (ถามี)
๕. มรณบัตรของคูสมรส (ถามี)



๑๓

๖. ทะเบียนหยา/พรอมบันทึกหลังการหยา (ถามี)
๗. หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรมของคูสมรส (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบานของคูสมรส
นิติบุคคล (ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง)
๑. หนังสือรับรองนิติบุคคล
๒ .รายงานการประชุมนิติบุคคล
๓ .ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
๔. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลพรอม

ตราประทับ
๕ .หนังสือบริคณหสนธิ
๖ .ขอบังคับของนิติบุคคล
๗. บัญชีรายชื่อผูถือหุน
หลักฐานสําหรับวัด ผูรับโอน (ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง )
๑. หลักฐานการเปนนิติบุคคล

๑.๑ หลักฐานการประกาศการไดรับพระราชทานราชานุญาตใหสรางวัด (วัดท่ีตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ.
ลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑) หรือ

๑.๒ หลักฐานการประกาศตั้งวัดของกระทรวงศึกษาธิการ (วัดท่ีตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ
พ.ศ. ๒๔๘๔) หรือ

๑.๓ กรณีไมมีหลักฐานตาม ๑.๑ หรือ ๑.๒ ใหใชเอกสาร ดังนี้
(๑) หนังสือรับรองสภาพวัด  หรือ
(๒) สําเนาทะเบียนวัด  หรือ
(๓) ประวัติวัดท่ีรับรองโดยราชการ  หรือ

๑.๔ หลักฐานการประกาศตั้งวัดของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งประกาศในราชกิจานุเบกษา
(วัดท่ีตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕)

๒. หลักฐานการไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (ถามี)
๓. หลักฐานการแตงตั้งเจาอาวาส หรือผูรักษาการแทน
๔. หนังสือสุทธิของเจาอาวาส หรือผูรักษาการแทน
๕. หนังสือเลื่อนสมณศักดิ์ )ถามี(
๖. บัญชีจํานวนท่ีดินของวัดท่ีมีอยูกอนแลวท้ังหมด
๗. สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินท่ีมีอยูแลวทุกแปลง
๘. รูปตอแผนท่ีท่ีดินเดิมกับแปลงท่ีขอใหม (กรณีเปนการขยายพ้ืนท่ีเดิมหรือเปนทางเขาออก)
๙. บัญชีรายรับ - รายจายการดาํเนินการในรอบปท่ีผานมา
๑๐. จํานวนพระภิกษุสามเณร
๑๑. กรณีวัดขอรับมรดก

(๑) มรณบัตรเจามรดก
(๒) พินัยกรรมตนฉบับ )ถามี (
(๓) สําเนาพินัยกรรมท่ีเคยนําไปแสดงตอหนวยงานราชการ เชน ศาล หรือสํานักงานท่ีดินอ่ืน และ

พนักงานเจาหนาท่ีของหนวยงานนั้นไดรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีพินัยกรรมสูญหายหรือถูกทําลาย)
(๔) คําสั่งศาลหรือคําพิพากษาแตงตั้งผูจัดการมรดก ( )ถามี



๑๔

๑๒. กรณีวัดขอไดมาโดยการครอบครอง
(๑) คําสั่งศาลหรือคําพิพากษาใหวัดไดมาโดยการครอบครอง
(๒) หลักฐานหนังสือแสดงวาคดีถึงท่ีสุด

หลักฐานสําหรับมัสยิด ผูรับโอน (ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง)
๑. หลักฐานการเปนนิติบุคคล

๑.๑ ทะเบียนมัสยิด (แบบ ม.อ. ๒)
๑.๒ หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด (แบบ ม.อ. ๓)
๑.๓ ประกาศฯแตงตั้งอิหมาม คอเต็บ และบิหลั่น
๑.๔ ประกาศฯแตงตั้งกรรมการมัสยิด

๒. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาสําเนาทะเบียนบานของกรรมการมัสยิด หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย
ใหเปนผูทําการแทนมัสยิด

๓. ตัวอยางลายมือชื่อของกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนมัสยิด
๔. รายงานการประชุมกรรมการมัสยิด และมอบหมายใหผูใดเปนผูทําการแทน
๕. ใบอนุญาตใหจัดตั้งสุสาน (กรณีขอไดมาซึ่งท่ีดินเพ่ือใชเปนสุสาน)
๖. บัญชีจํานวนท่ีดินของมัสยิดท่ีมีอยูกอนแลวท้ังหมด
๗. สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินท่ีมีอยูแลวทุกแปลง
๘. รูปตอแผนท่ีท่ีดินเดิมกับแปลงท่ีขอใหม (กรณีเปนการขยายพ้ืนท่ีเดิมหรือเปนทางเขาออก)
๙. บัญชีรายรับ - รายจายการดําเนินการในรอบปท่ีผานมา
๑๐. กรณีมัสยิดขอรับมรดก

(๑) มรณบัตรเจามรดก
(๒) พินัยกรรมตนฉบับ )ถามี (
(๓) สําเนาพินัยกรรมท่ีเคยนําไปแสดงตอหนวยงานราชการ เชน ศาล หรือ สํานักงานท่ีดินอ่ืน

และพนักงานเจาหนาท่ีของหนวยงานนั้นไดรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีพินัยกรรมสูญหายหรือ
ถูกทําลาย)

(๔) คําสั่งศาลหรือคําพิพากษาแตงตั้งผูจัดการมรดก )ถามี(
๑๑. กรณีมัสยิดขอไดมาโดยการครอบครอง

(๑) คําสั่งศาลหรือคําพิพากษาใหวัดไดมาโดยการครอบครอง
(๒) หลักฐานหนังสือแสดงวาคดีถึงท่ีสุด

หลักฐานสําหรับมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร ผูรับโอน (ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง)
๑. หลักฐานการเปนนิติบุคคล

๑.๑ หลักฐานการจดทะเบียนเปนมูลนิธิ (แบบ ม.น. ๒)
๑.๒ ตราสารหรือขอบังคับ
๑.๓ รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิ

๒. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของกรรมการมูลนิธิ หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย
ใหเปนผูทําการแทนมูลนิธิ

๓. ตัวอยางลายมือชื่อของกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนมูลนิธิ
๔. ใบอนุญาตใหจัดตั้งสุสาน (กรณีขอไดมาซึ่งท่ีดินเพ่ือใชเปนสุสาน)
๕. บัญชีจํานวนท่ีดินของมูลนิธิฯ ท่ีมีอยูกอนแลวท้ังหมด
๖. สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินท่ีมีอยูแลวทุกแปลง



๑๕

๗. รูปตอแผนท่ีท่ีดินเดิมกับแปลงท่ีขอใหม (กรณีเปนการขยายพ้ืนท่ีเดิมหรือเปนทางเขาออก)
๘. บัญชีรายรับ - รายจายการดําเนินการในรอบปท่ีผานมา
๙. กรณีมูลนิธิขอรับมรดก

(๑) มรณบัตรเจามรดก
(๒) พินัยกรรมตนฉบับ )ถามี (
(๓) สําเนาพินัยกรรมท่ีเคยนําไปแสดงตอหนวยงานราชการ เชน ศาล หรือสํานักงานท่ีดินอ่ืน และ

พนักงานเจาหนาท่ีของหนวยงานนั้นไดรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีพินัยกรรมสูญหายหรือถูกทําลาย)
๑๐. กรณีมูลนิธิเก่ียวกับคริสตจักรขอไดมาโดยการครอบครอง

(๑) คําสั่งศาลหรือคําพิพากษาใหมูลนิธิไดมาโดยการครอบครอง
(๒) หลักฐานหนังสือแสดงวาคดีถึงท่ีสุด

 ข้ันตอนการดําเนินการ
ข้ันตอนท่ี ๑ ติดตอเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ เพ่ือตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เบื้องตน

และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง
ข้ันตอนท่ี ๒ วันย่ืนคําขอ : สอบสวน/ทําคําขอและบันทึกถอยคําคูกรณีเกี่ยวกับการขออนุญาตไดมาซ่ึง
๑ ท่ีดินตามท่ีกฎหมายและระเบียบกําหนด/ชําระเงินคาคําขอ /แจงผูขอทราบข้ันตอนการขอ
๑ อนุญาตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และคืนหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน

กรณีโอนท่ีดินมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข.) หรือโอนเฉพาะ
สิ่งปลูกสรางตองประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน (เพ่ิมข้ันตอนและระยะเวลา จัดทําประกาศ/สงประกาศ
และปดประกาศรวมอีก ๔๐ วัน  หากไมมีผูโตแยงคัดคาน เจาหนาท่ีทําหนังสือแจงผูขอมาดําเนินการ
เพ่ือจดทะเบียน)

ข้ันตอนท่ี ๓ ขออนุญาตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย : สํานักงานท่ีดินดําเนินการขออนุญาตรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เม่ือมีคําสั่งอนุญาตแลวสํานักงานท่ีดิน
มีหนังสือแจงผูขอทราบและนัดวันจดทะเบียน

ข้ันตอนท่ี ๔ วันจดทะเบียน : ทําสัญญา/ชําระเงิน/เจาพนักงานท่ีดินจดทะเบียน  และแจกหนังสือแสดงสิทธิ
ในท่ีดินและสัญญาใหผูขอ

 ระยะเวลาดําเนินการ
ย่ืนคําขอท่ี กรณีไมตองประกาศ กรณีตองประกาศ

สํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร ๙๓ วัน ๑๓๓ วัน

สํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครสาขา ๙๘ วัน ๑๓๘ วัน

สํานักงานท่ีดินจังหวัด ๙๓ วัน ๑๓๓ วัน

สํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขา ๑๐๑ วัน ๑๔๑ วัน



๑๖

 คาธรรมเนียม คาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  คาภาษีธุรกิจเฉพาะ และคาอากรแสตมป

ประเภท คาธรรมเนียม คาภาษี
หัก ณ ท่ีจาย

คาภาษี
ธุรกิจเฉพาะ คาอากรแสตมป

วัด หรือมัสยิด
รับใหท่ีดิน

- ๐.๐๑ % ของ
ราคาประเมิน เฉพาะ
กรณีรับใหท่ีดินเพ่ือใช
เปนท่ีตั้งศาสนสถาน
และรวมกับท่ีดินท่ีมี
อยูกอนแลวไมเกิน
๕๐ ไร
- ๒ % ของราคา
ประเมิน (สวนท่ี
เกินหรือไมใชท่ีตั้ง
ศาสนสถาน)

- ยกเวน (เฉพาะท่ีดินท่ี
รวมกับท่ีดินท่ีมีอยูกอน
แลวไมเกิน ๕๐ ไร)
- สวนท่ีไมเขาหลักเกณฑ
หรือเกินจํานวนเสีย
กรณีบุคคลธรรมดา
- เสียอัตรากาวหนา โดย
คํานวณจากราคาประเมิน
ตามวิธีการท่ีกําหนดใน
ประมวลรัษฎากร
กรณีนิติบุคคล
๑ % ของราคาประเมิน
หรือราคาทุนทรัพยท่ีสูงกวา

- ยกเวน
(เฉพาะท่ีดินท่ี
รวมกับท่ีดินท่ีมี
อยูกอนแลว
ไมเกิน ๕๐ ไร)
- สวนท่ีไมเขา
หลักเกณฑหรือ
เกินจํานวนเสีย
๓.๓ % (รวมภาษี
ทองถ่ิน) ของ
ราคาประเมินหรือ
ราคาทุนทรัพย
ท่ีสูงกวา

ยกเวน  ตามมาตรา
๑๒๑ แหงประมวล
รัษฎากร

วัด หรือมัสยิด
ซื้อท่ีดิน

๒ % ของราคา
ประเมิน

กรณีบุคคลธรรมดา
- เสียอัตรากาวหนา
โดยคํานวณจากราคา
ประเมินตามวิธีการท่ี
กําหนดในประมวล
รัษฎากร
กรณีนิติบุคคล
- ๑ % ของราคา
ประเมินหรือราคาทุน
ทรัพยท่ีสูงกวา

๓.๓ % (รวม
ภาษีทองถ่ิน)
ของราคาประเมิน
หรือ  ราคาทุน
ทรัพยท่ีสูงกวา

๐.๕ % ของราคา
ประเมินหรือราคา
ทุนทรัพยท่ีสูงกวา

มูลนิธิคริสตจักร
รับใหหรือซื้อท่ีดิน

๒ % ของราคา
ประเมิน

กรณีบุคคลธรรมดา
- เสียอัตรากาวหนา
โดยคํานวณจากราคา
ประเมินตามวิธีการท่ี
กําหนดในประมวลรัษฎากร
กรณีนิติบุคคล
- ๑ % ของราคา
ประเมินหรือราคาทุน
ทรัพยท่ีสูงกวา

๓.๓ % (รวม
ภาษีทองถ่ิน)
ของราคาประเมิน
หรือราคาทุน
ทรัพยท่ีสูงกวา

๐.๕ % ของราคา
ประเมินหรือราคา
ทุนทรัพยท่ีสูงกวา



๑๗

การจดทะเบียนประเภทคนตางดาวขอรับมรดกที่ดินในฐานะทายาทโดยธรรม
ตามมาตรา ๙๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน

 หลักเกณฑ วิธกีาร ในการยื่นคําขอ
๑. ผูรับโอนจะตองเปนคนตางดาวซึ่งมีฐานะเปนทายาทโดยธรรมของเจามรดกท่ีเปนเจาของท่ีดินและ

หรือท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งมีชื่อปรากฏในหลักฐานโฉนดท่ีดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓, น.ส.๓ ก.
หรือ น.ส. ๓ ข.)

๒. กรณีคนตางดาวขอรับมรดกท่ีดินหรือท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งไดจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกไว
แลวในหลักฐานโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓, น.ส.๓ ก., น.ส.๓ ข.) และมีความประสงค
ขอโอนมรดกไมตองประกาศ แตหากขอรับมรดกโดยตรงเนื่องจากไมมีผูจัดการมรดกตองประกาศตามกฎหมาย
เปนเวลา ๓๐ วัน

๓. ท่ีดินท่ีขอรับมรดกเม่ือรวมกับท่ีดินซึ่งมีอยูเดิม (ถามี) จะตองไมเกินสิทธิท่ีจะพึงมีไดตามมาตรา ๘๗
แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีดินสวนท่ีเกินตองจําหนายในเวลาไมนอยกวา ๑๘๐ วันแตไมเกินหนึ่งป

๔. พนักงานเจาหนาท่ีตองสอบสวนสิทธิและความสามารถ ตลอดจนความเปนทายาทของเจามรดก
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รวมท้ังกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ

๕. ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการเปนไปตามกระบวนงานขอจดทะเบียนประเภทโอนมรดก โดยมี
เงื่อนไข คือ ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอนจึงจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ประเภทดังกลาวได ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมอบอํานาจการสั่งอนุญาตใหไดมาซึ่งท่ีดินของ
คนตางดาว ดังนี้

- กรณีท่ีดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีกรมท่ีดินเปนผูปฏิบัติราชการแทน
- กรณีท่ีดินอยูในเขตจังหวัดอ่ืน  ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทน
- กรณีท่ีเห็นวาไมควรอนุญาต ใหเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาสั่งการ

๖. คนตางดาวเม่ือไดรับอนุญาตใหรับมรดกแลวหากจะจําหนายท่ีดินตองขออนุญาตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยกอน
 เอกสารหลักฐาน

หลักฐานสําหรับท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง (ตนฉบับ) ไดแก โฉนดท่ีดิน/หนังสือรับรองการทําประโยชน/
หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง
หลักฐานสําหรับผูโอน (ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง) เชน
๑. มรณบัตรหรือหลักฐานการตายของเจามรดก
๒. พินัยกรรมตนฉบับ (ถามี)
๓. สําเนาพินัยกรรมท่ีเคยนําไปแสดงตอหนวยงานราชการ เชน ศาล หรือสํานักงานท่ีดินอ่ืน และ

พนักงานเจาหนาท่ีของหนวยงานนั้นไดรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีพินัยกรรมสูญหายหรือถูกทําลาย)
๔. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานผูจัดการมรดก (ถามี)
๕. ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล ของเจามรดกและผูจัดการมรดก (ถามี)
๖. คําสั่งศาลหรือคําพิพากษาซึ่งแตงตั้งผูขอเปนผูจัดการมรดก (ถามี)



๑๘

หลักฐานสําหรับคนตางดาวผูรับโอน (ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง) เชน
๑. หลักฐานเก่ียวกับคนตางดาว :

๑) ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวออกใหโดยสถานีตํารวจทองท่ีท่ีคนตางดาวมีภูมิลําเนาอยู หรือ
๒) หนังสือเดินทางแสดงสัญชาติของคนตางดาว หรือ
๓) หนังสือรับรองของเจาหนาท่ีพนักงานกงสุลหรือสถานทูตท่ีผูนั้นสังกัดอยู หรือ
๔) หนังสือแสดงสัญชาติ (Emergency Certificate) ซึ่งกระทรวงตางประเทศออกใหเปนการชั่วคราว

๒. สําเนาทะเบียนบานผูขอรวมท้ังผูท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนบานดังกลาวทุกคน (ถามี)
๓. ทะเบียนสมรส (กรณีขอรับมรดกในฐานะคูสมรสของเจามรดก)

๔ ๔. ทะเบียนสมรสระหวางบิดามารดาเจามรดก (กรณีขอรับมรดกในฐานะบิดาของเจามรดก)
๕. หลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (กรณีผูขอเปนบุตรบุญธรรมของเจามรดก)

 ข้ันตอนการดําเนินการ
ข้ันตอนท่ี ๑ ติดตอเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ เพ่ือตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เบื้องตน

และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง
ข้ันตอนท่ี ๒ วันย่ืนคําขอ : สอบสวน/ทําคําขออนุญาตใหไดมาซ่ึงท่ีดิน (แบบ ต.๑) และบันทึกถอยคําผูขอ
๑ รับมรดกท่ีดินในฐานะทายาทโดยธรรมตามท่ีกฎหมายและระเบียบกําหนด/ชําระเงินคาคําขอ

คาประกาศ /แจงผูขอทราบข้ันตอนการขออนุญาตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และคืน
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน
กรณีโอนท่ีดินมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข.) หรือโอนเฉพาะ
สิ่งปลูกสรางตองประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน (เพ่ิมข้ันตอนและระยะเวลา จัดทําประกาศ/สงประกาศ
และปดประกาศรวมอีก ๔๐ วัน  หากไมมีผูโตแยงคัดคาน เจาหนาท่ีทําหนังสือแจงผูขอมาดําเนินการ
เพ่ือจดทะเบียน)

ข้ันตอนท่ี ๓ ขออนุญาตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย : สํานักงานท่ีดินดําเนินการขออนุญาตรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เม่ือมีคําสั่งอนุญาตแลวสํานักงานท่ีดิน
มีหนังสือแจงผูขอทราบและนัดวันจดทะเบียน

ข้ันตอนท่ี ๔ วันจดทะเบียน : เสนอเจาพนักงานท่ีดินพิจารณาสั่งจดทะเบียน/ชําระเงิน/ลงนามรับทราบ
การจดทะเบียน/เจาพนักงานท่ีดินจดทะเบียน  และแจกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินใหผูขอ

 ระยะเวลาดําเนินการ

ย่ืนคําขอท่ี กรณีไมตองประกาศ กรณีตองประกาศ

สํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร ๒๐ วัน ๖๐ วัน
สํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครสาขา ๒๕ วัน ๖๕ วัน
สํานักงานท่ีดินจังหวัด ๒๐ วัน ๖๐ วัน
สํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขา ๒๖ วัน ๖๖ วัน



๑๙

 คาธรรมเนียม คาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  คาภาษีธุรกิจเฉพาะ  และคาอากรแสตมป

ประเภท คาธรรมเนียม คาภาษี
หัก ณ ท่ีจาย

คาภาษี
ธุรกิจเฉพาะ

คาอากร
แสตมป

การขอไดมาซึ่งท่ีดิน
ของคนตางดาว

รายละ ๕๐๐ บาท ไมเสีย ไมเสีย ไมเสีย

คาอนุญาต ไรละ ๑๐๐ บาท ไมเสีย ไมเสีย ไมเสีย
คาโอนมรดก - ๐.๕ % ของราคาประเมิน

(เปนการโอนมรดกระหวาง
บุพการีกับผูสืบสันดานหรือ
ระหวางคูสมรส)
- ๒ % ของราคาประเมิน
กรณีอ่ืน

ไมเสีย ไมเสีย ไมเสีย

คาจดทะเบียน
ผูจัดการมรดก

แปลงละ ๕๐ บาท ไมเสีย ไมเสีย ไมเสีย

การจดทะเบียนประเภทคนตางดาวขอซื้อทีด่นิเพ่ือใชเปนที่อยูอาศัย
ตามมาตรา ๙๖ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน

 หลักเกณฑ วิธกีาร ในการยื่นคําขอ
๑. ผูโอนจะตองเปนเจาของท่ีดินหรือท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางท่ีมีชื่อตนเองปรากฏอยูในหนังสือแสดงสิทธิ

ในท่ีดิน และผูรับโอนตองเปนคนตางดาวท่ีนําเงินมาลงทุนไมต่ํากวาสี่สิบลานบาทในธุรกิจหรือกิจการประเภทใด
ประเภทหนึ่งตามกฎกระทรวงกําหนดและสามารถซื้อท่ีดินเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัยไดไมเกิน ๑ ไร

๒. ท่ีดินตองอยูภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรืออยูภายในบริเวณท่ีกําหนด
เปนเขตท่ีอยูอาศัยตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง และตองอยูนอกเขตปลอดภัยในราชการทหารตามกฎหมาย
วาดวยเขตปลอดภัยในราชการทหาร

๓. พนักงานเจาหนาท่ีตองสอบสวนสิทธิและความสามารถ รวมตลอดถึงความสมบูรณของนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รวมท้ังกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ

๔. ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการเปนไปตามกระบวนงานขอจดทะเบียนประเภทขายท่ีดิน โดยมี
เงื่อนไข คือ ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอนจึงจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ประเภทดังกลาวได ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมอบอํานาจการสั่งอนุญาตใหไดมาซึ่งท่ีดินของ
คนตางดาว  ดังนี้

- กรณีท่ีดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหอธิบดีกรมท่ีดินเปนผูปฏิบัติราชการแทน
- กรณีท่ีดินอยูในเขตจังหวัดอ่ืน  ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทน
- กรณีท่ีเห็นวาไมควรอนุญาต  ใหเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาสั่งการ

๕. คนตางดาวเม่ือไดรับอนุญาตใหซื้อท่ีดินแลวหากจะจําหนายท่ีดินตองขออนุญาตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยกอน
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๖. กรณีการขอซื้อท่ีดินท่ีมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข.) ตองประกาศ
มีกําหนด ๓๐ วัน
 หลักฐานเอกสาร

หลักฐานสําหรับท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง (ตนฉบับ) ไดแก  โฉนดท่ีดิน/หนังสือรับรองการทําประโยชน/
หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง
หลักฐานสําหรับผูโอน
บุคคลธรรมดา )ตนฉบับ ( เชน
๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล
๔. ทะเบียนสมรส (ถามี)
๕. มรณบัตรของคูสมรส (ถามี)
๖. ทะเบียนหยา/พรอมบันทึกหลังการหยา (ถามี)
๗. หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรมของคูสมรส (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบานของคูสมรส
นิติบุคคล (ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง) เชน
๑. หนังสือรับรองนิติบุคคล
๒. รายงานการประชุมนิติบุคคล
๓. ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
๔. บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล

พรอมตราประทับ
๕. หนังสือบริคณหสนธิ
๖. ขอบังคับของนิติบุคคล
๗. บัญชีรายชื่อผูถือหุน
หลักฐานสําหรับคนตางดาว ผูรับโอน (ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง) เชน
๑. หลักฐานเก่ียวกับคนตางดาว :

๑) หนังสือเดินทางแสดงสัญชาติของคนตางดาว หรือ
๒) ใบสําคัญถ่ินท่ีอยูตามแบบ ตม. ๑๑, ตม. ๑๕ หรือ ตม. ๑๗ ออกโดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ  หรือ
๓) ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวออกใหโดยสถานีตํารวจทองท่ีท่ีคนตางดาวมีภูมิลําเนาอยู

๒. หลักฐานท่ีมาของเงินท่ีนํามาลงทุน :
๑) หลักฐานการนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร  หรือ
๒) หลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ หรือ
๓) หลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูนอกประเทศเพ่ือการลงทุน (หลักฐานท่ีมา

ของเงินท่ีนํามาลงทุนจะใชขอหนึ่งขอใดหรือหลายขอรวมกันก็ไดแตตองมีจํานวนไมนอยกวาสี่สิบลานบาท)
๓. หลักฐานเก่ียวกับการลงทุน :

๑) หนังสือรับรองการลงทุนจากผูขายพันธบัตรและพันธบัตร
๒) หนังสือรับรองการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมวาไดลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพ่ือแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวมเพ่ือแกไขปญหา
ในระบบสถาบันการเงินท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและหลักฐาน
การลงทุนในกองทุนรวมดังกลาว
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๓) หลักฐานการลงทุนในทุนเรือนหุนของนิติบุคคลท่ีไดรับสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการลงทุนหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อ  ผูถือหุนของนิติบุคคล
และบัตรสงเสริมท่ีแสดงวานิติบุคคลดังกลาวไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

๔) หลักฐานการลงทุนในกิจการท่ีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดประกาศใหเปนกิจการท่ีสามารถ
ขอรับการสงเสริมการลงทุนไดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อผูถือหุนของนิติบุคคล และหนังสือคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ีระบุวา
กิจการท่ีนิติบุคคลดังกลาวดําเนินการอยูเปนกิจการท่ีสามารถขอรับการสงเสริมการลงทุนได (หลักฐาน
เก่ียวกับการลงทุนจะใชขอหนึ่งขอใดหรือหลายขอรวมกันก็ได แตตองมีจํานวนไมนอยกวาสี่สิบลานบาท)

๔. หนังสือรับรองจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด วาท่ีดินท่ีจะขอใหไดมาอยูภายในบริเวณ
ท่ีกําหนดเปนประเภทท่ีอยูอาศัยตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง (เฉพาะกรณีท่ีดินนั้นอยูนอกเขต
กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล)

๕. หนังสือรับรองจากกระทรวงกลาโหมหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ วาท่ีดินอยูนอกเขตปลอดภัยในราชการ
ทหารตามกฎหมายวาดวยเขตปลอดภัยในราชการทหาร

๖. แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งท่ีดินท่ีขออนุญาต
๗. สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินท่ีมีอยูแลวทุกแปลง (ถามี)

 ข้ันตอนการดําเนินการ
ข้ันตอนท่ี ๑ ติดตอเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ เพ่ือตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เบื้องตน

และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง
ข้ันตอนท่ี ๒ วันย่ืนคําขอ : สอบสวน/ทําคําขอใหไดมาซ่ึงท่ีดินเพื่อใชเปนท่ีอยูอาศัยของคนตางดาว

(แบบ ต.๔) และบันทึกถอยคําคูกรณีเกี่ยวกับการขออนุญาตไดมาซ่ึงท่ีดินตามท่ีกฎหมายและ
๑ ระเบียบกําหนด/ชําระเงินคาคําขอ/แจงผูขอทราบข้ันตอนการขออนุญาตรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย และคืนหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน
กรณีโอนท่ีดินมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข.) หรือโอนเฉพาะ
สิ่งปลูกสรางตองประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน (เพ่ิมข้ันตอนและระยะเวลา จัดทําประกาศ/สงประกาศ
และปดประกาศรวมอีก ๔๐ วัน  หากไมมีผูโตแยงคัดคาน เจาหนาท่ีทําหนังสือแจงผูขอมาดําเนินการ
เพ่ือจดทะเบียน)

ข้ันตอนท่ี ๓ ขออนุญาตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย : สํานักงานท่ีดินดําเนินการขออนุญาตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เม่ือมีคําสั่งอนุญาตแลวสํานักงานท่ีดินมีหนังสือ
แจงผูขอทราบและนัดวันจดทะเบียน

ข้ันตอนท่ี ๔ วันจดทะเบียน : ทําสัญญา/ชําระเงิน/เจาพนักงานท่ีดินจดทะเบียน  และแจกหนังสือแสดงสิทธิ
ในท่ีดินและสัญญาใหผูขอ

 ระยะเวลาดําเนินการ
ย่ืนคําขอท่ี กรณีไมตองประกาศ กรณีตองประกาศ

สํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร ๒๐ วัน ๖๐ วัน

สํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครสาขา ๒๗ วัน ๖๗ วัน

สํานักงานท่ีดินจังหวัด ๒๐ วัน ๖๐ วัน

สํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขา ๒๘ วัน ๖๘ วัน
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 คาธรรมเนียม คาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  คาภาษีธุรกิจเฉพาะ  และคาอากรแสตมป

ประเภท คาธรรมเนียม คาภาษี
หัก ณ ท่ีจาย

คาภาษี
ธุรกิจเฉพาะ

คาอากร
แสตมป

การขอไดมาซึ่งท่ีดิน
ของคนตางดาว

รายละ ๕๐๐ บาท ไมเสีย ไมเสีย ไมเสีย

คาอนุญาต ไรละ ๑๐๐ บาท ไมเสีย ไมเสีย ไมเสีย
คาโอน ๒ % ของราคา

ประเมินทุนทรัพย
กรณีบุคคลธรรมดา
- เสียอัตรากาวหนา
โดยคํานวณจากราคา
ประเมินตามวิธีการ
ท่ีกําหนดในประมวล
รัษฎากร
กรณีนิติบุคคล
- ๑ % ของราคา
ประเมินหรือราคา
ทุนทรัพยท่ีสูงกวา

๓.๓ % (รวม
ภาษีทองถ่ิน)
ของราคาประเมิน
หรือ  ราคาทุน
ทรัพยท่ีสูงกวา

๐.๕ % ของ
ราคาประเมิน
หรือราคาทุน
ทรัพยท่ีสูงกวา

การจดทะเบียนประเภทขอจําหนายที่ดินของคนตางดาว
ซึ่งไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน

 หลักเกณฑ วิธกีาร ในการยื่นคําขอ
๑. คนตางดาวผูโอนตองเปนผูซึ่งไดท่ีดินมาตามประมวลกฎหมายท่ีดินในกรณีดังตอไปนี้

๑.๑ คนตางดาว (หมายความรวมถึงนิติบุคคลตางดาวดวย) ไดท่ีดินมาโดยอาศัยบทสนธิสัญญาตาม
มาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน (ปจจุบันประเทศไทยไดบอกเลิกสนธิสัญญาเก่ียวกับการถือครองท่ีดิน
กับประเทศตาง ๆ แลวตั้งแตวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๑๔ ดังนั้น คนตางดาวจึงไมอาจขอไดมาซึ่งท่ีดินตาม
มาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายท่ีดินไดอีกตอไป)

๑.๒ คนตางดาวไดท่ีดินมาโดยไดรับมรดกในฐานะท่ีเปนทายาทโดยธรรมตามมาตรา ๙๓ แหงประมวล
กฎหมายท่ีดิน

๑.๓ คนตางดาวซึ่งนําเงินมาลงทุนสี่สิบลานบาท และซื้อท่ีดินเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัยตามมาตรา ๙๖ ทวิ
แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน

๒. ผูรับโอนตองเปนบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย กรณีผูรับโอนเปนนิติบุคคลสัญชาติไทยแตมีสิทธิการไดมาซึ่ง
ท่ีดินเสมือนคนตางดาวตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในมาตรา ๙๗ และ ๙๘ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ไมสามารถ
รับโอนได (เวนแตมีกฎหมายกําหนดใหนิติบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยแตมีสิทธิการไดมาซึ่งท่ีดินเสมือนคนตางดาวรับโอนได)

๓. พนักงานเจาหนาท่ีตองสอบสวนสิทธิและความสามารถรวมตลอดถึงความสมบูรณของนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  รวมท้ังกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ
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๔. ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการเปนไปตามกระบวนงานในแตละประเภทโดยมีเงื่อนไข คือ ตองไดรับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอน จึงจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทดังกลาวได ซึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดมอบอํานาจการสั่งอนุญาตใหไดมาซึ่งท่ีดินของคนตางดาว  ดังนี้

- กรณีท่ีดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหอธิบดีกรมท่ีดินเปนผูปฏิบัติราชการแทน
- กรณีท่ีดินอยูในเขตจังหวัดอ่ืน  ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทน

๕. กรณีคนตางดาวขอจําหนายท่ีดินท่ีมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข.)
ตองประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน
 หลักฐานเอกสาร

หลักฐานสําหรับท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง (ตนฉบับ) ไดแก  โฉนดท่ีดิน/หนังสือรับรองการทําประโยชน/
หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง
หลักฐานสําหรับผูโอน
บุคคลธรรมดา (ตนฉบับ) เชน
๑. หลักฐานเก่ียวกับคนตางดาว :

๑) ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวออกใหโดยสถานีตํารวจทองท่ีท่ีคนตางดาวมีภูมิลําเนาอยู
๒) หนังสือเดินทางแสดงสัญชาติของคนตางดาว หรือ
๓) หนังสือรับรองของเจาหนาท่ีพนักงานกงสุล หรือสถานทูตท่ีผูนั้นสังกัดอยู หรือ
๔) หนังสือแสดงสัญชาติ (Emergency Certificate) ซึ่งกระทรวงตางประเทศออกใหเปนการชั่วคราว

๒. ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล )ถามี(
๓. ทะเบียนสมรส (ถามี)
๔. มรณบัตรของคูสมรส (ถามี)
๕. ทะเบียนหยา/พรอมบันทึกหลังการหยา (ถามี)
๖. หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรมของคูสมรส (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบานของคูสมรส
นิติบุคคล (ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง) เชน
๑. หนังสือรับรองนิติบุคคล
๒. รายงานการประชุมนิติบุคคล
๓. ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
๔. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานกรรมการหรอืผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล พรอม

ตราประทับ
๕. หนังสือบริคณหสนธิ
๖. ขอบังคับของนิติบุคคล
๗. บัญชีรายชื่อผูถือหุน
หลักฐานสําหรับผูรับโอน
บุคคลธรรมดา (ตนฉบับ) เชน
๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล )ถามี(
๔. ทะเบียนสมรส (ถามี)
๕. มรณบัตรของคูสมรส (ถามี)



๒๔

๖. ทะเบียนหยา/พรอมบันทึกหลังการหยา (ถามี)
๗. หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรมของคูสมรส (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบานของคูสมรส
นิติบุคคล (ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง) เชน
๑. หนังสือรับรองนิติบุคคล
๒. รายงานการประชุมนิติบุคคล
๓. ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
๔. บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล พรอมตราประทับ
๕. หนังสือบริคณหสนธิ
๖. ขอบังคับของนิติบุคคล
๗. บัญชีรายชื่อผูถือหุนของบริษัท หรือบริษัทมหาชนฯ และถานิติบุคคล (ไทย) นั้นมีนิติบุคคล (ไทย) อ่ืน

ถือหุนอยูอีกตองแสดงหลักฐานบัญชีรายชื่อผูถือหุนของนิติบุคคล (ไทย) อ่ืนดวย
๘. กรณีบริษัทมหาชนจํากัดไมไดเปนผูรับโอนท่ีดิน แตเปนผูถือหุนในบริษัทท่ีขอซื้อท่ีดิน  ตองมีหนังสือ

รับรองของบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  หรือหนังสือรับรองของนายทะเบียน
ของบริษัทวาจะควบคุมอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาวของบริษัทมหาชนจํากัดนั้นไมใหเกินกวา
รอยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียน

 ข้ันตอนการดําเนินการ
ข้ันตอนท่ี ๑ ติดตอเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ เพ่ือตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เบื้องตน

และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง
ข้ันตอนท่ี ๒ วันย่ืนคําขอ : สอบสวน/ทําคําขอและบันทึกถอยคําผูขอตามแบบการแจงไมใชท่ีดิน
๑ (แบบ ต.๓)/ ชําระเงินคาคําขอ /แจงผูขอทราบข้ันตอนการขออนุญาตรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย และคืนหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน
กรณีโอนท่ีดินมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข.) หรือโอนเฉพาะ
สิ่งปลูกสรางตองประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน (เพ่ิมข้ันตอนและระยะเวลา จัดทําประกาศ/สงประกาศ
และปดประกาศรวมอีก ๔๐ วัน  หากไมมีผูโตแยงคัดคาน เจาหนาท่ีทําหนังสือแจงผูขอมาดําเนินการ
เพ่ือจดทะเบียน)

ข้ันตอนท่ี ๓ ขออนุญาตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย : สํานักงานท่ีดินดําเนินการขออนุญาตรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เม่ือมีคําสั่งอนุญาตแลวสํานักงานท่ีดินมีหนังสือ
แจงผูขอทราบและนัดวันจดทะเบียน

ข้ันตอนท่ี ๔ วันจดทะเบียน : ทําสัญญา/ชําระเงิน/เจาพนักงานท่ีดินจดทะเบียน และแจกหนังสือแสดงสิทธิ
ในท่ีดินและสัญญาใหผูขอ

 ระยะเวลาดําเนินการ
ย่ืนคําขอท่ี กรณีไมตองประกาศ กรณีตองประกาศ

สํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร ๒๐ วัน ๖๐ วัน
สํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครสาขา ๒๗ วัน ๖๗ วัน
สํานักงานท่ีดินจังหวัด ๒๐ วัน ๖๐ วัน
สํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขา ๒๘ วัน ๖๘ วัน



๒๕

 คาธรรมเนียม คาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  คาภาษีธุรกิจเฉพาะ  และคาอากรแสตมป

ประเภท คาธรรมเนียม คาภาษี
หัก ณ ท่ีจาย

คาภาษี
ธุรกิจเฉพาะ

คาอากร
แสตมป

จําหนายท่ีดินของคน
ตางดาว

๒ % ของราคา
ประเมินทุนทรัพย

กรณีบุคคลธรรมดา
- เสียอัตรากาวหนา โดย
คํานวณจากราคาประเมิน
ตามวิธีการท่ีกําหนดใน
ประมวลรัษฎากร
กรณีนิติบุคคล
- ๑ % ของราคาประเมิน
หรือราคาทุนทรัพยท่ีสูงกวา

๓.๓ % (รวม
ภาษีทองถ่ิน)
ของราคาประเมิน
หรือ  ราคาทุน
ทรัพยท่ีสูงกวา

๐.๕ % ของ
ราคาประเมิน
หรือราคาทุน
ทรัพยท่ีสูงกวา

การขอตรวจสอบหลักทรัพย

 หลักเกณฑ วิธกีาร ในการยื่นคําขอ
๑. ผูขอตองมีสิทธิตรวจสอบหลักทรัพยไดตามกฎหมาย เชน คําพิพากษา/คําสั่งศาลถึงท่ีสุด กรณีผูขอ

อางวาคดีไดถึงท่ีสุดโดยผลของกฎหมาย เชน คําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งถึงท่ีสุดแลว
ตามมาตรา ๑๓๘ และมาตรา ๑๔๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและมีหมายบังคับคดีแลว เปนตน
และแจงความประสงควาขอตรวจสอบเพ่ือประโยชนอยางไร

๒. เปนการขอตรวจสอบเพ่ือขอทราบวาผูท่ีขอตรวจสอบมีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
ท่ีดินหรือหองชุดหรืออสังหาริมทรัพยอ่ืนใดหรือไม

 หลักฐานประกอบการยื่นคําขอ  เชน
๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. หลักฐานท่ีแสดงวามีสิทธิตรวจสอบหลักทรัพยไดตามกฎหมาย เชน เจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือ

คําสั่งศาลถึงท่ีสุด

 ข้ันตอนการดําเนินการ
ข้ันตอนท่ี ๑ ติดตอเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ เพ่ือตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  เบื้องตน

และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง
ข้ันตอนท่ี ๒ ย่ืนคําขอ/สอบสวนผูขอวาเปนผูมีสิทธิตรวจสอบหลักทรัพย/ชําระเงิน/ตรวจสอบ
ข้ันตอนท่ี ๓ เจาพนักงานท่ีดินอนุมัต/ิถายเอกสาร/รับรองสําเนาเอกสาร และแจกเอกสารใหผูขอ

 ระยะเวลาดําเนินการ ใชระยะเวลา ๔๐ นาที (ไมรวมระยะเวลาข้ันตอนท่ี ๑)



๒๖

 คาธรรมเนียม

ประเภทคาธรรมเนียม ท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง หองชุด

(๑) คาคําขอ (เก็บตามจํานวนลูกหนี้ท่ีขอตรวจสอบ) รายละ ๕ บาท รายละ ๒๐ บาท

(๒) คาตรวจสอบขอมูลดานทะเบียนท่ีดินจากสื่อบันทึก
ขอมูลทางคอมพิวเตอร  หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน

ครั้งละ ๑๐๐ บาท ครั้งละ ๑๐๐ บาท

(๓) คารับรองเอกสารท่ีคัดหรือสําเนา ฉบับละ ๑๐ บาท ฉบับละ ๕๐ บาท

(๔) คาจัดทําสําเนาจากสื่อบันทึกขอมูลทางคอมพิวเตอร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน

แผนละ ๕๐ บาท แผนละ ๕๐ บาท

(๕) คามอบอํานาจ เรื่องละ ๒๐ บาท เรื่องละ ๕๐ บาท

การขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน

 หลักเกณฑ วิธกีาร ในการยื่นคําขอ
๑. ผูขอตองระบุในคําขอวาตองการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดินของที่ดินแปลงใด/หองชุดหองใด

ตองการทราบเก่ียวกับเรื่องใด คัดหรือถายสําเนาเอกสารใด เหตุผลท่ีขอคัดหรือถายสําเนาเอกสารเพ่ือประโยชน
อะไร และจะใหรับรองเอกสารดวยหรือไม

๒. ผูขอตองแจงเลขท่ีหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน/หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด เครื่องหมายท่ีดิน หรือกรณี
ไมทราบเลขท่ี ผูขอตองแจงขอความเทาที่ผูขอสามารถแจงใหทราบถึงที่ตั้งของที่ดิน/หองชุด ที่จะขอตรวจ
หลักฐานทะเบียนท่ีดิน/หองชุด ขอคัดหรือขอถายสําเนาเอกสาร

 หลักฐานเอกสาร (ตนฉบบั) เชน
๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน

 ข้ันตอนการดําเนินการ
ข้ันตอนท่ี ๑ ติดตอเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ เพ่ือตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  เบื้องตน

และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง
ข้ันตอนท่ี ๒ ย่ืนคําขอ /สอบสวน/ชําระเงิน/ตรวจสอบ
ข้ันตอนท่ี ๓ เจาพนักงานท่ีดินอนุมัติใหตรวจสอบ/ถายเอกสาร/รับรองสําเนาเอกสาร และแจกเอกสารใหผูขอ

 ระยะเวลาดําเนินการ ใชระยะเวลา ๓๐ นาที (ไมรวมระยะเวลาข้ันตอนท่ี ๑)



๒๗

 คาธรรมเนียม

ประเภทคาธรรมเนียม ท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง หองชุด

(๑) คาคําขอตรวจหลักฐาน แปลงละ ๕ บาท หองชุดละ ๒๐ บาท

(๒) คาคําขอถายเอกสารรูปแผนท่ีจากระวางแผนท่ี แปลงละ ๕ บาท -

(๓) คาคัดสําเนาเอกสารตาง ๆ รวมท้ังคาคัดหรือสําเนา
เอกสารเปนพยานในคดีแพงโดยเจาหนาท่ีเปนผูคัดหรือสําเนา

หนาละ ๑๐ บาท หนาละ ๑๐ บาท

(๔) คาตรวจหลักฐาน แปลงละ ๑๐ บาท หองชุดละ ๑๐๐ บาท

(๕) คาตรวจสอบขอมูลจากสื่อบันทึกขอมูลทาง
คอมพิวเตอรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน

ครั้งละ ๑๐๐ บาท หองชุดละ ๑๐๐ บาท

(๖) คารับรองเอกสารท่ีคัดสําเนา ฉบับละ ๑๐ บาท ฉบับละ ๕๐ บาท

(๗) คาจัดทําสําเนาจากสื่อบันทึกขอมูลทางคอมพิวเตอร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน

แผนละ ๕๐ บาท แผนละ ๕๐ บาท

(๘) คามอบอํานาจ เรื่องละ ๒๐ บาท เรื่องละ ๕๐ บาท

การขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดินทางไปรษณีย

 หลักเกณฑ วิธกีาร ในการยื่นคําขอ
๑. ผูขอขอตรวจไดเฉพาะท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน และกรณีเปน

อาคารชุดขอตรวจไดเฉพาะหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด โดยไมรวมถึงการตรวจสอบหลักทรัพยการขอคัดและขอ
ถายสําเนาเอกสาร

๒. ตองเปนการขอตรวจสอบเพ่ือขอทราบไดเฉพาะวาโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนหรือ
หองชุดดังกลาวมีชื่อบุคคลใดเปนผูมีสิทธิในท่ีดินหรือหองชุดไดมาอยางไร เม่ือใด มีภาระผูกพันหรือไมอยางไร
มีการยึดหรืออายัดตามกฎหมายหรือไม มีการออกใบแทนไปแลวหรือไมเม่ือใด

๓. ผูขอสงหนังสือขอตรวจหลักฐานทางทะเบียนท่ีดินดังกลาวขางตนทางไปรษณียพรอมเงินคาธรรมเนียม
และเอกสารท่ีเก่ียวของไป ณ สํานักงานท่ีดินทองท่ีซึ่งท่ีดินหรือหองชุดตั้งอยู

 หลักฐานเอกสาร (ตนฉบบั) เชน
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองความถูกตอง)
๒. สําเนาทะเบียนบาน (พรอมรับรองความถูกตอง)
๓. หนังสือแจงความประสงคขอตรวจหลักฐานทะเบียนท่ีดินทางไปรษณีย พรอมซองจดหมายปดแสตมป

จาหนาซองถึงตัวผูขอ โดยระบุท่ีอยูใหชัดเจนเพ่ือแจงผลการตรวจสอบหรือขอขัดของใหทราบ
๔. ธนาณัติ



๒๘

 ข้ันตอนการดําเนินการ
ข้ันตอนท่ี ๑ ลงบัญชีรับทําการ/ตรวจสอบเอกสารและเงินคาธรรมเนียมท่ีผูขอสงมา/ตรวจสอบสารบบและ

หนังสือแสดงสทิธิในท่ีดิน
ข้ันตอนท่ี ๒ เจาหนาท่ีสั่งดําเนินการ/นําธนาณัติไปข้ึนเงิน/ชําระคาธรรมเนียม
ข้ันตอนท่ี ๓ จัดทําหนังสือแจงผลการตรวจสอบใหผูขอทราบ/คืนเงินเหลือ (ถามี)

 ระยะเวลาดําเนินการ ใชระยะเวลา ๗ วัน

 คาธรรมเนียม
ประเภทคาธรรมเนียม ท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง หองชุด

(๑) คาคําขอตรวจหลักฐาน แปลงละ ๕ บาท หองชุดละ ๒๐ บาท

(๒) คาตรวจหลักฐาน แปลงละ ๑๐ บาท หองชุดละ ๑๐๐ บาท

(๓) คาตรวจสอบขอมูลจากสื่อบันทึกขอมูลทาง
คอมพิวเตอรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน

ครั้งละ ๑๐๐ บาท ครั้งละ ๑๐๐ บาท

การขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย

 หลักเกณฑ วิธกีาร ในการยื่นคําขอ
๑. ผูขอตองเปนเจาของท่ีดิน/ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง/หองชุดหรือผูรับมอบอํานาจจากเจาของท่ีดิน/หองชุด
๒. ผูขอตองแจงความประสงควาขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินหรือที่ดินพรอม

สิ่งปลูกสราง หรือหองชุด เพ่ือประโยชนอยางไร มีวัตถุประสงคอยางไร
๓. ผูขอตองนําหลักฐานโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด

(ตนฉบับ) ไปแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ี กรณีขอหนังสือรับรองราคาประเมินเพ่ือนําไปประกอบการกูยืมเงิน
หรือจํานองซึ่งไดมีการจดทะเบียนจํานองตอพนักงานเจาหนาท่ีไวแลว และยังไมมีการไถถอนจํานองอนุโลม ใหใช
สําเนาโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดได

๔. กรณีผูขอยื่นคําขอ ณ สํานักงานท่ีดินท่ีผูขอสะดวก (ไมใชสํานักงานท่ีดินทองท่ีซึ่งท่ีดินหรือหองชุดตั้งอยู)
เนื่องจากไมสามารถไปยื่นคําขอท่ีสํานักงานท่ีดินทองท่ีซึ่งท่ีดินหรือหองชุดตั้งอยูได สามารถยื่นคําขอไดท่ี
สํานักงานท่ีดินทุกแหงโดยพนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานท่ีดินท่ีรับคําขอจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานเรียก
เก็บคาธรรมเนียมและแจงใหสํานักงานท่ีดินทองท่ีซึ่งท่ีดินหรือหองชุดตั้งอยูตรวจสอบทางโทรสารสื่ออิเล็กทรอนิกส
หรือวิธีอ่ืน โดยสํานักงานท่ีดินทองท่ีจะแจงผลการตรวจสอบ หากมีขอขัดของจะแจงสํานักงานท่ีดินรับคําขอ
ทราบทันทีเพ่ือแจงผูขอทราบ

 เอกสารหลักฐาน เชน
หลักฐานสําหรับท่ีดิน/หองชุด/สิ่งปลูกสราง (ตนฉบับ) ไดแก  โฉนดท่ีดิน/หนังสือรับรองการทําประโยชน/
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด/หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง



๒๙

หลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ (ตนฉบับ) เชน
๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน

 ข้ันตอนการดําเนินการ
ข้ันตอนท่ี ๑ ติดตอเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ เพ่ือตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  เบื้องตน

และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง
ข้ันตอนท่ี ๒ ย่ืนคําขอ/สอบสวน/ตรวจบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย/ทําหนังสือรับรองราคาประเมิน/

ชําระเงิน
ข้ันตอนท่ี ๓ เจาพนักงานท่ีดินอนุมัติใหตรวจสอบ/ลงนามออกหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพยและ

แจกใหผูขอ

 ระยะเวลาดําเนินการ ใชระยะเวลา ๕๐ นาที (ไมรวมระยะเวลาข้ันตอนท่ี ๑)

 คาธรรมเนียม

ประเภทคาธรรมเนียม ท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง หองชุด

(๑) คาคําขอ แปลงละ ๕ บาท หองชุดละ ๒๐ บาท

(๒) คาตรวจสอบขอมูลดานประเมินราคา ครั้งละ ๑๐๐ บาท หองชุดละ ๑๐๐ บาท

(๓) คาหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย ฉบับละ ๑๐ บาท ฉบับละ ๑๐ บาท

(๔) คารับรองสําเนาบัญชีราคาประเมิน ฉบับละ ๑๐ บาท ฉบับละ ๑๐ บาท

(๕) คามอบอํานาจ เรื่องละ ๒๐ บาท เรื่องละ ๕๐ บาท

การขอแกคํานําหนานาม, ช่ือตัว, ช่ือสกุล, อายุ

 หลักเกณฑ วิธกีาร ในการยื่นคําขอ
ผูขอจะตองเปนเจาของท่ีดินหรือหองชุดท่ีมีชื่อตนเองปรากฏอยูในหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินหรือหนังสือ

กรรมสิทธิ์หองชุดมีความประสงคแกคํานําหนานาม ชื่อตัว ชื่อสกุล อายุ เนื่องจาก
- จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหยา
- แกชื่อตัว หรือแกชื่อสกุล เนื่องจากพนักงานเจาหนาท่ีไดจดชื่อตัวหรือชื่อสกุลของผูถือกรรมสิทธิ์ใน

โฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓ ก., น.ส.๓ ข., น.ส.๓) หรือหองชุดไวผิด
- ไดรับอนุญาตจากทางราชการใหเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
- แกอายุเนื่องจากพนักงานเจาหนาท่ีไดจดอายุของเจาของท่ีดินหรือหองชุดในสัญญาไวผิด

 เอกสารหลักฐาน
หลักฐานสําหรับท่ีดิน/หองชุด (ตนฉบับ) ไดแก  โฉนดท่ีดิน/หนังสือรับรองการทําประโยชน/
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด



๓๐

หลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ (ตนฉบับ) เชน
๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล
๔. ทะเบียนสมรส (กรณีขอแกคํานําหนานามและชื่อสกุลเนื่องจากจดทะเบียนสมรส)
๕. ทะเบียนหยา

 ข้ันตอนการดําเนินการ
ข้ันตอนท่ี ๑ ติดตอเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ เพ่ือตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  เบื้องตน

และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง
ข้ันตอนท่ี ๒ ย่ืนคําขอ/สอบสวน/ทําคําขอ/ชําระเงิน/แกสัญญาหรือเอกสารท่ีขอแกไข
ข้ันตอนท่ี ๓ เจาพนักงานท่ีดินอนุมัติคําขอ/ลงลายมือช่ือกํากับการแกไขและแจกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน

และเอกสารท่ีแกไขคืนผูขอ
ข้ันตอนท่ี ๔ พนักงานเจาหนาท่ีแกไขหลักฐานทะเบียนท่ีดิน

 ระยะเวลาดําเนินการ ใชระยะเวลา ๓๐ นาที (ไมรวมระยะเวลาข้ันตอนท่ี ๑)

 คาธรรมเนียม

ประเภทคาใชจาย ท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง หองชุด

(๑) คาคําขอ แปลงละ ๕ บาท หองชุดละ ๒๐ บาท

(๒) คามอบอํานาจ เรื่องละ ๒๐ บาท เรื่องละ ๕๐ บาท

การขอแสดงตัวผูใชอํานาจปกครองผูเยาว/ผูปกครอง/ผูพิทักษ/ผูอนุบาล

 หลักเกณฑ วิธกีาร ในการยื่นคําขอ
๑. ผูขอตองเปนบิดาและมารดากรณีบิดามารดาสมรสกันโดยชอบดวยกฎหมาย หรือผูขอเปนบิดาหรือ

มารดากรณีฝายใดฝายหนึ่งถึงแกกรรม หรือบิดามารดาหยากันแลวอํานาจปกครองอยูกับฝายใดฝายหนึ่ง
๒. ผูขอตองเปนผูไดรับการแตงตั้งจากศาล หรือพินัยกรรมของบิดามารดาท่ีตายทีหลังไดระบุชื่อไวให

เปนผูปกครองผูเยาว
๓. ผูขอตองเปนผูไดรับการแตงตั้งจากศาลใหเปนผูพิทักษ/ผูอนุบาล ของผูเสมือนไรความสามารถ/ผูไร

ความสามารถ
๔. ผูขอตองยื่นคําขอแสดงตัวผูใชอํานาจปกครองผูเยาว/ผูปกครอง เพ่ือขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

แทนผูเยาว
๕. ผูขอตองยื่นคําขอแสดงตัวผูพิทักษของผูเสมือนไรความสามารถเพ่ือใหความยินยอมใหผูเสมือนไร

ความสามารถทํานิติกรรม
๖. ผูขอตองยื่นคําขอแสดงตัวผูอนุบาล เพ่ือขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแทนผูไรความสามารถ



๓๑

๗. ผูขอตองนําหลักฐานการแสดงตนเปนบิดาและหรือมารดาของผูเยาว/เปนผูปกครองของผูเยาว/เปน
ผูพิทักษของผูเสมือนไรความสามารถ/เปนผูอนุบาลของผูไรความสามารถ เชน สูติบัตรของผูเยาว ทะเบียนสมรส
หรือทะเบียนหยา หรือมรณบัตร (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต) หรือคําสั่งศาลรับรองบุตร คําพิพากษา/คําสั่ง
ศาลถึงท่ีสุดแตงตั้งเปนผูปกครองผูเยาวหรือพินัยกรรม/เปนผูพิทักษของผูเสมือนไรความสามารถ/เปนผูอนุบาล
ของผูไรความสามารถ เปนตน และในกรณีนิติกรรมท่ีกฎหมายบัญญัติใหตองขออนุญาตศาลกอนจึงจะกระทํา
ไดตองนําหลักฐานคําพิพากษา/คําสั่งศาลถึงท่ีสุด อนุญาตใหผูใชอํานาจปกครอง/ผูอนุบาลกระทํานิติกรรมนั้น
แทนในทรัพยสินของผูเยาว/ผูไรความสามารถได

 หลักฐานเอกสาร
หลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ (ตนฉบับ) เชน
๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถามี)
๔. หลักฐานสูติบัตรของผูเยาว
๕. ทะเบียนสมรสของผูใชอํานาจปกครองผูเยาว
๖. ใบมรณะบัตรบิดาหรือมารดาของผูเยาว (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต)
๗. ทะเบียนหยา/พรอมบันทึกหลังการหยาท่ีระบุวาใหผูใดเปนผูใชอํานาจปกครอง

๑ (กรณีบิดามารดาหยารางกัน)
๘. พินัยกรรมบิดาหรือมารดาซึ่งตายทีหลังไดระบุชื่อไวใหเปนผูปกครอง
๙. ใบมรณะบัตรบิดาหรือมารดาของผูเยาว (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต)
เอกสารอ่ืน ๆ (ตนฉบับ) เชน
๑. คําพิพากษา/คําสั่งศาลถึงท่ีสุดรับรองวาผูเยาวเปนบุตร (กรณีเปนบุตรท่ีบิดาและมารดาไมได

จดทะเบียนสมรสกัน (ถามี) )
๒. คําพิพากษา/คําสั่งศาลถึงท่ีสุด อนุญาตใหผูปกครองมีอํานาจกระทํานิติกรรมแทนผูเยาว

ในกรณีท่ีกฏหมายกําหนดใหนิติกรรมนั้นตองขออนุญาตตอศาลกอน
๓. คําพิพากษา/คําสั่งศาลถึงท่ีสุด ใหบุคคลใดเปนผูเสมือนไรความสามารถ
๔. คําพิพากษา/คําสั่งศาลถึงท่ีสุด แตงตั้งผูปกครอง/ผูพิทักษของผูเสมือนไรความสามารถ/ผูอนุบาล
๕. คําพิพากษา/คําสั่งศาลถึงท่ีสุด อนุญาตใหผูอนุบาลมีอํานาจกระทํานิติกรรมในทรัพยสินของ

ผูไรความสามารถได

 ข้ันตอนการดําเนินการ
ข้ันตอนท่ี ๑ ติดตอเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ เพ่ือตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  เบื้องตน

และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง
ข้ันตอนท่ี ๒ ย่ืนคําขอ/สอบสวน/ทําคําขอ
ข้ันตอนท่ี ๓ เจาพนักงานท่ีดินอนุมัติคําขอ

 ระยะเวลาดําเนินการ ใชระยะเวลา ๑๕ นาที (ไมรวมระยะเวลาข้ันตอนท่ี ๑)



๓๒

 คาธรรมเนียม
ประเภทคาธรรมเนียม ท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง หองชุด

(๑) คาคําขอ แปลงละ ๕ บาท หองชุดละ ๒๐ บาท

(๒) คามอบอํานาจ เรื่องละ ๒๐ บาท เรื่องละ ๕๐ บาท

กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอเปนภาษาตางประเทศ

กรณีเอกสารหลักฐานท่ีนํามาแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ีถาเปนภาษาตางประเทศตองแปลเปน
ภาษาไทยท่ีรับรองความถูกตองตามกฎหมายดวย

กรณีมีการมอบอํานาจใหทํานิติกรรมแทน

กรณีท่ีมีการมอบอํานาจใหทํานิติกรรมแทน  ตองมีหนังสือมอบอํานาจและบัตรประจําตัวประชาชน
ผูมอบอํานาจ  หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน (ถายเอกสาร) ท่ีผูมอบอํานาจรับรอง
ความถูกตอง  พรอมบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) ของผูรับมอบอํานาจ ประกอบ
การยื่นคําขอ

ตัวอยางแบบฟอรม  และคูมือการกรอกเอกสาร

ขอตรวจสอบจากพนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานท่ีดินไดทุกแหง  หรือสามารถตรวจสอบดวยตนเอง
จากเว็บไซต www.dol.go.th/registry

ชองทางรองทุกข

๑) เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/เจาพนักงานท่ีดินอําเภอ พ้ืนท่ีท่ีใชบริการ
๒) ตูรับเรื่องรองเรียนสํานักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก สํานักงานท่ีดินอําเภอ/สํานักงานท่ีดินก่ิงอําเภอ
๓) ศูนยดํารงธรรม  กรมท่ีดิน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๖๗๘-๙
๔) ฝายเรื่องราวรองทุกข  สํานักงานเลขานุการกรม  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๐๐-๔ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ

๘๐ พรรษาฯ  ชัน้ ๖ อาคารรัฐประศาสนภักดี  ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง  เขตหลักสี ่ กทม. ๑๐๒๑๐
๕) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

(เลขท่ี ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐/สายดวน ๑๑๑๑/www.๑๑๑๑.go.th/ตู ปณ. ๑๑๑๑
เลขท่ี ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐)

คูมือโดยละเอียดดูไดจากคูมือสําหรับประชาชน  ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘



๓๓

วิธีการปองกันการทุจริตเก่ียวกับที่ดิน
 เก็บรักษาโฉนดท่ีดิน, น.ส. ๓, น.ส. ๓ ก., น.ส. ๓ ข. ไวในท่ีปลอดภัยไมมอบใหกับผูอ่ืน
 ควรติดตอขอตรวจสอบหลักฐานท่ีดินท่ีสํานักงานท่ีดินเปนครั้งคราว
 กอนจะซื้อ รับซื้อฝาก  หรือรับจํานอง  ควรไปตรวจสอบท่ีดินใหถูกตองแนนอน ถาสงสัยใหไปขอ

ตรวจสอบหลักฐานท่ีดินท่ีสํานักงานท่ีดินเสียกอน
 การซื้อท่ีดินจัดสรร  ควรซื้อจากผูมีใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดินเทานั้น
 อยาเชื่อถือนายหนา  อาจถูกหลอกได
 ถาท่ีดินอยูหางไกล  หม่ันไปตรวจสอบ  ถามีผูบุกรุกใหรีบดําเนินการใหเรียบรอยโดยเร็ว
 อยาทําสัญญากูเงินกันเองแลวมอบโฉนดท่ีดิน, น.ส. ๓, น.ส. ๓ ก., น.ส. ๓ ข. ใหผูใหกูยึดถือไว

ควรไปจดทะเบียนจํานองตอพนักงานเจาหนาท่ีใหถูกตอง
 ศึกษาหาความรูเก่ียวกับกฎหมายท่ีดิน

คําเตือน
เอกสารสําคัญท้ังหมดนี้แมจะแสดงถึงการเปนผูมีสิทธิดีกวาบุคคลอ่ืนแลวก็ตาม ถาหากทาน

ปลอยท่ีดินใหเปนท่ีรกรางวางเปลาไมทําประโยชนในท่ีดิน  กลาวคือถาเปนท่ีดินมีโฉนดท่ีดินปลอยท้ิงไวนานเกิน
๑๐ ป  และท่ีดินมีหนังสือรับรองการทําประโยชนปลอยท้ิงไวนานเกิน ๕ ปติดตอกัน  ท่ีดินดังกลาวจะตกเปน
ของรัฐตามกฎหมาย  หรือถาหากปลอยใหบุคคลอ่ืนเขาครอบครองโดยสงบเปดเผย  โดยมีเจตนาเอาเปนเจาของ
โดยทานไมเขาขัดขวาง  สําหรับท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดินเปนเวลา ๑๐ ปติดตอกัน  บุคคลท่ีครอบครองนั้นก็จะมีสิทธิ
ไปดําเนินคดีทางศาล  เพ่ือใหศาลมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวไดกรรมสิทธิ์ในท่ีดินนั้นโดยการครอบครองได  และ
ท่ีดินท่ีมีหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓, น.ส. ๓ ก., น.ส. ๓ ข.) ใชเวลาแยงการครอบครองเพียงเพียง
๑ ปเทานั้น  ทานก็จะเสียสิทธิ  ดังนั้น  เม่ือท่ีดินของทานมีเอกสารสําคัญอยูแลวก็ควร ทําประโยชนและดูแล
รักษาใหเกิดประโยชนสูงสุด  ท่ีดินก็จะเปนของทานและเปนมรดกท่ีมีคาใหแกทายาทของทานตอไป

**********************

“ โฉนดที่ดินมีคุณคาโปรดเก็บรักษาไวใหดี ”


