
คูม่อืสําหรบัประชาชน : จดทะเบยีนประเภทโอนอสงัหารมิทรพัยก์รณีไมต่อ้งประกาศ 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

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

1.กรณียื�นคําขอและจดทะเบยีนเสร็จในวันเดยีวโดยไม่ตอ้งมกีารประกาศตามกฎหมายสาํหรับการโอนที�ดนิมหีลักฐานเป็นโฉนด

ที�ดนิหนังสอืรับรองการทําประโยชน์หรอืกรณีโอนที�ดนิตามหลกัฐานดงักลา่วขา้งตน้พรอ้มสิ�งปลกูสรา้งหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้ง

ชดุ (กรณีที�ไม่ตอ้งมกีารประกาศหรอืไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งประกาศเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี�กําหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบับที� 7 

(พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2497) 

2.การขอจดทะเบยีนประเภทการโอนที�ดนิที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งหรอืหอ้งชดุกรณีไมม่ีการประกาศตามกฎหมายเชน่ขายขาย

ฝากใหแ้ลกเปลี�ยนหลดุเป็นสทิธจิากจํานองโอนชําระหนี�จํานองโอนตามคําสั�งศาลโอนตามกฎหมายโอนชําระคา่หุน้โอนชาํระหนี�

การไดม้าโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 1382 การลงชื�อคูส่มรสแบง่ทรัพยส์นิระหวา่งคูส่มรส

เป็นตน้ 

3. ผูโ้อนจะตอ้งเป็นเจา้ของที�ดนิหรอืหอ้งชดุที�มชีื�อตนเองปรากฏอยูใ่นหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรือหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุ

และผูร้ับโอนตอ้งเป็นบคุคลที�มสีญัชาตไิทย (เวน้แตม่ีกฎหมายบญัญัตไิวโ้ดยเฉพาะใหบ้คุคลที�ไม่มสีญัชาตไิทยรับโอนได)้ 

กรณีผูร้ับโอนเป็นนติบิคุคลสญัชาตไิทยแตม่ีสทิธกิารไดม้าซึ�งที�ดนิเสมอืนคนตา่งดา้วตามหลักเกณฑท์ี�กําหนดไวใ้นมาตรา 97 

และ 98 แหง่ประมวลกฎหมายที�ดนิไมส่ามารถรับโอนได ้(เวน้แตม่กีฎหมายกําหนดใหน้ติบิคุคลสญัชาตไิทยแตม่สีทิธกิารไดม้า

ซึ�งที�ดนิเสมอืนคนตา่งดา้วรับโอนได)้ 

4. หากเป็นการโอนที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งเจา้ของสิ�งปลกูสรา้งจะตอ้งมหีลกัฐานการเป็นเจา้ของสิ�งปลูกสรา้ง 

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

หอ้งชดุตั �งอยูโ่ดยตอ้งตดิตอ่เจา้หนา้ที�ประชาสมัพันธเ์พื�อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตา่งๆเบื�องตน้กอ่นและรับบตัรควิเพื�อรอยื�นคํา

ขอและสอบสวนตามลําดับก่อนหลงัในขั �นตอนตอ่ไป (ไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาใหบ้รกิาร) 

6. พนักงานเจา้หนา้ที�ตอ้งสอบสวนสทิธแิละความสามารถรวมตลอดถงึความสมบรูณ์ของนติกิรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยเ์ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบับที� 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบญัญัตใิหใ้ชป้ระมวล

กฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2497 และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิรวมทั �งกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 

7. ระยะเวลาดาํเนนิการอาจใชเ้วลานอ้ยกวา่ 150 นาท ี(ไมร่วมระยะเวลารอการยื�นคําขอและสอบสวนทั �งนี�การนับระยะเวลา

ดําเนนิการจะเริ�มนับตั �งแตพ่นักงานเจา้หนา้ที�เริ�มสอบสวนตามลําดับกอ่นหลงั) ระยะเวลาแลว้เสร็จขึ�นอยูก่ับจํานวนคูก่รณีและ

หนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุเชน่มคีูก่รณีฝ่ายละหลายรายหรอืหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหลายฉบับ

หรอืขอจดทะเบยีนหลายประเภทในคราวเดยีวกันเป็นตน้และในบางกรณีอาจตอ้งใชเ้วลาเพิ�มขึ�นตามขอ้เท็จจรงิเชน่หลักฐานไม่

ชดัเจนตอ้งสอบสวนเพิ�มเตมิเพื�อใหข้อ้เท็จจรงิยตุขิายที�ดนิพรอ้มสิ�งปลูกสรา้งแตข่นาดสิ�งปลกูสรา้งตามหลักฐานเดมิกับ

ขอ้เท็จจรงิที�ขอจดทะเบยีนไม่ตรงกันเป็นตน้ 

 
 

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 :150 นาท ี
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การพจิารณา 
- ยื�นคําขอ 
- ตรวจเอกสารหลักฐาน/สารบบที�ดนิและหนังสอืแสดงสทิธใิน
ที�ดนิหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุ 
- รับคําขอและสอบสวนคูก่รณีตรวจอายัด 
- ทําสญัญาหรอืบนัทกึขอ้ตกลงและแกท้ะเบยีน 

110 นาท ี - 
 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

- คูก่รณีลงนามในสญัญาหรอืบันทกึขอ้ตกลง 
- ประเมนิราคาทุนทรัพยค์ํานวณคา่ใชจ้่าย/ผูข้อชําระเงนิ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

2) การพจิารณา 
- เจา้พนักงานที�ดนิตรวจสอบเรื�อง 
- เรยีกคูก่รณีสอบสวนกอ่นการจดทะเบยีน 
- เจา้พนักงานที�ดนิลงนามจดทะเบยีน/ประทับตราประจํา
ตําแหน่งใน/ประทับตราประจําตําแหน่งในสญัญาบนัทกึขอ้ตกลง
ในหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุ 
-  แจกหนังสอืแสดงสทิธิ�ในที�ดนิหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุ
และสญัญา 
-  ผูข้อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
(หมายเหต:ุ -) 

40 นาท ี - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

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

1) 
 

โฉนดที�ดนิหนงัสอืรบัรองการทําประโยชนห์รอืหนงัสอืกรรมสทิธ ิ�
หอ้งชุด  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูโ้อนหรือผูร้ับโอนเป็นบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูโ้อนหรือผูร้ับโอนเป็นบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หลกัฐานการเป็นเจา้ของสิ�งปลูกสรา้งกรณีไมไ่ดร้บัโอนสิ�งปลูก
สรา้งมาพรอ้มกบัที�ดนิตอ้งมหีลกัฐานการเป็นเจา้ของส ิ�งปลูกสรา้ง
เชน่หลกัฐานที�ผูโ้อนขออนุญาตปลูกสรา้งหรอืถา้ไมม่ใีหใ้ช้

หลกัฐานการออกหมายเลขประจําบา้นใหแ้กผู่โ้อนหรอืหลกัฐาน
ของทางราชการที�เป็นหลกัฐานเชื�อไดว้า่เป็นเจา้ของส ิ�งปลกูสรา้ง
จรงิเป็นตน้  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หลกัฐานของทางราชการแสดงวา่ไดม้กีารเปลี�ยนชื�อตวัชื�อสกุล 
(ถา้มกีารเปล ี�ยนชื�อตวัชื�อสกุลไมต่รงกบัชื�อตวัชื�อสกุลในหนงัสอื
แสดงสทิธใินที�ดนิ)  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูโ้อนหรือผูร้ับโอนเป็นบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

ทะเบยีนสมรสทะเบยีนหยา่พรอ้มท ั�งบนัทกึหลงัการหยา่ของผูโ้อน 
(ถา้มกีารจดทะเบยีนสมรสหรอืจดทะเบยีนหยา่)  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูโ้อนหรือผูร้ับโอนเป็นบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหท้ํานติกิรรมของคูส่มรส (ตน้ฉบบัซึ�งผูข้อจดัทํา) 
พรอ้มบตัรประจําตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้นของคูส่มรสและ

- 



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

ทะเบยีนสมรส  (สําเนารบัรองความถูกตอ้ง)  กรณีท ี�ตอ้งใหค้วาม
ยนิยอมเชน่เป็นสนิสมรสที�ใสช่ื�อไวเ้พยีงผูเ้ดยีวเป็นตน้ (ถา้มคีู่
สมรสโดยชอบดว้ยกฎหมายและเป็นสนิสมรส) ยกเวน้กรณีคูส่มรส
แสดงตวัยนิยอมใหท้ํานติกิรรมดว้ยตนเอง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูโ้อนหรือผูร้ับโอนเป็นบคุคลธรรมดา ) 

8) 
 

ใบมรณบตัรคูส่มรส (ถา้คูส่มรสถงึแกก่รรม)  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูโ้อนหรือผูร้ับโอนเป็นบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

ทะเบยีนหยา่พรอ้มท ั�งบนัทกึหลงัการหยา่ของผูโ้อน (ตน้ฉบบั) 
หรอืตน้ฉบบัและสําเนาคําพพิากษาหรอืคําส ั�งศาลและหนงัสอื
รบัรองคดถีงึที�สุดมาแสดงดว้ย  (กรณีแบง่ทรพัยส์นิระหวา่งคู่
สมรส) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูโ้อนหรือผูร้ับโอนเป็นบคุคลธรรมดา) 

- 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลซึ�งสาระสาํคญัตา่งๆในหนงัสอืรบัรองที�
นํามาแสดงยงัเป็นปจัจบุนั  (ตน้ฉบบั)  สําเนาบญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้
และสําเนาหนงัสอืรบัรองนติบิุคคลดงักลา่วซึ�งผูม้อีํานาจทําการ
แทนนติบิุคคล  (ไมใ่ชผู่ร้บัมอบอํานาจ)  รบัรองความถูกตอ้ง
พรอ้มประทบัตราของนติบิคุคลกรณีหนงัสอืรบัรองนติบิคุคลระบุวา่
ตอ้งมกีารประทบัตรา 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูโ้อนหรือผูร้ับโอนเป็นนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

11) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีกรรมการเป็น
คนตา่งดา้ว) สําเนาทะเบยีนบา้น (ตน้ฉบบั) ของกรรมการผูม้ ี
อํานาจทําการแทนนติบิุคคลและตราประทบัของนติบิคุคล (กรณี
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลระบุวา่ตอ้งมกีารประทบัตรา) พรอ้มท ั�งตวั
อยา่งลายมอืชื�อของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิุคคล  
(ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูโ้อนหรือผูร้ับโอนเป็นนติบิคุคล ) 

กรมการปกครอง 

12) 
 

รายงานการประชุมของนติบิคุคลที�มมีตใิหโ้อนหรอืรบัโอนที�ดนิ
ที�ดนิพรอ้มส ิ�งปลกูสรา้งหรอืหอ้งชุดพรอ้มรายละเอยีดที�เกี�ยวขอ้ง  
(กรณีนติบิคุคลมกีรรมการเพยีงคนเดยีวไมต่อ้งใชร้ายงานการ
ประชุมเวน้แตข่อ้บงัคบัของนติบิคุคลตอ้งประชุมผูถ้อืหุน้ท ั�งหมด
ใหแ้สดงรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้) ตน้ฉบบัและสาํเนารบัรอง
ความถูกตอ้งพรอ้มประทบัตราของนติบิคุคลกรณหีนงัสอืรบัรอง
นติบิคุคลระบวุา่ตอ้งมกีารประทบัตรา 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูโ้อนหรือผูร้ับโอนเป็นนติบิคุคลซึ�งผูข้อเป็นผูจ้ัดทํา) 

- 

13) 
 

-  บญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้กรณีบรษิทัจํากดัหรอืบรษิทัมหาชนจํากดั
เป็นผูถ้อืหุน้อยูด่ว้ยใหแ้สดงรายชื�อผูถ้อืหุน้โดยแสดงสญัชาตแิละ
จํานวนหุน้ของผูถ้อืหุน้น ั�นดว้ยตน้ฉบบัและสาํเนารบัรองความ
ถกูตอ้งพรอ้มประทบัตราของนติบิคุคลกรณหีนงัสอืรบัรองนติ ิ
บุคคลระบวุา่ตอ้งมกีารประทบัตรา                                                                        
-  รายชื�อและสญัชาตขิองสมาชกิกรณีสมาคมหรอืสหกรณ์ขอรบั

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 



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

โอนที�ดนิหรอืหอ้งชุด 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูร้ับโอนเป็นนติบิคุคล) 

14) 
 

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

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

15) 
 

บญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้ของนติบิุคคล  (ไทย)  ซึ�งถอืหุน้ในบรษิทั
จํากดัหรอืบรษิทัมหาชนจํากดั  (ผูข้อรบัโอนที�ดนิ)  และถา้นติ ิ
บุคคล  (ไทย)  น ั�นมนีติบิุคคล  (ไทย)  อื�นถอืหุน้อยูอ่กีตอ้งแสดง
หลกัฐานบญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้ของนติบิุคคล  (ไทย)  อื�นดว้ย 
(ตน้ฉบบัพรอ้มสาํเนารบัรองความถูกตอ้ง) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

16) 
 

หนงัสอืรบัรองของบรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย)  
จํากดัหรอืหนงัสอืรบัรองของนายทะเบยีนของบรษิทัวา่จะควบคุม
อตัราสว่นการถอืหุน้ของคนตา่งดา้วของบรษิทัมหาชนจํากดัน ั�น
ไมใ่หเ้กนิกวา่รอ้ยละ  49  ของทุนจดทะเบยีน  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบรษัิทมหาชนจํากัดไม่ไดเ้ป็นผูร้ับโอนที�ดนิแตเ่ป็นผูถ้อื
หุน้ในบรษัิทที�ขอรับโอนที�ดนิ) 

- 

17) 
 

กรณีรบัโอนที�ดนิโดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อประกอบธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัยห์รอืมเีหตเุชื�อไดว้า่ใหค้นไทยเป็นผูถ้อืหุน้แทนคน
ตา่งดา้วตอ้งใชห้ลกัฐานตามชอ่งหมายเหต ุ
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ1.  ที�มาของเงนิที�ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทยนํามาซื�อหุน้เชน่ 
     1.1  หนังสอืรับรองจากสถานประกอบการวา่ผูถ้อืหุน้ปฏบิตังิานใน
ตําแหน่งใดตั �งแตเ่มื�อใดมรีายไดเ้ดอืนละเท่าไรหรอืหลักฐานที�เชื�อถอืได ้
     1.2 หลกัฐานที�แสดงที�มาของเงนิที�ซื�อหุน้เชน่บญัชเีงนิฝากสญัญา
กูย้มืเป็นตน้ 
     1.3 กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคลสญัชาตไิทยใหแ้สดงหลักฐานตาม 
1.2 พรอ้มรายงานการประชมุของนติบิคุคลที�มมีตเิกี�ยวกบัเรื�องดงักลา่ว 
2. กรณีซื�อที�ดนิในราคาสงูกวา่ทนุจดทะเบยีนโดยไมม่กีารจํานองที�ดนิให ้
แสดงหลักฐานที�มาของเงนิเชน่สญัญากูย้มืหลักฐานการโอนเงนิจาก
ตา่งประเทศการถอนเงนิจากบัญชเีงนิฝากรายงานการประชมุของนติิ
บคุคลผูกู้แ้ละผูใ้หกู้แ้ละงบดลุบรษัิท) 

- 

18) 
 

กรณีคนไทยที�มคีูส่มรสตา่งดา้วขอซื�อท ี�ดนิหรอืหอ้งชุดเพื�อเป็นสนิ
สว่นตวัใชห้ลกัฐานตามชอ่งหมายเหต ุ
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ1. คนไทยและคูส่มรสตา่งดา้วตอ้งมาใหถ้อ้ยคาํต่อพนักงาน
เจา้หนา้ที�วา่เงนิที�ซื�อที�ดนิหรอืหอ้งชดุเป็นสนิสว่นตัวของคนไทย 
2.  กรณีคนตา่งดา้วไม่สามารถไปใหถ้อ้ยคาํตาม  1.  ใหค้นไทยและคู่
สมรสตา่งดา้วไปยื�นคําขอบนัทกึถอ้ยคําตาม  1.  ณสํานักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานครหรอืสาขาหรอืสว่นแยกสํานักงานที�ดนิจังหวดัหรอืสาขา
หรอืสว่นแยกสาํนักงานที�ดนิอําเภอหรอืสาํนักงานที�ดนิกิ�งอําเภอแหง่ใดก็

- 



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

ไดแ้ลว้ใหค้นไทยนําหนังสอืรับรองนั�นไปมอบใหเ้จา้พนักงานที�ดนิผูจ้ด
ทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม 
3.  ถา้คูส่มรสตา่งดา้วอยู่ตา่งประเทศใหบ้นัทกึถอ้ยคําตาม  1.  ที�
สถานทตูสถานกงสลุหรอืโนตารปัีบบลคิณประเทศนั�นแลว้นําหนังสอื
รับรองมามอบใหเ้จา้พนักงานที�ดนิผูจ้ดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม) 

19) 
 

กรณีคนไทยที�มคีูส่มรสตา่งดา้วซื�อหอ้งชุดเพื�อเป็นสนิสมรสหรอื
คนตา่งดา้วซื�อหอ้งชุด (ใช ้ 1.  และ  2.  หรอื  3.  หรอื  1.  และ  
4.  หรอื  1.  และ  5.  อยา่งใดอยา่งหนึ�งตามชอ่งหมายเหต)ุ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ1.  หนังสอืเดนิทางแสดงสญัชาตขิองคนตา่งดา้วและ 
2.  ใบสาํคัญถิ�นที�อยู่ตามแบบตม.  11 , ตม. 15 หรอืตม. 17  ที�ออกโดย
สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
3.  ใบสาํคัญประจําตัวคนตา่งดา้วออกใหโ้ดยสถานีตํารวจทอ้งที�ที�คนตา่ง
ดา้วมภีมูลิําเนาอยู ่
อนึ�งคนตา่งดา้วซึ�งมใีบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้วตาม  3.  แลว้ไม่ตอ้ง
แสดงหลักฐานตาม  1.  และ  2.  อกี 
4.  หนังสอืสาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที�รับรองวา่เป็นคน
ตา่งดา้วที�ไดร้ับอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจักรตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
สง่เสรมิการลงทุนหรอื 
5.  หลกัฐานการนําเงนิตราตา่งประเทศเขา้มาในราชอาณาจกัรหรอืถอน
เงนิจากบัญชเีงนิบาทของบคุคลที�มถีิ�นที�อยูน่อกประเทศหรอืถอนเงนิจาก
บัญชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศจํานวนไม่นอ้ยกวา่ค่าหอ้งชดุที�จะซื�อ) 

- 

20) 
 

กรณีคนไทยที�มคีูส่มรสตา่งดา้วรบัใหห้อ้งชุดเพื�อเป็นสนิสมรส  
(ใช ้ 1.  และ  2.  หรอื  3.  หรอื  1.  และ  4.  อยา่งใดอยา่งหนึ�ง
ตามชอ่งหมายเหต)ุ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ1.  หนังสอืเดนิทางแสดงสญัชาตขิองคนตา่งดา้วและ 
2.  ใบสาํคัญถิ�นที�อยู่ตามแบบตม.  11 , ตม. 15 หรอืตม. 17  ที�ออกโดย
สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
3.  ใบสาํคัญประจําตัวคนตา่งดา้วออกใหโ้ดยสถานีตํารวจทอ้งที�ที�คนตา่ง
ดา้วมภีมูลิําเนาอยู ่
อนึ�งคนตา่งดา้วซึ�งมใีบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้วตาม  3.  แลว้ไม่ตอ้ง
แสดงหลักฐานตาม  1.  และ  2.  อกี 
4.  หนังสอืสาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที�รับรองวา่เป็นคน
ตา่งดา้วที�ไดร้ับอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจักรตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
สง่เสรมิการลงทุน) 

- 

21) 
 

กรณีนติบิคุคลตา่งดา้วขอซื�อหอ้งชุดใชห้ลกัฐานตามชอ่งหมาย
เหต ุ
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ1. หนังสอืรับรองนติบิคุคลซึ�งสาระสาํคญัต่างๆในหนังสอื
รับรองที�นํามาแสดงยงัเป็นปัจจุบัน  (ตน้ฉบบั)  และสําเนาหนังสอืรับรอง
นติบิคุคลดงักลา่วซึ�งผูม้อํีานาจทําการแทนนติบิคุคล  (ไม่ใชผู่ร้ับมอบ
อํานาจ)  รับรองความถูกตอ้งพรอ้มประทับตราของนติบิคุคลกรณีหนังสอื
รับรองนติบิคุคลระบวุา่ตอ้งมกีารประทับตรา 
2. บตัรประจําตวัประชาชนสาํเนาทะเบยีนบา้นหรอืหนังสอืเดนิทางแสดง
สญัชาต ิ(ตน้ฉบับ) ของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิคุคลและตรา
ประทับของนติบิคุคล (กรณีหนังสอืรับรองนติบิคุคลระบวุา่ตอ้งมกีาร
ประทับตรา) พรอ้มทั �งตัวอย่างลายมือชื�อของกรรมการผูม้อีํานาจทําการ
แทนนติบิคุคล  (ตน้ฉบับ) 

- 



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

3. รายงานการประชมุของนติบิคุคลที�มมีตใิหโ้อนหรอืรับโอนหอ้งชดุ
พรอ้มรายละเอยีดที�เกี�ยวขอ้ง  (กรณีนติบิคุคลมกีรรมการเพยีงคนเดยีวไม่
ตอ้งใชร้ายงานการประชมุเวน้แตข่อ้บังคบัของนติบิคุคลตอ้งประชมุผูถ้อื
หุน้ทั �งหมดใหแ้สดงรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้) ตน้ฉบับและสาํเนา
รับรองความถกูตอ้งพรอ้มประทับตราของนติบิคุคลกรณีหนังสอืรับรองนติิ
บคุคลระบวุา่ตอ้งมีการประทับตรา 
4. -  บัญชรีายชื�อผูถ้อืหุน้ตน้ฉบับและสําเนารับรองความถกูตอ้งพรอ้ม
ประทับตราของนติบิคุคลกรณีหนังสอืรับรองนติบิคุคลระบวุา่ตอ้งมกีาร
ประทับตรา                                                                           -  
รายชื�อและสญัชาตขิองสมาชกิกรณีสมาคมหรอืสหกรณ์ขอรับโอนหอ้ง
ชดุ 
5. ขอ้บังคับของนติบิคุคลหนังสอืบรคิณหส์นธแิละวัตถปุระสงค ์ 
(ตน้ฉบับและสาํเนารับรองความถกูตอ้ง)  พรอ้มประทับตราของนติบิคุคล
กรณีหนังสอืรับรองนติบิคุคลระบวุ่าตอ้งมกีารประทับตรา 
6. หลักฐานการเป็นผูไ้ดร้ับบัตรสง่เสรมิการลงทนุตามกฎหมายวา่ดว้ย
การสง่เสรมิการลงทนุ 
7. หลักฐานการนําเงนิตราตา่งประเทศเขา้มาในราชอาณาจักรหรอื
หลักฐานการถอนเงนิจากบัญชเีงนิบาทของบคุคลที�มีถิ�นที�อยูน่อก
ประเทศหรอืถอนเงนิจากบัญชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศจํานวนไมน่อ้ย
กวา่คา่หอ้งชดุที�จะซื�อ  (ตน้ฉบับ)) 

22) 
 

หนงัสอืรบัรองการปลอดหนี�จากนติบิุคคลอาคารชุด  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีโอนหอ้งชุด) 

- 

23) 
 

หนงัสอืรบัรองของนติบิุคคลอาคารชุดที�รบัรองวา่มคีนตา่งดา้วถอื
กรรมสทิธ ิ�ในหอ้งชุดไมเ่กนิรอ้ยละ  49  ของเนื�อที�หอ้งชุดท ั�งหมด
ในอาคารชุดน ั�น (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีโอนหอ้งชุดใหแ้กค่นตา่งดา้วหรอืนติบิคุคลตา่งดา้ว) 

- 

24) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจ  (ผูข้อจดัทํา)  และบตัรประจําตวัประชาชนผู ้
มอบอํานาจหรอืสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีน
บา้น (ถา่ยเอกสาร) ท ี�ผูม้อบอํานาจรบัรองความถกูตอ้งพรอ้มบตัร
ประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้น  (ตน้ฉบบั)  ของผูร้บั
มอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีไมไ่ปดําเนนิการดว้ยตนเอง  ) 

- 

25) 
 

กรณีกฎหมายกําหนดใหต้อ้งมหีลกัฐานคํายนิยอมหรอืตอ้งไดร้บั
อนุญาตจากหนว่ยงานใดหรอืบคุคลใดกอ่นตอ้งนําหลกัฐานน ั�นมา
แสดงดว้ยเชน่กรณผีูเ้ยาวข์ายที�ดนิซึ�งตอ้งขออนุญาตศาลก่อน
ตามกฎหมายเป็นตน้ (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

26) 
 

คําพพิากษาหรอืคําส ั�งศาลและหนงัสอืรบัรองคดถีงึที�สดุตน้ฉบบั
พรอ้มสําเนารบัรองความถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีการโอนตามคําสั�งศาลหรอืโอนโดยมคีําพพิากษา) 

- 

27) 
 

สญัญาขายฝากฉบบัผูร้บัซื�อฝากซึ�งมกีารสลกัหลงัวา่ไดม้กีารไถ่
จากขายฝากแลว้หรอืหลกัฐานเป็นหนงัสอืของผูร้บัซื�อฝากวา่ไดม้ ี

- 



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

การไถจ่ากการขายฝากแลว้   (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีไถจ่ากขายฝากถา้ผูไ้ถจ่ากขายฝากมายื�นคําขอฝ่าย
เดยีว) 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่คําขอกรณีที�ดนิแปลงละ   5  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

2) คา่คําขอกรณีหอ้งชุดหอ้งชดุละ   20  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

3) คา่ธรรมเนยีม  2 %  ของราคาประเมนิ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 2 % 
 
 

4) คา่ธรรมเนยีม  0.5% ของราคาประเมนิ  (กรณีเป็นการโอนโดย
เสนห่าไมม่คี่าตอบแทนระหวา่งบุพการกีบัผูส้บืสนัดานหรอืระหวา่ง
คูส่มรส) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0.5 % 
 
 

5) คา่ภาษหีกัณที�จา่ยกรณีผูโ้อนเป็นนติบิุคคลเสยี 1 % ของราคาที�
สูงกวา่ระหวา่งราคาประเมนิกบัราคาทุนทรพัยท์ี�ผูข้อแสดง 
(หมายเหต:ุ (สําหรับคา่ภาษีหักณที�จา่ยกรณีผูโ้อนเป็นบคุคลธรรมดา
คํานวณจากราคาประเมนิตามวธิกีารที�กําหนดในประมวลรัษฎากร)) 

คา่ธรรมเนยีม 1 % 
 
 

6) คา่ภาษธีรุกจิเฉพาะกรณผีูโ้อนเป็นบุคคลธรรมดาเสยี 3.3 % (รวม
ภาษทีอ้งถิ�น) ของราคาที�สูงกวา่ระหวา่งราคาประเมนิกบัราคาทุน
ทรพัยท์ ี�ผู ้ขอแสดง  (ถ ้าอยู่ในหลกัเกณฑท์ ี�ต ้องเสียภาษีธุรกจิ
เฉพาะตามประมวลรษัฎากร 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 3.3 % 
 
 

7) คา่ภาษธีุรกจิเฉพาะกรณีผูโ้อนเป็นนติบิุคคลเสยี 3.3 % (รวมภาษี
ทอ้งถ ิ�น) ของราคาที�สูงกวา่ระหวา่งราคาประเมนิกบัราคาทุนทรพัย ์
ท ี�ผูข้อแสดง 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 3.3 % 
 
 

8) คา่อากรแสตมป์กรณีผูโ้อนเป็นบุคคลธรรมดาเสยี 0.5 %  ของ
ราคาที�สูงกวา่ระหวา่งราคาประเมนิกบัราคาทุนทรพัยท์ ี�ผูข้อแสดง  
(ถ้า เส ียภาษีธุรก ิจเฉพาะแล้วไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์) 
(สําหรบักรณีผูโ้อนเป็นนติบิุคคลไมต่อ้งเสยีเพราะเสยีภาษธีุรกจิ
เ ฉ พ า ะ แ ล้ ว ) 
 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0.5 % 
 
 

9) คา่อากรคูฉ่บบักรณีมกีารจดัทําตราสารซึ�งมขีอ้ความอยา่งเดยีวกนั
กบัตน้ฉบบัและผูก้ระทําตราสารไดล้งลายมอืชื�อไวอ้ย่างเดยีวกบั
ตน้ฉบบัเสยีคา่อากรคูฉ่บบั   5   บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

10) คา่มอบอํานาจกรณทีี�ดนิเรื�องละ  20  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

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

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

12) คา่พยานใหแ้กพ่ยานกรณีที�ดนิคนละ  10  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

13) คา่พยานใหแ้กพ่ยานกรณีหอ้งชุดคนละ   20  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เจา้พนักงานที�ดนิจังหวดั/สาขา/สว่นแยก/เจา้พนักงานที�ดนิอําเภอพื�นที�ที�ใชบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ตูร้ับเรื�องรอ้งเรยีนสํานักงานที�ดนิจังหวัด/สาขา/สว่นแยก/สํานักงานที�ดนิอําเภอ/สาํนักงานที�ดนิกิ�งอําเภอ 
(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) มคีรบทุกประเภทสามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิทกุแหง่หรอืสามารถตรวจสอบดว้ย
ตนเองจากเว็บไซต ์ www.dol.go.th/registry 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหต ุ

1. เอกสารที�นํามาแสดงตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ถา้เป็นภาษาตา่งประเทศตอ้งแปลเป็นภาษาไทยที�รับรองความถกูตอ้งโดย 
     1.1 คนไทยที�จบการศกึษาในระดับไม่ตํ�ากวา่ปรญิญาตรใีนหลักสตูรที�ใชภ้าษาที�ปรากฏในเอกสารนั �นเป็นภาษาในการเรยีน
การสอนหรอื 
     1. 2 อาจารยใ์นสถาบันการศกึษาระดบัอดุมศกึษาและเป็นผูส้อนภาษาที�ปรากฏในเอกสารนั�นในสถาบันการศกึษาหรอื 
     1.3 สถานทตูหรอืสถานกงสลุตา่งประเทศที�ตั �งอยู่ในประเทศไทยโดยประเทศนั�นใชภ้าษาที�ปรากฏในเอกสารนั �นเป็นภาษา
ราชการหรอื 
     1.4 สถานทตูหรอืสถานกงสลุไทยในตา่งประเทศ 
(ทั �งนี�ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 2539) 
 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 29/06/2558 


