คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : คนต่างด้าวขอร ับมรดกทีดินในฐานะทายาทโดยธรรมตามมาตรา 93 แห่ง
ประมวลกฎหมายทีดินกรณีทดิ
ี นตงอยู
ั
ใ่ นเขตจ ังหว ัดอืนๆ
หน่วยงานทีให้บริการ :กรมทีดินกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. คนต่างด ้าวซึงมีฐานะเป็ นทายาทโดยธรรมของเจ ้ามรดก(ตามมาตรา 1629 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) ทีเป็ น
ื
เจ ้าของทีดินและหรือทีดินพร ้อมสิงปลูกสร ้างซึงมีชอปรากฏในหลั
กฐานโฉนดทีดิน,หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3,
น.ส.3ก. หรือน.ส. 3ข) ขอรับโอนมรดกโดยตรงเนืองจากไม่มผ
ี ู ้จัดการมรดกต ้องประกาศตามกฎหมายเป็ นเวลา 30 วันตามมาตรา
81 แห่งประมวลกฎหมายทีดินโดยยืนคําขออนุญาตให ้ได ้มาซึงทีดินตามมาตรา 93 แห่งประมวลกฎหมายทีดิน (แบบต.1) ต่อ
พนักงานเจ ้าหน ้าที
2. กรณีเจ ้าของทีดิน(เจ ้ามรดก)ถึงแก่กรรมและมีคําสังศาลตังผู ้จัดการมรดกผู ้จัดการมรดกตามคําสังศาลไม่ว่าจะมีพน
ิ ัยกรรม
หรือไม่มพ
ี น
ิ ัยกรรมก็ตามต ้องจดทะเบียนลงชือผู ้จัดการมรดกในโฉนดทีดินและหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์(น.ส.3 น.ส.3
ิ ธิรับมรดกได ้เนืองจากศาลได ้มีคําสังตังผู ้จัดการมรดกแล ้ว
กหรือน.ส.3 ข) ก่อนไม่สามารถขอโอนมรดกตรงไปยังทายาททีมีสท
อํานาจในการจัดการและแบ่งปั นทรัพย์มรดกทังหมดย่อมเป็ นของผู ้จัดการมรดกตามทีศาลมีคําสังแต่ผู ้เดียวทายาททังหลายย่อม
หมดสิทธิทจะเข
ี
้าจัดการมรดก
3. กรณีคนต่างด ้าวขอรับมรดกทีดินหรือทีดินพร ้อมสิงปลูกสร ้างซึงได ้จดทะเบียนลงชือผู ้จัดการมรดกไว ้แล ้วในหลักฐานโฉนด
ทีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์(น.ส.3,น.ส.3ก,น.ส.3ข) และมีความประสงค์ขอโอนมรดกไม่ต ้องประกาศ 30 วันตาม
มาตรา 82 แห่งประมวลกฎหมายทีดิน (ไม่ต ้องดําเนินการในขันตอนที 2 การประกาศมีกําหนด 30 วัน ) พนักงานเจ ้าหน ้าที
ดําเนินการตามขันตอนการขออนุญาตร.ม.ต. ในขันตอนต่อไปได ้ทันที
4. ทีดินทีขอรับมรดกเมือรวมกับทีดินซึงมีอยูเ่ ดิม (ถ ้ามี) จะต ้องไม่เกินสิทธิทจะพึ
ี
งมีได ้ตามมาตรา 87 แห่งประมวลกฎหมาย
ทีดินเช่นทีอยูอ
่ าศัยครอบครัวละไม่เกิน 1 ไร่ทใช
ี ้เพือพาณิชกรรมไม่เกิน 1 ไร่ทใช
ี ้เพือเกษตรกรรมครอบครัวละไม่เกิน 10 ไร่
ทีดินส่วนทีเกินต ้องจําหน่ายในเวลาไม่น ้อยกว่า 180 วันแต่ไม่เกินหนึงปี
5. พนักงานเจ ้าหน ้าทีต ้องสอบสวนสิทธิและความสามารถตลอดจนความเป็ นทายาทของเจ ้ามรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดไว ้ในกฎกระทรวงฉบับที 7 (พ.ศ.2497) และฉบับที 24 (พ.ศ.2516)ออกตามความใน
พระราชบัญญัตใิ ห ้ใช ้ประมวลกฎหมายทีดินพ.ศ. 2497 และแก ้ไขเพิมเติมรวมทังตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนบันทึกถ ้อยคํา
คนต่างด ้าวผู ้ขอตามแบบและหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนด
6.ผู ้ขอต ้องยืนเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ ้าหน ้าทีณสํานักงานทีดินพืนทีทีรับผิดชอบซึงทีดินหรือทีดินพร ้อมสิงปลูกสร ้าง
ตังอยู่เท่านันโดยต ้องติดต่อเจ ้าหน ้าทีประชาสัมพันธ์
6.1 ครังแรกในวันยืนคําขอเพือตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเบืองต ้นก่อนและรับบัตรคิวเพือรอยืนคําขอและสอบสวน
ตามลําดับก่อนหลังในขันตอนต่อไป (ไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาให ้บริการ)
6.2 ครังทีสองในวันจดทะเบียนผู ้ขอต ้องติดต่อเจ ้าหน ้าทีประชาสัมพันธ์เพือรับบัตรคิวและรอเจ ้าหน ้าทีจดทะเบียนตามลําดับ
ก่อนหลังในขันตอนต่อไป (ไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาให ้บริการ)
7. ต ้องได ้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยซึงได ้มอบอํานาจการสังอนุญาตให ้ได ้มาซึงทีดินของคนต่างด ้าวดังนี
- กรณีทดิ
ี นตังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให ้อธิบดีกรมทีดินเป็ นผู ้ปฏิบต
ั ริ าชการแทน
- กรณีทดิ
ี นอยู่ในเขตจังหวัดอืนให ้ผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็ นผู ้ปฏิบัตริ าชการแทน
- กรณีทเห็
ี นว่าไม่ควรอนุญาตให ้เสนอรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยเพือพิจารณาสังการ
8. ระยะเวลาดําเนินการ
กระบวนงานคนต่างด ้าวขอรับมรดกทีดินในฐานะทายาทโดยธรรมตามมาตรา 93 แห่งประมวลกฎหมายทีดินเป็ นกระบวนงาน
เชือมโยงกับกระบวนงานการขอจดทะเบียนประเภทโอนมรดกและมีเงือนไขต ้องได ้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงมหาดไทยก่อนจึงจะจดทะเบียนได ้ดังนันระยะเวลารวมในขันตอนการดําเนินงานจึงขึนอยูก
่ ับกระบวนงานจดทะเบียน
โอนมรดกและทีตังของทีดินทีขอได ้มาดังนี
8.1 กรณีอนุญาต
8.1.1 กรณีทดิ
ี นอยู่ในเขตสํานักงานทีดินจังหวัด
- ใช ้เวลาทังสิน 60 วันแบ่งเป็ น
(1) วันยืนคําขอภายใน 1 วันใช ้ระยะเวลาประมาณ 120 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอการยืนคําขอและสอบสวนทังนีการ

นับระยะเวลาดําเนินการจะเริมนับตังแต่พนักงานเจ ้าหน ้าทีเริมสอบสวนตามลําดับก่อนหลัง) ระยะเวลาแล ้วเสร็จขึนอยู่กบ
ั จํานวนผู ้
้เวลาเพิ
ขอเช่นกรณีมท
ี ายาทผู ้รับมรดกหลายรายหรือมรดกหลายลําดับชันในคราวเดียวกันเป็ นต ้นและในบางกรณีอาจต ้องใช
ม
ตามข ้อเท็จจริงเช่นหลักฐานไม่ชัดเจนต ้องสอบสวนเพิมเติมเพือให ้ข ้อเท็จจริงยุตเิ ป็ นต ้น
(2) จัดทําประกาศและหนังสือส่งประกาศและประกาศ 40วันทังนีระยะเวลาอาจเพิมขึนได ้ตามข ้อเท็จจริงเป็ นกรณีไป
เช่นกรณีได ้รับหลักฐานการปิ ดประกาศจากไปรษณียห
์ รือผู ้ขอล่าช ้าหรือหลักฐานการปิ ดประกาศสูญหายต ้องปิ ดประกาศใหม่เป็ น
ต ้น
(3) สํานักงานทีดินดําเนินการขออนุญาตร.ม.ต. ภายใน 18วัน (ขันตอนที 4 - 7,9)
(4) วันจดทะเบียนภายใน 1วันใช ้ระยะเวลาประมาณ 60 นาที(ไม่รวมระยะเวลารอเจ ้าหน ้าทีจดทะเบียนทังนีการนับ
ระยะเวลาดําเนินการจะเริมนับตังแต่พนักงานเจ ้าหน ้าทีเริมรับเรืองเพือดําเนินการจดทะเบียนตามลําดับก่อนหลัง) ระยะเวลาแล ้ว
เสร็จขึนอยูก
่ ับจํานวนทายาทผู ้รับมรดกและจํานวนหนังสือแสดงสิทธิในทีดินทีอาจใช ้เวลาต่างกัน
8.1.2 กรณีทดิ
ี นอยู่ในเขตสํานักงานทีดินจังหวัดสาขาหรือส่วนแยกหรือสํานักงานทีดินอําเภอหรือสํานั กงานทีดินกิงอําเภอ
- ใช ้เวลาทังสิน 66 วันแบ่งเป็ น
(1) วันยืนคําขอภายใน 1 วันใช ้ระยะเวลาประมาณ 120 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอการยืนคําขอและสอบสวนทังนีการ
นับระยะเวลาดําเนินการจะเริมนับตังแต่พนักงานเจ ้าหน ้าทีเริมสอบสวนตามลําดับก่อนหลัง) ระยะเวลาแล ้วเสร็จขึนอยู่กบ
ั จํานวนผู ้
ขอเช่นกรณีมท
ี ายาทผู ้รับมรดกหลายรายหรือมรดกหลายลําดับชันในคราวเดียวกันเป็ นต ้นและในบางกรณีอาจต ้องใช ้เวลาเพิม
ตามข ้อเท็จจริงเช่นหลักฐานไม่ชัดเจนต ้องสอบสวนเพิมเติมเพือให ้ข ้อเท็จจริงยุตเิ ป็ นต ้น
(2) จัดทําประกาศและหนังสือส่งประกาศและประกาศ 40 วันทังนีระยะเวลาอาจเพิมขึนได ้ตามข ้อเท็จจริงเป็ นกรณีไป
เช่นกรณีได ้รับหลักฐานการปิ ดประกาศจากไปรษณียห
์ รือผู ้ขอล่าช ้าหรือหลักฐานการปิ ดประกาศสูญหายต ้องปิ ดประกาศใหม่เป็ น
ต ้น
(3) สํานักงานทีดินดําเนินการขออนุญาตร.ม.ต.ภายใน 24วัน(ขันตอนที 3-9)
(4) วันจดทะเบียนภายใน 1 วันใช ้ระยะเวลาประมาณ 60 นาที(ไม่รวมระยะเวลารอเจ ้าหน ้าทีจดทะเบียนทังนีการนับ
ระยะเวลาดําเนินการจะเริมนับตังแต่พนักงานเจ ้าหน ้าทีเริมรับเรืองเพือดําเนินการจดทะเบียนตามลําดับก่อนหลัง) ระยะเวลาแล ้ว
เสร็จขึนอยูก
่ ับจํานวนทายาทผู ้รับมรดกและจํานวนหนังสือแสดงสิทธิในทีดินทีอาจใช ้เวลาต่างกัน
8.2 กรณีไม่อนุญาต
- สํานักงานทีดินจังหวัดส่งเรืองไปกรมทีดินเพือขอคําสังจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
9. เมือรับมรดกแล ้วหากคนต่างด ้าวจะจําหน่ายทีดินต ้องขออนุญาตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึงได ้มอบอํานาจการสัง
อนุญาตจําหน่ายทีดินดังนี
- กรณีทดิ
ี นตังอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครให ้อธิบดีกรมทีดินเป็ นผู ้ปฏิบต
ั ริ าชการแทน
- กรณีทดิ
ี นอยู่ในเขตจังหวัดอืนให ้ผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็ นผู ้ปฏิบต
ั ริ าชการแทน

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานทีดินจังหวัดหรือสาขาหรือส่วนแยกสํานักงานทีดิน
อําเภอหรือสํานั กงานทีดินกิงอําเภอท ้องทีซึงทีดินหรือทีดินพร ้อม
สิงปลูกสร ้างตังอยู่
/ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน
ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :66 วัน

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.

ลําด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั
การพิจารณา
วันยืนคําขอ :
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานสารบบทีดินและหนังสือแสดง
สิทธิในทีดินหลักฐานการเป็ นเจ ้าของสิงปลูกสร ้าง
- รับคําขอและสอบสวนสิทธิความเป็ นทายาทของเจ ้ามรดก
- ตรวจอายัด
- ทําคําขอและจัดทําบัญชีเครือญาติ
- ผู ้ขอลงนามในคําขอและบันทึกถ ้อยคําทังกรณีผู ้ขอรับมรดก
และผู ้ไม่ประสงค์ขอรับมรดก
- เจ ้าหน ้าทีสังรับคําขอ
- ชําระค่าธรรมเนียมคําขอและค่าประกาศ
–แจ ้งผู ้ขอทราบขันตอนการขออนุญาตร.ม.ต.และคืนหนังสือ
แสดงสิทธิในทีดิน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
การประกาศมีกําหนด 30 วัน :
- จัดทําประกาศและหนังสือนํ าส่งประกาศเสนอเจ ้าพนั กงาน
ทีดินลงนาม
- ส่งประกาศไปปิ ดตามสถานทีๆกฎหมายกําหนด
(ระยะเวลานํ าส่งประกาศและปิ ดประกาศรวม 10 วันนับแต่วน
ั ที
เจ ้าพนักงานทีดินลงนาม)
- ประกาศกําหนด 30 วัน (การนับระยะเวลาประกาศ 30 วันให ้
เริมนับวันปิ ดประกาศฉบับสุดท ้าย)
- ประกาศครบกําหนดไม่มผ
ี ู ้โต ้แย ้งคัดค ้านดําเนินการขอ
อนุญาตร.ม.ต. ในขันตอนต่อไป
(หมายเหตุ: (กรณีจดทะเบียนลงชือผู ้จัดการมรดกในโฉนดทีดิน

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
-

40 วัน

-

3 วัน

-

3 วัน

-

3 วัน

กรมทีดิน

7 วัน

-

3 วัน

-

หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์แล ้วขอโอนมรดกไม่ต ้อง
ดําเนินการตามขันตอนนี))
3)

4)

5)

6)

7)

การพิจารณา
สํานักงานทีดินจังหวัดสาขาหรือส่วนแยกหรือสํานักงานทีดิน
อําเภอหรือกิงอําเภอเจ ้าของเรืองสรุปเรืองพร ้อมความเห็นส่ง
สํานักงานทีดินจังหวัด
(หมายเหตุ: (กรณียนคํ
ื าขอณสํานักงานทีดินจังหวัดไม่ต ้อง
ดําเนินการตามขันตอนนี))
การพิจารณา
สํานักงานทีดินจังหวัดสอบถามข ้อมูลทีดินทีมีอยู่เดิมของคนต่าง
ด ้าวทางโทรสารไปยังกรมทีดิน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
กรมทีดินตรวจสอบข ้อมูลทีดินทีมีอยูเ่ ดิมของคนต่างด ้าวและแจ ้ง
ผลการตรวจสอบให ้สํานักงานทีดินจังหวัดทางโทรสาร
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
สํานักงานทีดินจังหวัดสรุปเรืองพร ้อมความเห็นเสนอผู ้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณา
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
ผู ้ว่าราชการจังหวัดในฐานะปฏิบต
ั ริ าชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาต
(หมายเหตุ: -)

ลําด ับ
8)

ขนตอน
ั
การพิจารณา
เมือมีคําสังอนุญ าตแล ้วสํานั กงานทีดินจังหวัดส่งเรืองคืน
สํานักงานทีดินจังหวัดสาขาหรือส่วนแยกหรือสํานักงานทีดิน
อําเภอหรือกิงอําเภอเจ ้าของเรือง

ระยะเวลา
3 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
-

2 วัน

-

1 วัน

-

(หมายเหตุ: (กรณียนคํ
ื าขอณสํานักงานทีดินจังหวัดไม่ต ้อง
ดําเนินการตามขันตอนนี))
9)

10)

การพิจารณา
สํานักงานทีดินเจ ้าของเรืองมีหนังสือแจ ้งผู ้ขอทราบและกําหนด
นัดวันจดทะเบียน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
วันจดทะเบียน :
–ยืนหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน
–ตรวจสอบเรืองการได ้รับอนุญาตจากร.ม.ต.และความครบถ ้วน
และถูกต ้องของเรืองทังหมด
–ตรวจอายัด
–เสนอเจ ้าพนักงานทีดินพิจารณาสังจดทะเบียน
–ประเมินราคาทุนทรัพย์คํานวณค่าใช ้จ่าย/ผู ้ขอชําระเงิน
–แก ้สารบัญจดทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน
–คูก
่ รณีลงนามรับทราบการจดทะเบียน
- เจ ้าพนักงานทีดินตรวจสอบเรือง/ลงนามจดทะเบียน/
ประทับตราประจําตําแหน่งในหนังสือแสดงสิทธิในทีดินพร ้อมทัง
แจกให ้ผู ้ขอ
- ผู ้ขอตรวจสอบความถูกต ้องก่อนออกสํานักงานทีดิน
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
โฉนดทีดน
ิ หรือหน ังสือร ับรองการทําประโยชน์
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ2)
หล ักฐานการเป็นเจ้าของสิงปลูกสร้างของเจ้ามรดกกรณีเจ้ามรดก
ไม่ได้ร ับโอนสิงปลูกสร้างมาพร้อมก ับทีดน
ิ ต้องมีหล ักฐานการเป็น
เจ้าของสิงปลูกสร้างเช่นหล ักฐานทีผูโ้ อนขออนุญาตลูกสร้างหรือ
้ ล ักฐานการออกหมายเลขประจําบ้านให้แก่ผโู ้ อน
ถ้าไม่มใี ห้ใชห
หรือหล ักฐานของทางราชการทีเป็นหล ักฐานเชือได้วา่ เป็นเจ้าของ
สิงปลูกสร้างจริงเป็นต้น
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ3)
หล ักฐานเกียวก ับคนต่างด้าว : 1) ใบสําค ัญประจําต ัวคนต่างด้าว
ออกให้โดยสถานีตํารวจท้องทีทีคนต่างด้าวมีภูมล
ิ ําเนาอยูห
่ รือ 2)
ั
หนงั สือเดินทางแสดงสญชาติ
ของคนต่างด้าวหรือ 3) หน ังสือ
ั ัดอยู่
ร ับรองของเจ้าหน้าทีพนก
ั งานกงสุลหรือสถานฑูตทีผูน
้ นส
ั งก
ั
หรือ 4) หน ังสือแสดงสญชาติ
(Emergency Certificate) ซึง
ั
กระทรวงต่างประเทศออกให้เป็นการชวคราว
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ-

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมทีดิน

-

-

ลําด ับ
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ํ
ื
สาเนาทะเบียนบ้านผูข
้ อรวมทงผู
ั ท
้ มี
ี ชออยู
ใ่ นทะเบียนบ้านด ังกล่าว
ทุกคน (ถ้ามี)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุใบมรณบ ัตรเจ้ามรดก
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุพิน ัยกรรมต้นฉบ ับ (ถ้ามี) กรณีพน
ิ ัยกรรมสูญหายหรือถูกทําลาย
สามารถนําสําเนาพิน ัยกรรมทีเคยนําไปแสดงต่อหน่วยงานราชการ
ํ น ักงานทีดน
เช่นศาลหรือสา
ิ อืนและพน ักงานเจ้าหน้าทีของ
หน่วยงานนนได้
ั
ร ับรองสําเนาถูกต้องมาใชเ้ ป้นหล ักฐานแทน
ต้นฉบ ับพิน ัยกรรมก็ได้
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุทะเบียนสมรส (กรณีขอร ับมรดกในฐานะคูส
่ มรสของเจ้ามรดก)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุทะเบียนสมรสระหว่างบิดามารดาเจ้ามรดก (กรณีขอร ับมรดกใน
ฐานะบิดาของเจ้ามรดก)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุหล ักฐานการจดทะเบียนร ับบุตรบุญธรรม (กรณีผข
ู ้ อเป็นบุตรบุญ
ธรรมของเจ้ามรดก)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุั
คําสงศาลหรื
อคําพิพากษาซึงแต่งตงผู
ั ข
้ อเป็นผูจ
้ ัดการมรดก (ถ้า
มี)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุหนงั สือมอบอํานาจ (ผูข
้ อจ ัดทํา) และบ ัตรประจําต ัวประชาชนของ
ผูม
้ อบอํานาจหรือสําเนาบ ัตรประจําต ัวประชาชนและสําเนาทะเบียน
บ้าน(ถ่ายเอกสาร) ทีผูม
้ อบอํานาจร ับรองความถูกต้องพร้อมบ ัตร
ประจําต ัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับมอบอํานาจ
ํ เนาร ับรองความถูกต้อง) (กรณีไม่ไปดําเนินการ
(ต้นฉบ ับและสา
ด้วยตนเอง )
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
1)
ค่าคําขอ
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
แปลงละ 5 บาท

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

ลําด ับ
2)

3)

4)

5)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขอให้ได้มาซึงทีด น
ิ ของคนต่างด้าวรายละ 500
บาท
(หมายเหตุ: -)
ค่าอนุญาต
ไร่ ล ะ
100
บาท
(หมายเหตุ: (เศษของไร่ให ้คิดเป็ นหนึงไร่))
ค่าธรรมเนียมโอนมรดก
2% ของราคาประเมิน (ยกเว้น
ั ดานหรือระหว่า งคู่
ื สน
เป็ นการโอนมรดกระหว่า งบุ พ การีก บ
ั ผู ส
้ บ
สมรสเก็บ 0.5 % ของราคาประเมิน)
(หมายเหตุ: -)
ค่าธรรมเนียม (เกียวก ับผูจ
้ ัดการมรดก)
แปลงละ 50 บาท
(หมายเหตุ: -)

6)

ค่าประกาศ
(หมายเหตุ: -)

7)

ค่าพยานให้แก่พยาน
บาท
(หมายเหตุ: -)

แปลงละ 10 บาท

คนละ

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 500 บาท

ค่าธรรมเนียม 100 บาท

ค่าธรรมเนียม 2 %

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

10

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
เจ ้าพนักงานทีดินจังหวัด / สาขา / ส่วนแยก /เจ ้าพนักงานทีดินอําเภอ
(หมายเหตุ: -)
2)
ตู ้รับเรืองร ้องเรียนสํานักงานทีดินจังหวัด / สาขา / ส่วนแยก / สํานักงานทีดินอําเภอ
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 2141 5678-9
(หมายเหตุ: -)
4)
ฝ่ ายเรืองราวร ้องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน
6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห ้องเขตหลักสีกทม. 10210
(หมายเหตุ: -)
5)
ศูนย์บริการประชาชนสํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
6)
ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชัน 2 ถนนแจ ้งวัฒนะตําบลคลองเกลืออําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนสําหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
ชือแบบฟอร์ม
1)
สามารถขอดูแบบฟอร์มตัวอย่างและคูม
่ อ
ื จากพนักงานเจ ้าหน ้าทีณสํานักงานทีดินทุกแห่งหรือสามารถตรวจสอบ
ด ้วยตนเองจากเว็บไซต์ www.dol.go.th/registry
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ

1.เอกสารทีนํามาแสดงถ ้าเป็ นภาษาต่างประเทศต ้องแปลเป็ นภาษาไทยทีรับรองความถูกต ้องโดย
1.1 คนไทยทีจบการศึกษาในระดับไม่ตากว่
ํ
าปริญญาตรีในหลักสูตรทีใช ้ภาษาทีปรากฏในเอกสารนันเป็ นภาษาในการเรียนการ
สอนหรือ
1.2 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเป็ นผู ้สอนภาษาทีปรากฏในเอกสารนันในสถาบันการศึกษาหรือ
1.3 สถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศทีตังอยู่ในประเทศไทยโดยประเทศนันใช ้ภาษาทีปรากฏในเอกสารนันเป็ นภาษา
ราชการหรือ
1.4 สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
(กฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ธิ ป
ี ฏิบต
ั ริ าชการทางปกครองพ.ศ.2539)

เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคู่มอ
ื มีผลบังคับใช ้: 29/06/2558

