
คูม่อืสําหรบัประชาชน : คนตา่งดา้วขอรบัมรดกที�ดนิในฐานะทายาทโดยธรรมตามมาตรา 93 แหง่

ประมวลกฎหมายที�ดนิกรณีที�ดนิต ั�งอยูใ่นเขตจงัหวดัอื�นๆ 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

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

1. คนตา่งดา้วซึ�งมฐีานะเป็นทายาทโดยธรรมของเจา้มรดก(ตามมาตรา 1629 แหง่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย)์ ที�เป็น

เจา้ของที�ดนิและหรอืที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งซึ�งมชีื�อปรากฏในหลักฐานโฉนดที�ดนิ,หนังสอืรับรองการทําประโยชน ์(น.ส. 3, 

น.ส.3ก. หรอืน.ส. 3ข) ขอรับโอนมรดกโดยตรงเนื�องจากไมม่ผีูจ้ัดการมรดกตอ้งประกาศตามกฎหมายเป็นเวลา 30 วันตามมาตรา 

81 แหง่ประมวลกฎหมายที�ดนิโดยยื�นคําขออนุญาตใหไ้ดม้าซึ�งที�ดนิตามมาตรา 93 แหง่ประมวลกฎหมายที�ดนิ (แบบต.1) ตอ่

พนักงานเจา้หนา้ที� 

2. กรณีเจา้ของที�ดนิ(เจา้มรดก)ถงึแกก่รรมและมคีําสั�งศาลตั �งผูจ้ัดการมรดกผูจ้ัดการมรดกตามคําสั�งศาลไมว่่าจะมพีนัิยกรรม

หรอืไมม่พีนัิยกรรมกต็ามตอ้งจดทะเบยีนลงชื�อผูจ้ัดการมรดกในโฉนดที�ดนิและหรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชน์(น.ส.3 น.ส.3 

กหรอืน.ส.3 ข) กอ่นไม่สามารถขอโอนมรดกตรงไปยังทายาทที�มสีทิธริับมรดกไดเ้นื�องจากศาลไดม้คีําสั�งตั �งผูจ้ัดการมรดกแลว้

อํานาจในการจัดการและแบง่ปันทรัพยม์รดกทั �งหมดย่อมเป็นของผูจ้ัดการมรดกตามที�ศาลมคีําสั�งแต่ผูเ้ดยีวทายาททั �งหลายย่อม

หมดสทิธทิี�จะเขา้จดัการมรดก 

3. กรณีคนตา่งดา้วขอรับมรดกที�ดนิหรอืที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งซึ�งไดจ้ดทะเบยีนลงชื�อผูจ้ัดการมรดกไวแ้ลว้ในหลักฐานโฉนด

ที�ดนิหรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชน(์น.ส.3,น.ส.3ก,น.ส.3ข) และมคีวามประสงคข์อโอนมรดกไมต่อ้งประกาศ 30 วันตาม

มาตรา 82 แหง่ประมวลกฎหมายที�ดนิ (ไม่ตอ้งดําเนนิการในขั �นตอนที� 2 การประกาศมกีําหนด 30 วัน ) พนักงานเจา้หนา้ที�

ดําเนนิการตามขั �นตอนการขออนุญาตร.ม.ต. ในขั �นตอนตอ่ไปไดท้ันท ี

4. ที�ดนิที�ขอรับมรดกเมื�อรวมกับที�ดนิซึ�งมอียูเ่ดมิ (ถา้ม)ี จะตอ้งไม่เกนิสทิธทิี�จะพงึมไีดต้ามมาตรา 87 แหง่ประมวลกฎหมาย

ที�ดนิเชน่ที�อยูอ่าศยัครอบครัวละไมเ่กนิ 1 ไรท่ี�ใชเ้พื�อพาณิชกรรมไมเ่กนิ 1 ไรท่ี�ใชเ้พื�อเกษตรกรรมครอบครัวละไม่เกนิ 10 ไร่

ที�ดนิสว่นที�เกนิตอ้งจําหน่ายในเวลาไมน่อ้ยกวา่ 180 วันแตไ่ม่เกนิหนึ�งปี 

5. พนักงานเจา้หนา้ที�ตอ้งสอบสวนสทิธแิละความสามารถตลอดจนความเป็นทายาทของเจา้มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยต์ามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบับที� 7 (พ.ศ.2497) และฉบับที� 24 (พ.ศ.2516)ออกตามความใน

พระราชบัญญัตใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2497 และแกไ้ขเพิ�มเตมิรวมทั �งตรวจสอบหลกัฐานและสอบสวนบันทกึถอ้ยคาํ

คนตา่งดา้วผูข้อตามแบบและหลักเกณฑท์ี�กําหนด 

6.ผูข้อตอ้งยื�นเอกสารหลักฐานตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิพื�นที�ที�รับผดิชอบซึ�งที�ดนิหรอืที�ดนิพรอ้มสิ�งปลูกสรา้ง

ตั �งอยู่เท่านั �นโดยตอ้งตดิตอ่เจา้หนา้ที�ประชาสมัพันธ ์

 6.1 ครั �งแรกในวนัยื�นคําขอเพื�อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตา่งๆเบื�องตน้กอ่นและรับบัตรควิเพื�อรอยื�นคําขอและสอบสวน

ตามลําดบักอ่นหลงัในขั �นตอนตอ่ไป (ไมนั่บรวมอยู่ในระยะเวลาใหบ้รกิาร) 

 6.2 ครั �งที�สองในวันจดทะเบยีนผูข้อตอ้งตดิต่อเจา้หนา้ที�ประชาสมัพันธเ์พื�อรับบัตรควิและรอเจา้หนา้ที�จดทะเบยีนตามลําดบั

กอ่นหลงัในขั �นตอนตอ่ไป (ไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาใหบ้รกิาร) 

7. ตอ้งไดร้ับอนุญาตจากรัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยซึ�งไดม้อบอํานาจการสั�งอนุญาตใหไ้ดม้าซึ�งที�ดนิของคนตา่งดา้วดงันี� 

- กรณีที�ดนิตั �งอยู่ในเขตกรงุเทพมหานครใหอ้ธบิดกีรมที�ดนิเป็นผูป้ฏบิตัริาชการแทน 

- กรณีที�ดนิอยู่ในเขตจังหวดัอื�นใหผู้ว้า่ราชการจังหวดัเป็นผูป้ฏบิัตริาชการแทน 

- กรณีที�เห็นว่าไม่ควรอนุญาตใหเ้สนอรัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยเพื�อพจิารณาสั�งการ 

 

8. ระยะเวลาดาํเนนิการ 

 

กระบวนงานคนตา่งดา้วขอรับมรดกที�ดนิในฐานะทายาทโดยธรรมตามมาตรา 93 แหง่ประมวลกฎหมายที�ดนิเป็นกระบวนงาน

เชื�อมโยงกบักระบวนงานการขอจดทะเบยีนประเภทโอนมรดกและมเีงื�อนไขตอ้งไดร้ับอนุญาตจากรัฐมนตรวีา่การ

กระทรวงมหาดไทยกอ่นจงึจะจดทะเบยีนไดด้งันั�นระยะเวลารวมในขั �นตอนการดําเนนิงานจงึขึ�นอยูก่ับกระบวนงานจดทะเบยีน

โอนมรดกและที�ตั �งของที�ดนิที�ขอไดม้าดังนี� 

   8.1 กรณีอนุญาต 

 

      8.1.1  กรณีที�ดนิอยู่ในเขตสํานักงานที�ดนิจังหวัด 

            - ใชเ้วลาทั �งส ิ�น 60 วันแบง่เป็น 

 

             (1) วันยื�นคําขอภายใน 1 วนัใชร้ะยะเวลาประมาณ 120 นาท ี(ไม่รวมระยะเวลารอการยื�นคําขอและสอบสวนทั �งนี�การ



นับระยะเวลาดําเนนิการจะเริ�มนับตั �งแตพ่นักงานเจา้หนา้ที�เร ิ�มสอบสวนตามลําดับกอ่นหลัง) ระยะเวลาแลว้เสร็จข ึ�นอยู่กับจํานวนผู ้

ขอเชน่กรณีมทีายาทผูร้ับมรดกหลายรายหรอืมรดกหลายลําดับชั �นในคราวเดยีวกนัเป็นตน้และในบางกรณีอาจตอ้งใชเ้วลาเพิ�ม

ตามขอ้เท็จจรงิเชน่หลกัฐานไม่ชัดเจนตอ้งสอบสวนเพิ�มเตมิเพื�อใหข้อ้เท็จจรงิยตุเิป็นตน้ 

 

             (2) จัดทําประกาศและหนังสอืสง่ประกาศและประกาศ 40วันทั �งนี�ระยะเวลาอาจเพิ�มข ึ�นไดต้ามขอ้เท็จจรงิเป็นกรณีไป

เชน่กรณีไดร้ับหลกัฐานการปิดประกาศจากไปรษณียห์รอืผูข้อลา่ชา้หรอืหลกัฐานการปิดประกาศสญูหายตอ้งปิดประกาศใหมเ่ป็น

ตน้ 

 

             (3) สาํนักงานที�ดนิดําเนนิการขออนุญาตร.ม.ต. ภายใน 18วัน (ขั �นตอนที� 4 - 7,9) 

 

             (4) วันจดทะเบยีนภายใน 1วันใชร้ะยะเวลาประมาณ 60 นาท(ีไมร่วมระยะเวลารอเจา้หนา้ที�จดทะเบยีนทั �งนี�การนับ

ระยะเวลาดําเนนิการจะเริ�มนับตั �งแตพ่นักงานเจา้หนา้ที�เร ิ�มรับเรื�องเพื�อดําเนนิการจดทะเบยีนตามลาํดบักอ่นหลัง) ระยะเวลาแลว้

เสร็จขึ�นอยูก่ับจํานวนทายาทผูร้ับมรดกและจํานวนหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิที�อาจใชเ้วลาตา่งกัน 

       8.1.2  กรณีที�ดนิอยู่ในเขตสาํนักงานที�ดนิจังหวดัสาขาหรอืสว่นแยกหรอืสํานักงานที�ดนิอําเภอหรอืสาํนักงานที�ดนิก ิ�งอําเภอ 

            - ใชเ้วลาทั �งส ิ�น 66  วันแบ่งเป็น 

 

              (1) วันยื�นคําขอภายใน 1 วันใชร้ะยะเวลาประมาณ 120 นาท ี(ไมร่วมระยะเวลารอการยื�นคําขอและสอบสวนทั �งนี�การ

นับระยะเวลาดําเนนิการจะเริ�มนับตั �งแตพ่นักงานเจา้หนา้ที�เร ิ�มสอบสวนตามลําดับกอ่นหลัง) ระยะเวลาแลว้เสร็จข ึ�นอยู่กับจํานวนผู ้

ขอเชน่กรณีมทีายาทผูร้ับมรดกหลายรายหรอืมรดกหลายลําดับชั �นในคราวเดยีวกนัเป็นตน้และในบางกรณีอาจตอ้งใชเ้วลาเพิ�ม

ตามขอ้เท็จจรงิเชน่หลกัฐานไม่ชัดเจนตอ้งสอบสวนเพิ�มเตมิเพื�อใหข้อ้เท็จจรงิยตุเิป็นตน้ 

 

              (2) จัดทําประกาศและหนังสอืสง่ประกาศและประกาศ 40 วันทั �งนี�ระยะเวลาอาจเพิ�มข ึ�นไดต้ามขอ้เท็จจรงิเป็นกรณีไป

เชน่กรณีไดร้ับหลกัฐานการปิดประกาศจากไปรษณียห์รอืผูข้อลา่ชา้หรอืหลกัฐานการปิดประกาศสญูหายตอ้งปิดประกาศใหมเ่ป็น

ตน้ 

 

              (3) สํานักงานที�ดนิดําเนนิการขออนุญาตร.ม.ต.ภายใน 24วัน(ขั �นตอนที� 3-9) 

 

              (4) วันจดทะเบยีนภายใน 1 วันใชร้ะยะเวลาประมาณ 60 นาท(ีไม่รวมระยะเวลารอเจา้หนา้ที�จดทะเบยีนทั �งนี�การนับ

ระยะเวลาดําเนนิการจะเริ�มนับตั �งแตพ่นักงานเจา้หนา้ที�เร ิ�มรับเรื�องเพื�อดําเนนิการจดทะเบยีนตามลาํดบักอ่นหลัง) ระยะเวลาแลว้

เสร็จขึ�นอยูก่ับจํานวนทายาทผูร้ับมรดกและจํานวนหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิที�อาจใชเ้วลาตา่งกัน 

   8.2 กรณีไม่อนุญาต 

      - สาํนักงานที�ดนิจังหวัดสง่เรื�องไปกรมที�ดนิเพื�อขอคําสั�งจากรัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 

 

9. เมื�อรับมรดกแลว้หากคนตา่งดา้วจะจําหน่ายที�ดนิตอ้งขออนุญาตรัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยซึ�งไดม้อบอาํนาจการสั�ง

อนุญาตจําหน่ายที�ดนิดังนี� 

-  กรณีที�ดนิตั �งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครใหอ้ธบิดกีรมที�ดนิเป็นผูป้ฏบิตัริาชการแทน 

-  กรณีที�ดนิอยู่ในเขตจังหวัดอื�นใหผู้ว้า่ราชการจงัหวัดเป็นผูป้ฏบิตัริาชการแทน 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานที�ดนิจังหวดัหรอืสาขาหรอืสว่นแยกสํานักงานที�ดนิ
อําเภอหรอืสาํนักงานที�ดนิก ิ�งอําเภอทอ้งที�ซ ึ�งที�ดนิหรอืที�ดนิพรอ้ม
สิ�งปลกูสรา้งตั �งอยู่ 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

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

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :66 วนั 



 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การพจิารณา 
วันยื�นคําขอ    : 
   -  ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานสารบบที�ดนิและหนังสอืแสดง
สทิธใินที�ดนิหลกัฐานการเป็นเจา้ของส ิ�งปลูกสรา้ง 
- รับคําขอและสอบสวนสทิธคิวามเป็นทายาทของเจา้มรดก 
- ตรวจอายัด 
- ทําคําขอและจดัทําบัญชเีครอืญาต ิ
- ผูข้อลงนามในคําขอและบนัทกึถอ้ยคําทั �งกรณีผูข้อรับมรดก
และผูไ้ม่ประสงคข์อรับมรดก 
- เจา้หนา้ที�สั�งรับคําขอ 
- ชําระคา่ธรรมเนียมคําขอและคา่ประกาศ 
–แจง้ผูข้อทราบขั �นตอนการขออนุญาตร.ม.ต.และคนืหนังสอื
แสดงสทิธใินที�ดนิ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน - 
 

2) การพจิารณา 
การประกาศมกีําหนด 30 วัน    : 
     - จัดทําประกาศและหนังสอืนําสง่ประกาศเสนอเจา้พนักงาน
ที�ดนิลงนาม 
- สง่ประกาศไปปิดตามสถานที�ๆกฎหมายกําหนด 
(ระยะเวลานําสง่ประกาศและปิดประกาศรวม 10 วันนับแตว่นัที�
เจา้พนักงานที�ดนิลงนาม)   
- ประกาศกําหนด  30  วัน  (การนับระยะเวลาประกาศ 30 วันให ้
เร ิ�มนับวันปิดประกาศฉบบัสดุทา้ย) 
-  ประกาศครบกําหนดไมม่ผีูโ้ตแ้ยง้คัดคา้นดําเนนิการขอ
อนุญาตร.ม.ต. ในขั �นตอนตอ่ไป 
(หมายเหต:ุ (กรณีจดทะเบยีนลงชื�อผูจ้ัดการมรดกในโฉนดที�ดนิ
หรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชนแ์ลว้ขอโอนมรดกไมต่อ้ง
ดําเนนิการตามขั �นตอนนี�)) 

40 วัน - 
 

3) การพจิารณา 
สํานักงานที�ดนิจังหวัดสาขาหรอืสว่นแยกหรอืสาํนักงานที�ดนิ
อําเภอหรอืกิ�งอําเภอเจา้ของเรื�องสรุปเรื�องพรอ้มความเหน็สง่
สํานักงานที�ดนิจังหวัด 
(หมายเหต:ุ (กรณียื�นคําขอณสํานักงานที�ดนิจังหวดัไมต่อ้ง
ดําเนนิการตามขั �นตอนนี�)) 

3 วัน - 
 

4) การพจิารณา 
สํานักงานที�ดนิจังหวัดสอบถามขอ้มลูที�ดนิที�มอียู่เดมิของคนต่าง
ดา้วทางโทรสารไปยังกรมที�ดนิ 
(หมายเหต:ุ -) 

3 วัน - 
 

5) การพจิารณา 
กรมที�ดนิตรวจสอบขอ้มูลที�ดนิที�มอียูเ่ดมิของคนตา่งดา้วและแจง้
ผลการตรวจสอบใหส้าํนักงานที�ดนิจังหวัดทางโทรสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

3 วัน กรมที�ดนิ 
 

6) การพจิารณา 
สํานักงานที�ดนิจังหวัดสรุปเรื�องพรอ้มความเห็นเสนอผูว้า่ราชการ
จังหวดัพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -) 

7 วัน - 
 

7) การพจิารณา 
ผูว้า่ราชการจังหวัดในฐานะปฏบิตัริาชการแทนรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงมหาดไทยพจิารณาอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -) 

3 วัน - 
 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

8) การพจิารณา 
เมื�อมคีําสั�งอนุญาตแลว้สาํนักงานที�ดนิจังหวัดสง่เรื�องคนื
สํานักงานที�ดนิจังหวัดสาขาหรอืสว่นแยกหรอืสาํนักงานที�ดนิ
อําเภอหรอืกิ�งอําเภอเจา้ของเรื�อง 
 
(หมายเหต:ุ (กรณียื�นคําขอณสํานักงานที�ดนิจังหวดัไมต่อ้ง
ดําเนนิการตามขั �นตอนนี�)) 

3 วัน - 
 

9) การพจิารณา 
สํานักงานที�ดนิเจา้ของเรื�องมหีนังสอืแจง้ผูข้อทราบและกําหนด
นัดวันจดทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วัน - 
 

10) การพจิารณา 
วันจดทะเบยีน  : 
–ยื�นหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ 
–ตรวจสอบเรื�องการไดร้ับอนุญาตจากร.ม.ต.และความครบถว้น
และถกูตอ้งของเรื�องทั �งหมด 
–ตรวจอายัด 
–เสนอเจา้พนักงานที�ดนิพจิารณาสั�งจดทะเบยีน 
–ประเมนิราคาทนุทรัพยค์ํานวณคา่ใชจ้่าย/ผูข้อชําระเงนิ 
–แกส้ารบญัจดทะเบยีนในหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ 
–คูก่รณีลงนามรับทราบการจดทะเบยีน 
- เจา้พนักงานที�ดนิตรวจสอบเรื�อง/ลงนามจดทะเบยีน/
ประทับตราประจําตาํแหน่งในหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิพรอ้มทั �ง
แจกใหผู้ข้อ 
- ผูข้อตรวจสอบความถูกตอ้งกอ่นออกสาํนักงานที�ดนิ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

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

1) 
 

โฉนดที�ดนิหรอืหนงัสอืรบัรองการทําประโยชน ์
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 

2) 
 

หลกัฐานการเป็นเจา้ของสิ�งปลูกสรา้งของเจา้มรดกกรณีเจา้มรดก
ไมไ่ดร้บัโอนสิ�งปลกูสรา้งมาพรอ้มกบัที�ดนิตอ้งมหีลกัฐานการเป็น
เจา้ของส ิ�งปลกูสรา้งเชน่หลกัฐานที�ผูโ้อนขออนุญาตลูกสรา้งหรอื
ถา้ไมม่ใีหใ้ชห้ลกัฐานการออกหมายเลขประจําบา้นใหแ้กผู่โ้อน
หรอืหลกัฐานของทางราชการที�เป็นหลกัฐานเชื�อไดว้า่เป็นเจา้ของ
สิ�งปลกูสรา้งจรงิเป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

หลกัฐานเก ี�ยวกบัคนตา่งดา้ว :   1) ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้ว
ออกใหโ้ดยสถานตีํารวจทอ้งที�ท ี�คนตา่งดา้วมภีูมลิําเนาอยูห่รอื   2) 
หนงัสอืเดนิทางแสดงสญัชาตขิองคนตา่งดา้วหรอื   3) หนงัสอื
รบัรองของเจา้หนา้ที�พนกังานกงสลุหรอืสถานฑูตที�ผูน้ ั�นสงักดัอยู่
หรอื   4) หนงัสอืแสดงสญัชาต ิ(Emergency Certificate) ซึ�ง
กระทรวงตา่งประเทศออกใหเ้ป็นการช ั�วคราว 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 



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

4) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นผูข้อรวมท ั�งผูท้ ี�มชี ื�ออยูใ่นทะเบยีนบา้นดงักลา่ว
ทกุคน (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ใบมรณบตัรเจา้มรดก 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

6) 
 

พนิยักรรมตน้ฉบบั (ถา้ม)ี กรณีพนิยักรรมสูญหายหรอืถกูทําลาย
สามารถนําสําเนาพนิยักรรมที�เคยนําไปแสดงตอ่หนว่ยงานราชการ
เชน่ศาลหรอืสาํนกังานที�ดนิอื�นและพนกังานเจา้หนา้ที�ของ
หน่วยงานน ั�นไดร้บัรองสําเนาถูกตอ้งมาใชเ้ป้นหลกัฐานแทน
ตน้ฉบบัพนิยักรรมก็ได ้
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

ทะเบยีนสมรส (กรณีขอรบัมรดกในฐานะคูส่มรสของเจา้มรดก) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

8) 
 

ทะเบยีนสมรสระหวา่งบดิามารดาเจา้มรดก (กรณีขอรบัมรดกใน
ฐานะบดิาของเจา้มรดก) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

9) 
 

หลกัฐานการจดทะเบยีนรบับุตรบญุธรรม  (กรณีผูข้อเป็นบตุรบุญ
ธรรมของเจา้มรดก) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

10) 
 

คําส ั�งศาลหรอืคําพพิากษาซึ�งแตง่ต ั�งผูข้อเป็นผูจ้ดัการมรดก (ถา้
ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

11) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ผูข้อจดัทํา)  และบตัรประจําตวัประชาชนของ
ผูม้อบอํานาจหรอืสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีน
บา้น(ถา่ยเอกสาร) ที�ผูม้อบอํานาจรบัรองความถกูตอ้งพรอ้มบตัร
ประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัมอบอํานาจ 
(ตน้ฉบบัและสาํเนารบัรองความถกูตอ้ง) (กรณีไมไ่ปดําเนนิการ
ดว้ยตนเอง ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่คําขอ แปลงละ   5    บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

2) คา่ธรรมเนยีมการขอใหไ้ดม้าซึ�งที�ดนิของคนตา่งดา้วรายละ  500   
บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

3) คา่อนุญาต  ไร่ละ       100   บาท 
 
(หมายเหต:ุ (เศษของไรใ่หค้ดิเป็นหนึ�งไร)่) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

4) คา่ธรรมเนยีมโอนมรดก  2%  ของราคาประเมนิ  (ยกเวน้
เป็นการโอนมรดกระหว่างบุพการีกบัผูส้บืสนัดานหรือระหว่างคู่
สมรสเก็บ  0.5 %  ของราคาประเมนิ) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 2 % 
 
 

5) คา่ธรรมเนยีม (เกี�ยวกบัผูจ้ดัการมรดก)     แปลงละ  50   บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

6) คา่ประกาศ   แปลงละ   10   บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

7) คา่พยานใหแ้กพ่ยาน   คนละ              10    
บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เจา้พนักงานที�ดนิจังหวดั / สาขา / สว่นแยก /เจา้พนักงานที�ดนิอําเภอ 

(หมายเหต:ุ -) 

2) ตูร้ับเรื�องรอ้งเรยีนสํานักงานที�ดนิจังหวัด / สาขา / สว่นแยก / สํานักงานที�ดนิอําเภอ 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยด์ํารงธรรมกรมที�ดนิโทร. 0 2141 5678-9 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ฝ่ายเรื�องราวรอ้งทุกขส์ํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4  ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯชั �น 
6 อาคารรัฐประศาสนภกัดถีนนแจง้วัฒนะแขวงทุ่งสองหอ้งเขตหลกัสี�กทม.  10210 
(หมายเหต:ุ -) 

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

6) ศนูยร์ับเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชั �น 2 ถนนแจง้วฒันะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื�องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

1) สามารถขอดแูบบฟอรม์ตวัอย่างและคูม่อืจากพนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิทุกแหง่หรอืสามารถตรวจสอบ
ดว้ยตนเองจากเว็บไซต ์ www.dol.go.th/registry 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหต ุ



1.เอกสารที�นํามาแสดงถา้เป็นภาษาตา่งประเทศตอ้งแปลเป็นภาษาไทยที�รับรองความถกูตอ้งโดย 
 1.1 คนไทยที�จบการศกึษาในระดับไม่ตํ�ากว่าปรญิญาตรใีนหลกัสตูรที�ใชภ้าษาที�ปรากฏในเอกสารนั �นเป็นภาษาในการเรยีนการ
สอนหรอื 
 1.2 อาจารยใ์นสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาและเป็นผูส้อนภาษาที�ปรากฏในเอกสารนั�นในสถาบันการศกึษาหรอื 
 1.3 สถานทูตหรอืสถานกงสลุตา่งประเทศที�ตั �งอยู่ในประเทศไทยโดยประเทศนั �นใชภ้าษาที�ปรากฏในเอกสารนั �นเป็นภาษา
ราชการหรอื 
 1.4 สถานทูตหรอืสถานกงสลุไทยในตา่งประเทศ 
(กฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ.2539) 
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