
คูม่อืสําหรบัประชาชน : จดทะเบยีนประเภทโอนมรดกกรณีไมม่ผีูจ้ดัการมรดก 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

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

1. กรณีทายาทโดยธรรมหรอืทายาทตามพนัิยกรรมของผูต้าย (เจา้มรดก) ซึ�งมชีื�อเจา้มรดกเป็นเจา้ของปรากฏในหลักฐานโฉนด

ที�ดนิหนังสอืรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3 น.ส.3 ก. หรอืน.ส. 3 ข.) หรอืหลักฐานการเป็นเจา้ของสิ�งปลกูสรา้งและหนังสอื

กรรมสทิธิ�หอ้งชดุมาขอรับโอนมรดกเป็นกรณีไมแ่ลว้เสร็จในวันยื�นคําขอเนื�องจากไมม่ผีูจ้ัดการมรดกตอ้งมกีารประกาศตาม

กฎหมายเป็นเวลา 30 วันตามมาตรา 81 แหง่ประมวลกฎหมายที�ดนิ 

 

2. การขอจดทะเบยีนประเภทโอนมรดกกรณีไมม่ผีูจ้ัดการมรดกเชน่โอนมรดกโอนมรดกเฉพาะสว่นโอนมรดกบางสว่นโอนมรดก

เฉพาะสว่นเพยีงบางสว่นโอนมรดกสทิธกิารไถโ่อนมรดกสทิธกิารรับจํานองโอนมรดกสทิธเิหนือพื�นดนิเป็นตน้ 

 

3. ผูข้อตอ้งยื�นเอกสารหลักฐานตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิพื�นที�ที�รับผดิชอบซึ�งที�ดนิหรอืที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งหรือ

สิ�งปลกูสรา้งหรอืหอ้งชดุตั �งอยูเ่ทา่นั�นโดยตอ้งตดิต่อเจา้หนา้ที�ประชาสมัพันธ ์                             3.1 ครั �งแรกในวันยื�นคําขอ

เพื�อตรวจสอบเอกสารหลกัฐานตา่งๆเบื�องตน้กอ่นและรับบัตรควิเพื�อรอยื�นคาํขอและสอบสวนตามลําดบักอ่นหลงัในขั �นตอนตอ่ไป 

(ไม่นับรวมอยูใ่นระยะเวลาใหบ้รกิาร) 

 3.2 ครั �งที�สองในวันจดทะเบยีนผูข้อตอ้งตดิต่อเจา้หนา้ที�ประชาสมัพันธเ์พื�อรับบัตรควิและรอเจา้หนา้ที�จดทะเบยีนตามลําดบั

กอ่นหลงัในขั �นตอนตอ่ไป (ไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาใหบ้รกิาร) 

 

4. พนักงานเจา้หนา้ที�ตอ้งสอบสวนสทิธแิละความสามารถตลอดจนความเป็นทายาทของเจา้มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

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

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

 

5. ระยะเวลาดาํเนนิการ 

 5.1 วนัยื�นคําขอ (1 วัน) ใชร้ะยะเวลาประมาณ 120 นาท ี(ไม่รวมระยะเวลารอการยื�นคําขอและสอบสวนทั �งนี�การนับระยะเวลา

ดําเนนิการจะเริ�มนับตั �งแตพ่นักงานเจา้หนา้ที�เริ�มสอบสวนตามลําดับกอ่นหลัง) ระยะเวลาแลว้เสร็จขึ�นอยูก่ับจํานวนผูข้อเชน่กรณีมี

ผูข้อหลายรายหรือเป็นกรณีทายาทหลายลําดับแทนที�หรือรับมรดกตกทอดในคราวเดยีวกนัหรอืเป็นมรดกที�มคีวามซับซอ้นของ

ชั �นทายาทและจํานวนทายาทมากหรอืขอจดทะเบยีนหลายประเภทในคราวเดยีวกนัเป็นตน้และในบางกรณีอาจตอ้งใชเ้วลาเพิ�ม

ตามขอ้เท็จจรงิเชน่หลกัฐานไม่ชัดเจนตอ้งสอบสวนเพิ�มเตมิเพื�อใหข้อ้เท็จจรงิยตุเิป็นตน้            5.2การนับระยะเวลาปิด

ประกาศครบ 30 วันนับแตว่นัปิดประกาศฉบบัสดุทา้ยนําสง่ประกาศและปิดประกาศรวม10 วันนับแตว่ันที�เจา้พนักงานที�ดนิลงนาม

และทําหนังสอืแจง้ผูข้อภายใน 5 วันนับแตว่ันประกาศครบกําหนดทั �งนี�ระยะเวลาอาจเพิ�มข ึ�นไดต้ามขอ้เท็จจรงิเป็นกรณีไปเชน่

กรณีไดร้ับหลกัฐานการปิดประกาศจากไปรษณียห์รอืผูข้อลา่ชา้หรอืหลักฐานการปิดประกาศสญูหายตอ้งปิดประกาศใหม่เป็นตน้ 

 5.3 วนัจดทะเบยีน (1 วัน) ใชร้ะยะเวลาประมาณ 60 นาท ี(ไม่รวมระยะเวลารอเจา้หนา้ที�จดทะเบยีนทั �งนี�การนับระยะเวลา

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

กับจํานวนทายาทผูร้ับมรดกหรอืมรดกตกทอดเชน่กรณีมทีายาทผูร้ับมรดกหลายรายหรอืมรดกหลายลาํดับชั �นในคราวเดยีวกนั

เป็นตน้ 

 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครหรอืสาขาหรอืสว่นแยกสาํนักงาน
ที�ดนิจังหวดัหรอืสาขาหรอืสว่นแยกสาํนักงานที�ดนิอาํเภอหรอื
สาํนักงานที�ดนิกิ�งอําเภอทอ้งที�ซ ึ�งที�ดนิหรอืที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกู
สรา้งหรอืสิ�งปลกูสรา้งหรอืหอ้งชดุตั �งอยู่/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 

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

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 



ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :47 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การพจิารณา 
วันยื�นคํา 
- ยื�นคําขอ 
- ตรวจเอกสารหลักฐาน/สารบบที�ดนิและหนังสอืแสดงสทิธใิน
ที�ดนิหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุหรอืหลักฐานการเป็นเจา้ของ
สิ�งปลกูสรา้ง 
- รับคําขอและสอบสวนสทิธคิวามเป็นทายาทของเจา้มรดกตรวจ
อายัด 
- ทําคําขอจัดทําบญัชเีครอืญาต ิ
- ผูข้อลงนามในคําขอและบนัทกึถอ้ยคําทั �งผูข้อรับมรดกและผู ้
ไม่ขอรับมรดก 
- เจา้หนา้ที�สั�งรับคําขอ 
- ชําระคา่ธรรมเนียมคําขอและคา่ประกาศ 
- จัดทําประกาศและหนังสอืนําสง่ประกาศ 
- เสนอเจา้พนักงานที�ดนิลงนามประกาศ 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน - 
 

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

45 วัน - 
 

3) การพจิารณา 
วันจดทะเบยีน 
- ยื�นหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรือหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุ 
- ตรวจสอบเรื�องตรวจอายัด 
- เจา้พนักงานที�ดนิพจิารณาสั�งจดทะเบยีน 
- ประเมนิราคาทุนทรัพยค์ํานวณคา่ใชจ้่าย/ผูข้อชําระเงนิ 
- เจา้พนักงานที�ดนิตรวจสอบเรื�อง/ลงนามจดทะเบยีน/
ประทับตราประจําตาํแหน่งในหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรอื
หนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุหรอืสมดุทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม
เกี�ยวกบัอสงัหารมิทรัพยพ์รอ้มทั �งแจกใหผู้ข้อตรวจสอบความ
ถกูตอ้ง 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน - 
 

 

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

- 



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

เป็นเจา้ของส ิ�งปลกูสรา้งจรงิเป็นตน้ (ตน้ฉบบัพรอ้มสําเนารบัรอง
ความถูกตอ้ง) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

3) 
 

มรณบตัรหรอืหลกัฐานการตายของเจา้มรดก   (ตน้ฉบบัพรอ้ม
สําเนารบัรองความถูกตอ้ง) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ตน้ฉบบัพนิยักรรมยกเวน้กรณีพนิยักรรมสญูหายหรอืถูกทําลาย
สามารถนําสําเนาพนิยักรรมที�เคยนําไปแสดงตอ่หนว่ยงานราชการ
เชน่ศาลหรอืสาํนกังานที�ดนิอื�นและพนกังานเจา้หนา้ที�ของ
หน่วยงานน ั�นไดร้บัรองสําเนาถูกตอ้งมาใชเ้ป็นหลกัฐานแทน
ตน้ฉบบัพนิยักรรมก็ได ้ (ตน้ฉบบัพรอ้มสาํเนารบัรองความถกูตอ้ง) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

5) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูร้ับมรดกเป็นบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูร้ับมรดกเป็นบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

หลกัฐานของทางราชการแสดงวา่ไดม้กีารเปลี�ยนชื�อตวัชื�อสกุล 
(ถา้มกีารเปล ี�ยนชื�อตวัชื�อสกุลไมต่รงกบัชื�อตวัชื�อสกุลในหนงัสอื
แสดงสทิธใินที�ดนิหรอืเอกสารอื�น) (ตน้ฉบบัพรอ้มสาํเนารบัรอง
ความถกูตอ้ง) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

8) 
 

ถา้ผูข้อรบัมรดกในฐานะเป็นคูส่มรสตอ้งมหีลกัฐานทะเบยีนสมรส 
(ตน้ฉบบัพรอ้มสาํเนารบัรองความถูกตอ้ง) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

9) 
 

ทะเบยีนสมรสของบดิากบัมารดาของเจา้มรดกกรณีบดิาเจา้มรดก
เป็นผูข้อรบัมรดก   (ตน้ฉบบัพรอ้มสาํเนารบัรองความถกูตอ้ง) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

10) 
 

หลกัฐานการจดทะเบยีนรบับุตรบญุธรรมกรณีบุตรบญุธรรมเป็นผู ้
ขอรบัมรดก  (ตน้ฉบบัพรอ้มสําเนารบัรองความถกูตอ้ง) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

11) 
 

หลกัฐานที�แสดงวา่ผูร้บัโอนเป็นทายาทที�มสีทิธริบัมรดกตาม
กฎหมาย  (ตน้ฉบบัพรอ้มสําเนารบัรองความถกูตอ้ง) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 

- 



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

หมายเหต-ุ 

12) 
 

ถา้มผีูม้สีทิธริบัมรดกรว่มกนัหลายคนบางคนไดถ้งึแกก่รรมไปแลว้
ตอ้งมหีลกัฐานการตายของทายาทน ั�นๆ  (ตน้ฉบบัพรอ้มสาํเนา
รบัรองความถูกตอ้ง) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

13) 
 

หลกัฐานการตายของทายาทซึ�งเป็นบดิามารดา (กรณีเจา้มรดกถงึ
แกก่รรมเมื�ออายมุากแลว้และผูข้อรบัมรดกแจง้วา่ไมอ่าจนํา
หลกัฐานการตายของบดิามารดาเจา้มรดกมาแสดงไดใ้หพ้นกังาน
เจา้หนา้ที�บนัทกึถอ้ยคําไวเ้ป็นหลกัฐานใหร้บัผดิชอบตอ่ความ
เสยีหายจากการปิดบงัทายาท)  บุตรหรอืคูส่มรสของเจา้มรดกหรอื
ของทายาทที�ตาย 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

14) 
 

หลกัฐานการไมร่บัมรดกของทายาท  (กรณีท ี�ทายาทบางคนไม่
ขอรบัมรดกและไมไ่ดม้าตดิตอ่ย ื�นคําขอดว้ย)  (ผูข้อจดัทํา) 
(ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

15) 
 

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

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

16) 
 

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

- 

17) 
 

ขอ้บงัคบัของนติบิุคคลหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละวตัถปุระสงค ์ 
(ตน้ฉบบัและสาํเนารบัรองความถกูตอ้ง)  พรอ้มประทบัตราของนติ ิ
บุคคลกรณีหนงัสอืรบัรองนติบิุคคลระบุวา่ตอ้งมกีารประทบัตรา 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูร้ับมรดกเป็นนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

18) 
 

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

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 



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

หมายเหต(ุกรณีผูร้ับมรดกเป็นนติบิคุคล) 

19) 
 

กรณีโอนหอ้งชุดตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการปลอดหนี�จากนติบิคุคล
อาคารชุด (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

20) 
 

กรณีที�ส ิ�งปลูกสรา้งที�รบัมรดกไมใ่ชข่องเจา้ของที�ดนิตอ้งมหีนงัสอื
ยนิยอมของเจา้ของที�ดนิใหท้ํานติกิรรมและยนืยนัวา่สิ�งปลูกสรา้ง
น ั�นเป็นของเจา้มรดกไมใ่ชข่องเจา้ของที�ดนิ (ผูข้อจดัทํา) 
(ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

21) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจและบตัรประจําตวัประชาชนผูม้อบอํานาจ
สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้น (ถา่ย
เอกสาร) ที�ผูม้อบอํานาจรบัรองความถกูตอ้งพรอ้มบตัรประจําตวั
ประชาชนและทะเบยีนบา้น (ตน้ฉบบั) ของผูร้บัมอบอํานาจกรณี
ไมไ่ปดําเนนิการดว้ยตนเอง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

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

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

2) คา่คําขอกรณีหอ้งชุดหอ้งชุดละ   20   บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

3) คา่ธรรมเนยีม  2%  ของราคาประเมนิ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 2 % 
 
 

4) ค่า ธ ร ร ม เ นีย ม   0.5%  ข อ งร าค า ป ร ะ เ มิน 
(เป็นการโอนมรดกระหว่างบุพการกีบัผูส้บืสนัดานหรอืระหว่างคู่
สมรส) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0.5 % 
 
 

5) คา่ธรรมเนยีม  1% ของราคาจํานวนเงนิคา่เชา่ตามระยะเวลาการ
เชา่ที�เหลอือยู ่ (กรณีโอนมรดกสทิธกิารเชา่) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 1 % 
 
 

6) คา่ธรรมเนยีม  (ไมม่ทีุนทรพัย)์  กรณีท ี�ดนิ/สิ�งปลกูสรา้งแปลงละ   
50   บ า ท 
(กรณีโอนมรดกสทิธกิารไถโ่อนมรดกสทิธกิารรบัจํานองโอนมรดก
สิ ท ธิ เ ห นื อ พื� น ดิ น เ ป็ น ต้ น ) 
 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

7) คา่ธรรมเนยีม  (ไมม่ทีุนทรพัย)์  กรณีหอ้งชุดหอ้งชุดละ   100  
บ า ท 
(กรณีโอนมรดกสทิธการไถโ่อนมรดกสทิธกิารรบัจํานองเป็นตน้) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

8) คา่ภาษธีุรกจิเฉพาะ  3.3%  ของราคาประเมนิ  (กรณีโอนมรดก คา่ธรรมเนยีม 3.3 % 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ให้แก่ทายาทตามพินยักรรมซึ�งไม่ใช่ทายาทโดยธรรมอยู่ใน
หลกัเกณฑเ์สยีคา่ภาษธีุรกจิเฉพาะ ) 
(หมายเหต:ุ -) 

 
 

9) คา่ประกาศกรณีที�ดนิ/สิ�งปลกูสรา้งแปลงละ   10   บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

10) คา่ประกาศกรณีหอ้งชุดหอ้งชุดละ   20   บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

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

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

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

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

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

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

14) 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�ดนิจังหวัด/สาขา/สว่นแยก/สํานักงานที�ดนิอําเภอ/กิ�งอําเภอ 
(หมายเหต:ุ -) 

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

4) ฝ่ายเรื�องราวรอ้งทุกขส์ํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4  ศนุยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯชั �น 
6  อาคารรัฐประศาสนภกัดถีนนแจง้วฒันะแขวงทุง่สองหอ้งเขตหลกัสี�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 
 1.1 คนไทยที�จบการศกึษาในระดับไม่ตํ �ากว่าปรญิญาตรใีนหลกัสตูรที�ใชภ้าษาที�ปรากฏในเอกสารนั �นเป็นภาษาในการเรยีนการ
สอนหรอื 
 1.2 อาจารยใ์นสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาและเป็นผูส้อนภาษาที�ปรากฏในเอกสารนั�นในสถาบันการศกึษาหรอื 
 1.3 สถานทูตหรอืสถานกงสลุตา่งประเทศที�ตั �งอยูใ่นประเทศไทยโดยประเทศนั �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 


