
คูม่อืสําหรบัประชาชน : จดทะเบยีนเกี�ยวกบัผูจ้ดัการมรดกตามคําส ั�งศาล 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

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

1. เมื�อเจา้ของที�ดนิสิ�งปลกูสรา้งหรอืหอ้งชดุซึ�งมชีื�อปรากฏในหลกัฐานโฉนดที�ดนิหรือหนังสอืรับรองการทําประโยชน์หรอื

หลักฐานสิ�งปลกูสรา้งหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชุดถงึแก่กรรมและมคีําสั�งศาลแตง่ตั �งผูจ้ัดการมรดกเพื�อใหเ้ป็นไปตามคําสั�งศาล

ผูไ้ดร้ับแตง่ตั �งตอ้งจดทะเบยีนลงชื�อผูจ้ัดการมรดกในโฉนดที�ดนิหรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชน(์น.ส. 3, น.ส. 3 ก.,น.ส. 3 

ข.)หรอืทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมเกี�ยวกับอสงัหารมิทรัพย ์(ส ิ�งปลกูสรา้ง) หรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุเป็นกรณียื�นคําขอและจด

ทะเบยีนเสร็จในวันเดยีว 

 

2. การขอจดทะเบยีนเกี�ยวกบัผูจ้ดัการมรดกตามคําสั�งศาลเชน่ผูจ้ัดการมรดกผูจ้ัดการมรดกเฉพาะสว่นเปลี�ยนผูจ้ัดการมรดกโอน

เปลี�ยนนามผูจ้ดัการมรดกเลกิผูจ้ัดการมรดกเป็นตน้ 

 

3. ผูข้อตอ้งยื�นเอกสารหลักฐานตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิทอ้งที�ซ ึ�งที�ดนิหรอืที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งหรอืสิ�งปลกู

สรา้งหรอืหอ้งชุดตั �งอยูโ่ดยตอ้งตดิตอ่เจา้หนา้ที�ประชาสมัพันธเ์พื�อตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆเบื�องตน้กอ่นและรับบัตรควิ

เพื�อรอยื�นคําขอและสอบสวนตามลําดับก่อนหลงัในขั �นตอนตอ่ไป (ไม่นับรวมอยูใ่นระยะเวลาใหบ้รกิาร) 

 

 4.พนักงานเจา้หนา้ที�ตอ้งสอบสวนสทิธแิละความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยต์ามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดไวใ้น

กฎกระทรวงฉบับที� 7พ.ศ.2497)ออกตามความในพระราชบัญญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2497 และแกไ้ขเพิ�มเตมิ

รวมทั �งกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 

 

     5. ระยะเวลาดาํเนนิการอาจใชเ้วลานอ้ยกว่า 90 นาท ี(ไมร่วมระยะเวลารอการยื�นคําขอและสอบสวนทั �งนี�การนับระยะเวลา

ดําเนนิการจะเริ�มนับตั �งแตพ่นักงานเจา้หนา้ที�เร ิ�มสอบสวนตามลําดับกอ่นหลงั)ระยะเวลาแลว้เสร็จข ึ�นอยูก่ับจํานวนผูข้อและ

หนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุเชน่มชีื�อผูข้อหลายรายหรือหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหลายฉบับเป็นตน้

และในบางกรณีอาจตอ้งใชเ้วลาเพิ�มข ึ�นตามขอ้เท็จจรงิเชน่หลกัฐานไมช่ดัเจนตอ้งสอบสวนเพิ�มเตมิเพื�อใหข้อ้เท็จจรงิยตุเิป็นตน้ 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครหรอืสาขาหรอืสว่นแยกสาํนักงาน
ที�ดนิจังหวดัหรอืสาขาหรอืสว่นแยกสาํนักงานที�ดนิอาํเภอหรอื
สาํนักงานที�ดนิกิ�งอําเภอทอ้งที�ซ ึ�งที�ดนิหรอืที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกู
สรา้งหรอืหอ้งชดุตั �งอยู่/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

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

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :90 นาท ี
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การพจิารณา 
- ยื�นคําขอ 
- ตรวจหลักฐานสารบบที�ดนิและหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรือ
หนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุหรอืหลกัฐานการเป็นเจา้ของสิ�งปลกู
สรา้ง 
- รับคําขอและสอบสวนคูก่รณีตรวจอายัด 
- ทําคําขอและผูข้อลงนามในคําขอ 
- แกท้ะเบยีน 
- คํานวณคา่ใชจ้่าย/ผูข้อชําระเงนิ 
(หมายเหต:ุ -) 

60 นาท ี - 
 

2) การพจิารณา 30 นาท ี - 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

- ตรวจสอบเรื�อง 
- เรยีกผูข้อสอบสวนและตรวจสอบกอ่นการจดทะเบยีน 
- เจา้พนักงานที�ดนิลงนามจดทะเบยีนและประทับตราประจํา
ตําแหน่งในหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้ง
ชดุหรอืสมุดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมเกี�ยวกบัอสงัหารมิทรัพย ์
(ท.อ.13) 
- แจกหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุ 
- ผูข้อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
(หมายเหต:ุ -) 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

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

1) 
 

โฉนดที�ดนิหรอืหนงัสอืรบัรองการทําประโยชนห์รอืหนงัสอื
กรรมสทิธ ิ�หอ้งชุด  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 

2) 
 

หลกัฐานการเป็นเจา้ของสิ�งปลูกสรา้งเชน่หลกัฐานที�เจา้มรดกขอ
อนุญาตปลกูสรา้งหรอืถา้ไมม่ใีหใ้ชห้ลกัฐานการออกหมายเลข
ประจําบา้นหรอืหลกัฐานของทางราชการที�เป็นหลกัฐานเชื�อไดว้า่
เป็นเจา้ของส ิ�งปลกูสรา้งจรงิเป็นตน้  (ตน้ฉบบัพรอ้มสาํเนารบัรอง
ความถูกตอ้ง) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

มรณบตัรหรอืหลกัฐานการตายของเจา้มรดก   (ตน้ฉบบัพรอ้ม
สําเนารบัรองความถูกตอ้ง) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

4) 
 

คําส ั�งศาลหรอืคําพพิากษาซึ�งแตง่ต ั�งการเป็นผูจ้ดัการมรดก 
(ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูจ้ัดการมรดกเป็นบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุ 
กรณีผูจ้ัดการมรดกเป็นบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

หนงัสอืเดนิทางแสดงสญัชาตหิรอืใบสาํคญัถ ิ�นที�อยู ่(แบบตม.11 
หรอืตม.15  หรอืตม.16 หรอืตม.17)  ซึ�งออกใหโ้ดยสํานกังาน
ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้วซึ�งออกโดย
สถานตีํารวจทอ้งที� (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูจ้ัดการมรดกเป็นบคุคลตา่งดา้ว) 

- 

8) หลกัฐานของทางราชการแสดงวา่ไดม้กีารเปลี�ยนชื�อตวัชื�อสกุล กรมการปกครอง 



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

 (ถา้มกีารเปล ี�ยนชื�อตวัชื�อสกุลของเจา้มรดกไมต่รงกบัชื�อตวัชื�อ
สกลุในหนงัสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรอืเอกสารอื�นหรอืกรณีผูจ้ดัการ
มรดกเปลี�ยนชื�อหลงัจากศาลแตง่ต ั�งเป็นผูจ้ดัการมรดกแลว้) 
(ตน้ฉบบั)/ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลซึ�งสาระสาํคญัตา่งๆในหนงัสอืรบัรองที�
นํามาแสดงยงัเป็นปจัจบุนั (ตน้ฉบบั)  และสําเนาหนงัสอืรบัรองนติ ิ
บุคคลดงักลา่วซึ�งผูม้อํีานาจทําการแทนนติบิคุคล  (ไมใ่ชผู่ร้บัมอบ
อํานาจ)  รบัรองความถูกตอ้งพรอ้มประทบัตราของนติบิคุคลกรณี
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลระบุวา่ตอ้งมกีารประทบัตรา 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูจ้ัดการมรดกเป็นนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

10) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้น  (ตน้ฉบบั)  ของ
กรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิคุคลและตราประทบั (กรณี
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลระบุวา่ตอ้งมกีารประทบัตรา)   และ
ตวัอยา่งลายมอืชื�อของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิคุคล
มาแสดงดว้ย   (ตน้ฉบบัพรอ้มสําเนารบัรองความถูกตอ้ง) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูจ้ัดการมรดกเป็นนติบิคุคล) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

รายงานการประชุมของนติบิคุคลที�มมีตใิหท้ํานติกิรรมพรอ้ม
รายละเอยีดที�เกี�ยวขอ้ง  (กรณีนติบิคุคลมกีรรมการเพยีงคนเดยีว
ไมต่อ้งใชร้ายงานการประชุมเวน้แตข่อ้บงัคบัของนติบิคุคลตอ้ง
ประชุมผูถ้อืหุน้ท ั�งหมดใหแ้สดงรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้) 
ตน้ฉบบัและสาํเนารบัรองความถกูตอ้งพรอ้มประทบัตราของนติ ิ
บุคคลกรณีหนงัสอืรบัรองนติบิุคคลระบุวา่ตอ้งมกีารประทบัตรา  
(ผูข้อจดัทํา) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูจ้ัดการมรดกเป็นนติบิคุคล) 

- 

12) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจและบตัรประจําตวัประชาชนผูม้อบอํานาจ  (ผู ้
ขอจดัทํา) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้น 
(ถา่ยเอกสาร) ท ี�ผูม้อบอํานาจรบัรองความถูกตอ้งพรอ้มบตัร
ประจําตวัประชาชนและทะเบยีนบา้น (ตน้ฉบบั) ของผูร้บัมอบ
อํานาจและนําตวัอยา่งลายมอืชื�อของผูจ้ดัการมรดกมาแสดงดว้ย
เชน่เอกสารตวัอยา่งลายมอืชื�อที�รบัรองสําเนาถกูตอ้งจากศาล  
(กรณีไมไ่ปดําเนนิการดว้ยตนเอง) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่คําขอกรณีที�ดนิ/ส ิ�งปลกูสรา้ง แปลงละ    5  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

2) คา่คําขอกรณีหอ้งชุด แปลงละ    20  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

3) คา่ธรรมเนยีมกรณีที�ดนิ/สิ�งปลกูสรา้งแปลงละ  50  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

4) คา่ธรรมเนยีมกรณีหอ้งชุดหอ้งชุดละ  100  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

5) คา่มอบอํานาจกรณทีี�ดนิ/สิ�งปลกูสรา้งเร ื�องละ    20    บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

6) คา่มอบอํานาจกรณหีอ้งชุดเรื�องละ   50  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

7) คา่พยานใหแ้กพ่ยานกรณีที�ดนิ/สิ�งปลกูสรา้งคนละ   10  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

8) คา่พยานใหแ้กพ่ยานกรณีหอ้งชุดคนละ   20   บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เจา้พนักงานที�ดนิจังหวดั/สาขา/สว่นแยก/เจา้พนักงานที�ดนิอําเภอ/กิ�งอําเภอพื�นที�ที�ใชบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ตูร้ับเรื�องรอ้งเรยีนสํานักงานที�ดนิจงัหวัด/สาขา/สว่นแยก/สํานักงานที�ดนิอําเภอ/กิ�งอําเภอ 
(หมายเหต:ุ -) 

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

4) ฝ่ายเรื�องราวรอ้งทุกขส์ํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4  ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80  พรรษาฯ
ชั �น  6  อาคารรัฐประศาสนภกัดถีนนแจง้วัฒนะแขวงทุง่สองหอ้งเขตหลกัสี�กทม.  10210 
(หมายเหต:ุ -) 

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

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
1) มคีรบทุกประเภทสามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิทกุแหง่หรอืสามารถตรวจสอบดว้ย

ตนเองจากเว็บไซต ์ www.dol.go.th/registry 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหต ุ

1. เอกสารที�นํามาแสดงตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ถา้เป็นภาษาตา่งประเทศตอ้งแปลเป็นภาษาไทยที�รับรองความถกูตอ้งโดย 
1.1คนไทยที�จบการศกึษาในระดบัไม่ตํ�ากวา่ปรญิญาตรใีนหลกัสตูรที�ใชภ้าษาที�ปรากฏในเอกสารนั �นเป็นภาษาในการเรยีนการ



สอนหรอื 
1.2 อาจารยใ์นสถาบันการศกึษาระดบัอดุมศกึษาและเป็นผูส้อนภาษาที�ปรากฏในเอกสารนั�นในสถาบนัการศกึษาหรอื 
1.3 สถานทูตหรอืสถานกงสลุตา่งประเทศที�ตั �งอยู่ในประเทศไทยโดยประเทศนั �นใชภ้าษาที�ปรากฏในเอกสารนั �นเป็นภาษา
ราชการหรอื 
1.4 สถานทูตหรอืสถานกงสลุไทยในตา่งประเทศ 
(ทั �งนี�ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 2539) 
 
 
 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 29/06/2558 


