ระเบียบกรมทีด่ ิน
วาดวยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยซึ่งไดมาโดยทางมรดก
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยซึ่งไดมาโดยทางมรดก ใหสอดคลองกับหลักการมาตรา ๘๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการขอจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและขอจด
ทะเบียนสิทธิในที่ดินใหแกทายาทตามมาตรา ๘๒ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ไปในคราวเดียวกัน ทั้งนี้
เพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ดําเนินไปตามที่กฎหมายกําหนดและเปนมาตรฐานเดียวกัน
กรมที่ดินจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ข อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บกรมที่ ดิ น ว า ด ว ยการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ เ กี่ ย วกั บ
อสังหาริมทรัพยซึ่งไดมาโดยทางมรดก พ.ศ.๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑)
คําสั่งที่ ๑๕/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๓
(๒) คําสั่งที่ ๑๖/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๓
(๓) คําสั่งที่ ๒/๒๔๗๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕
(๔) คําสั่งที่ ๑๐/๒๔๗๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๕) คําสั่งที่ ๔/๒๔๘๘ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๔๘๘
(๖) หนังสือกรมที่ดิน ที่ ๔๖๓๘/๒๔๙๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๔๙๐
(๗) คําสั่งที่ ๑/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๔๙๘
(๘) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๗๖๗๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๓
(๙) หนังสือกรมทีด
่ ิน ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๒๒๒๗๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๑๓
(๑๐) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๓๒๕๗๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๓
(๑๑) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๓๒๕๘๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๑๔
(๑๒) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๙๒๔๑๘ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๑๕

๒
(๑๓)

หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๙๓๑๗๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๕
(๑๔) ระเบียบกรมทีด
่ ิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยซึ่งไดมาโดย
ทางมรดก พ.ศ. ๒๕๑๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๖
(๑๕) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๙๓๔๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๑๖
(๑๖) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑๘๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๖
(๑๗) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๓๑๔๑๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๑๖
(๑๘) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๓๑๕๙๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๖
(๑๙) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๔๙๘๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๑๗
(๒๐) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๗๐๔๗ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๑๗
(๒๑) หนังสือกรมทีด
่ ิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๐๒๑๖๖๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๘
(๒๒) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๒๒๖๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๒๐
(๒๓) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๑๐๕๗๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๐
(๒๔) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๑๖๓๑๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๑
(๒๕) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๑๐๕๑๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๒
(๒๖) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๑๖๐๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๒
(๒๗) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๔๒๑๐ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๒๖
(๒๘) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๘/ว ๕๐๘๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๒๗
(๒๙) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๘/ว ๖๕๗๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๗
(๓๐) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๘/ว ๑๐๗๕๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๗
(๓๑) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๓๐๐๓๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
(๓๒) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๒๘๐๐๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙
(๓๓) ระเบียบกรมทีด
่ ิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยซึ่งไดมาโดย
ทางมรดก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
(๓๔) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๔๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐
(๓๕) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๙๗๘๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๓
(๓๖) หนังสือกรมที่ดิน ดวนมาก ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๒๘๑๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๓
(๓๗) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๐๖๕๑๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๔
(๓๘) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๖๑๓๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕

๓
บรรดาระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ ๔ ใหผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยซงึ่ ไดมาโดยทางมรดก
ตามมาตรา ๘๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
สวนที่ ๑
การยื่นคําขอและการสอบสวน
ข อ ๕ เมื่ อ มี ผู แ สดงความประสงค ข อให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ จ ดทะเบี ย นสิ ท ธิ เ กี่ ยวกั บ
อสังหาริมทรัพยซึ่งไดมาโดยทางมรดก ใหผูนั้นยื่นคําขอตามแบบ ท.ด. ๑ สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือ
มีใบไตสวน หรือแบบ ท.ด.๑ ก สําหรับที่ดินที่ไมมีโฉนดที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่นพรอม
หลักฐานสําหรับที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและหลักฐานในการไดรับมรดกตอพนักงานเจาหนาที่
ขอ ๖ ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจชื่อเจามรดกในหลักฐานสําหรับที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินและหลักฐานในการไดรับมรดก เมื่อเห็นวาถูกตองแลวใหสอบสวนพยานหลักฐานโดยบันทึกลงในคํา
ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการสอบสวนสิทธิในที่ดิน (ท.ด.๑ หรือ ท.ด.๑ ก ) และแบบบันทึก
การสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก (ท.ด.๘) ดังนี้
(๑) ที่ดินแปลงใดมีชื่อเจามรดกคนเดียวและมีทายาทซึ่งมีสิทธิรับมรดกคนเดียว
เชน
ที่ดิน มีชื่อ ก. เปนเจาของ ก. ตาย มีบุตรคนเดียว คือ จ.
(๒) ที่ ด ิน แปลงใดมีชื ่อ เจา มรดกคนเดีย วและมีท ายาทซึ่ ง มี สิ ท ธิ รั บ มรดกหลายคน เช น
ที่ดินมีชื่อ ก. เปนเจาของ ก. ตาย มีบุตรหลายคน คือ จ. ฉ. ช. กับ ญ. ภรรยา
(๓) ที่ดินแปลงใดมีชื่อ เจามรดกหลายคนแตมีท ายาทซึ่งมีสิทธิรับมรดกคนเดียว
เชน
ที่ดินมีชื่อ ก. สามี ข. ภรรยาเปนเจาของ ก. ข. ตาย มีบุตรคนเดียว คือ จ.
(๔) ที่ ดิ น แปลงใดมีชื ่อ เจา มรดกหลายคนและมี ท ายาทซึ่ ง มี สิ ท ธิ รั บ มรดกหลายคน ซึ่ ง
ทายาทหลายคนนั้นตางก็เปนผูมีสิทธิรับมรดกของเจามรดกรวมกัน เชน ที่ดินมีชื่อ ก. สามี ข. ภรรยา
ก. ข. ตาย มีบุตรหลายคน คือ จ. ฉ. ช.

๔
(๕)

ที่ดินแปลงใดมีชื่อเจามรดกหลายคน ทายาทของเจามรดกแตละคนประสงคจะขอจด
ทะเบียนมรดกเฉพาะสวนของเจามรดกแตละคน ไมวาจะขอจดทะเบียนมรดกเฉพาะสวนทั้งหมดหรือ
เฉพาะสวนเพียงบางสวนก็ตาม เชน ที่ดินมีชื่อ ก. และ ต. เปนเจาของ ก. และ ต. ตาย จ. ขอรับ
มรดกของ ก. สวน ฉ. ขอรับมรดกของ ต. หรือ ก. เปนเจาของที่ดินรวมกับ ต. และ ฉ. ขอรับมรดกเฉพาะ
สวนของ ต. เพียงบางสวน โดยทายาทอื่นที่มีสิทธิไดรับมรดกยังมิไดขอจดทะเบียนรับมรดก
ในกรณีตาม (๑) (๒) (๓) (๔) ใหใชคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ (ท.ด.๑ หรือ ท.ด.๑ ก )
และบันทึกการสอบสวนฯ (ท.ด.๘) อยางละ ๑ ฉบับ สวนในกรณีตาม (๕) ใหใชรายละอยางละ ๑ ฉบับ
ขอ ๗ การเขียนชื่อประเภทการจดทะเบียน ใหเขียนดังนี้
(๑) ในกรณีที่มีผูมาขอจดทะเบียนมรดกทั้งแปลง เชน ที่ดินแปลงหนึ่งมีชื่อ ก. เปนเจาของ ก.
ตาย จ. ฉ. บุตร ญ. ภรรยา ขอจดทะเบียนมรดกที่ดินแปลงนั้นทั้งแปลง ใหเขียนชื่อประเภทวา “โอนมรดก”
(๒) ในกรณีที่มีผูมาขอจดทะเบียนมรดกเพียงบางสวนตามสิทธิของตน เชน ก. เปนเจาของ
ก. ตาย จ. หรือ ฉ. หรือ ญ. มาขอจดทะเบียนมรดกเพียงบางสวนตามสิทธิของตน โดยคงสวนของ
ทายาทอื่นไวในนามของเจามรดกตอไปทํานองเดียวกับเรื่องจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวม ใหเขียนชื่อประเภท
วา “โอนมรดกบางสวน”
(๓) ในกรณีที่มีผูมาขอจดทะเบียนมรดกเฉพาะสวนของเจามรดกคนใดคนหนึ่งทั้งหมด
เชน
ที่ดินมีชื่อ ก. ข. ค. เปนเจาของ ก. ตาย จ. ฉ. เปนทายาทมาขอจดทะเบียนมรดกเฉพาะสวนของ ก.
ทั้งหมด ใหเขียนชื่อประเภทวา “โอนมรดกเฉพาะสวน”
(๔) ในกรณีที่มีผูมาขอจดทะเบียนมรดกเฉพาะสวนของเจามรดกคนใดคนหนึ่งเพียงบางสวน
ตามสิทธิของตน เชน ที่ดินมีชื่อ ก. ข. ค. เปนเจาของ ก. ตาย จ. หรือ ฉ. คนใดคนหนึ่งมาขอจดทะเบียน
มรดกเฉพาะสวนของ ก. เพียงบางสวนตามสิทธิของตน โดยทายาทอื่นยังมิไดมาขอจดทะเบียนมรดก
ดวย ใหเขียนชื่อประเภทวา “โอนมรดกเฉพาะสวนเพียงบางสวน” ทํานองเดียวกับเรื่องจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน
( ๕ ) การขอจดทะเบี ย นมรดกในกรณี อื่ น นอกจากที่ ก ล า วข า งต น ให เ ขี ย นชื่ อ ประเภท
การจดทะเบี ย นใหต รงตามรูป เรื่อง เชน “โอนมรดกสิท ธิก ารไถ” “โอนมรดกผูรับ จํานอง ” “โอน
มรดกสิทธิเหนือพื้นดิน” เปนตน
ในกรณีที่ขอจดทะเบียนเฉพาะสวนหรือบางสวน ก็ใหนําวิธีเขียนชื่อประเภทตาม (๒) (๓)
หรือ (๔) แลวแตกรณีมาใชโดยอนุโลม
ขอ ๘ การเขียนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ (ท.ด.๑ หรือ ท.ด.๑ ก) นั้น ใหปฏิบัติ
ดังนี้ ในชองประเภท ใหเขียนชื่อประเภทที่ขอจดทะเบียนตามขอ ๗ แลวแตกรณี การเขียนชื่อ

๕
เจาของที่ดินในขอ ๒ ของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ (ท.ด.๑ หรือ ท.ด.๑ ก) ถาที่ดินที่ขอจด
ทะเบียนมีชื่อเจาของที่ดินหลายคน ใหเขียนเฉพาะชื่อและหมายเลขลําดับเจาของที่ดินที่เปนเจามรดก
พรอมทั้งใหเขียนวา “ผูตาย” ไวทายชื่อเจามรดกดวย (ตามตัวอยางหมายเลข ๑)
การเขียนชื่อผูขอในขอ ๓ ของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ (ท.ด.๑ หรือ ท.ด.๑ ก)
ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) ในกรณีที่มีผูมาขอจดทะเบียนมรดกทั้งแปลง หรือมรดกเฉพาะสวน โดยมีชื่อผูขอรับ
มรดกหลายคนใหเขียนหมายเลขลําดับกํากับไวหนาชื่อทุกชื่อดวย สวนชื่อเจามรดกไมตองยกมาอีก
(๒) ในกรณีที่มีผูมาขอจดทะเบียนมรดกเพียงบางสวน หรือมรดกเฉพาะสวนเพียงบางสวน
การเขียนชื่อผูขอใหยกชื่อเจามรดกลงมาไวตอไปอีก เนื่องจากมีสวนของเจามรดกยังคงเหลืออยูโดยให
ดําเนินการทํานองเดียวกับเรื่องขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวมหรือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนจนกวาจะมี
ทายาทมาขอจดทะเบียนมรดกสวนที่เหลือไปจนหมด จึงไมตองยกชื่อเจามรดกลงมาไว
ขอ ๙ กรณีทกี่ ารจดทะเบียนโอนมรดกนัน้ เปนการขอจดทะเบียนมรดกในประเภทโอน
มรดกเฉพาะสวน ใหหมายเหตุไว ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ (ท.ด.๑ หรือ
ท.ด.๑ ก) และในสารบัญจดทะเบียนของหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทั้งฉบับสํานักงานที่ดิน และฉบับ
เจาของที่ดินใหตรงกันวา ผูขอขอจดทะเบียนมรดกเฉพาะสวนของเจาของที่ดินคนใด และสวนของ
เจาของที่ดินคนใดที่ยังคงเดิมอยูอีก เชน ที่ดินมีชื่อ ก. ข. ค. เปนเจาของ ก. ตาย มีบุตร ๓ คน คือ
จ. ฉ. ช. ถา จ. ฉ. ช. ขอจดทะเบียนมรดกเฉพาะสวนของ ก. ไปทั้งหมด ใหหมายเหตุวา “ จ. ฉ. ช. รับ
มรดกเฉพาะสวนของ ก. เทานั้น สวนของ ข. และ ค. คงอยูตามเดิม”
ในกรณีทที่ ายาทคนใดคนหนึ่งขอจดทะเบียนมรดกเฉพาะสวนของ ก.ไปทั้งหมด โดยแสดง
หลักฐานการยินยอมเปนหนังสือของทายาทอื่นซึ่งไดระบุไวในบัญชีเครือญาติ ใหหมายเหตุวา “จ. หรือ ฉ.
หรือ ช. (แลวแตกรณี) รับมรดกเฉพาะสวนของ ก. เทานั้น สวนของ ข. และ ค. คงอยูตามเดิม” (ตาม
ตัวอยางหมายเลข ๒)
กรณีที่การจดทะเบียนมรดกนั้น เปนการจดทะเบียนมรดกในประเภทโอนมรดกบางสวน
หรือโอนมรดกเฉพาะสวนเพียงบางสว น ใหหมายเหตุการจดทะเบียนมรดกดังกลาววา เปนการจด
ทะเบียนมรดกบางสวน หรือมรดกเฉพาะสวนเพียงบางสวน ตามที่ผูขอแสดงหลักฐานการมีสิทธิไดรับตาม
กฎหมาย เชน ที่ดินทั้งแปลงมีชื่อ ก. เปนเจาของ ก. ตาย มีบุตร ๓ คน คือ จ. ฉ. ช. ถา จ. หรือ
ฉ. หรือ ช. คนใดคนหนึ่งขอรับมรดกบางสวนตามที่ตนมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย ใหหมายเหตุวา “ จ.
หรือ ฉ. หรือ ช. (แลวแตกรณี) รับมรดกบางสวนของ ก.” (ตามตัวอยางหมายเลข ๓)

๖
กรณีที ่เ จา มรดกเปน เจา ของที ่ด ิน รว มกับ บุค คลอื ่น ใหร ะบุใ หช ัด แจง วา ผู ข อ ขอจด
ทะเบียนมรดกบางสวนของเจาของที่ดินคนใด และสวนของเจาของที่ดินรวมคนอื่นยังคงเดิมอยู เชน ตาม
ตัวอยางหมายเลข ๓ ถา ก. เปนเจาของที่ดินรวมกับ ข. ค. ดังนี้ ใหหมายเหตุวา “ จ. หรือ ฉ. หรือ ช.
(แลวแตกรณี) รับมรดกเฉพาะสวนของ ก. เพียงบางสวนเทานั้น สวนของ ข. และ ค. คงอยูตามเดิม”
(ตามตัวอยางหมายเลข ๔)
เมื่อหมายเหตุดังกลาวขางตนแลวใหพนักงานเจาหนาที่ลงลายมือชื่อกํากับไว
ขอ ๑๐ การสอบสวนผูขอและจดบันทึกลงในแบบบันทึกการสอบสวนฯ (ท.ด.๘)
ให
สอบสวนและจดบันทึกใหไดความครบถวนตามแบบพิมพ โดยในขอ ๒ ของบันทึกการสอบสวนฯ (ท.ด.๘)
ถาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตกอยูกับบุคคลอื่นและผูขอไมสามารถนํามายื่นได ใหสอบสวนและบันทึกโดย
ละเอียดวา หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตกอยูกับบุคคลใด มีภูมิลําเนาอยู ณ ที่ใด ผูขอจะนํามาเองหรือจะ
ใหพนักงานเจาหนาที่เรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น สวนขอ ๓ ของบันทึกการสอบสวนฯ (ท.ด.๘) ให
สอบสวนและบันทึกเกี่ยวกับสิทธิและเหตุผลในการขอจดทะเบียนมรดก เชน ผูขอเปนบุตรเจามรดก และ
เมื่อเจามรดกยังมีชีวิตอยูมิไดทําพินัยกรรมยกใหผูใด หรือผูขอเปนผูรับพินัยกรรมของเจามรดกตาม
พินัยกรรมฉบับลงวันที่.....………………เปนตน นอกจากนั้น ถามีเหตุผลอื่นใดเกี่ยวกับเรื่องขอจด
ทะเบียนมรดกอีกก็ใหจดบันทึกไว
การสอบสวนสิทธิในการขอจดทะเบียนมรดกนั้น ตองสอบสวนใหปรากฏวา ผูขอจะขอรับ
มรดกในฐานะที่เปนทายาทโดยธรรม หรือในฐานะเปนผูรับพินัยกรรม ถาเปนการขอรับมรดกในฐานะเปน
ผูรับพินัยกรรมใหเรียกตนฉบับพินัยกรรมมาตรวจดู แลวใหผูขอสงสําเนาหรือภาพถายพินัยกรรมซึ่งผูขอ
รับ รอง และใหพนั กงานเจา หนา ที ่ต รวจสอบกับ ตนฉบับ พินัยกรรม แลวลงชื่ อรับรองการตรวจกับ
ตนฉบับเปนหลักฐานในสําเนาหรือภาพถายพินัยกรรมนั้นเก็บรวมเรื่องไว สวนตนฉบับคืนใหผูขอโดยให
ลงนามรับไปเปนหลักฐาน
การตรวจแบบพินัยกรรมใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเฉพาะรูปแบบของพิ นัยกรรมวา
ถูกตองตามแบบที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดไวแลวหรือไม และหากการสอบสวนเชื่อ
ไดวาพินัยกรรมดังกลาวเปนพินัยกรรมของเจามรดก ใหดําเนินการตอไปได
ในกรณีที่ผูขอไมสามารถนําตนฉบับพินัยกรรมมาประกอบการยื่นคําขอไดเนื่องจากสูญหาย
หรือถูกทําลาย ผูขอสามารถนําสําเนาพินัยกรรมที่เคยนําไปแสดงตอหนวยงานราชการ เชน ศาล หรือ
สํานักงานที่ดินอื่น และพนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานนั้นไดรับรองสําเนาถูกตองมาใชเปนหลักฐาน
แทนตนฉบับพินัยกรรมก็ได

๗
เมื่อจดบันทึกการสอบสวนเสร็จแลว และผูขอรับรองวาถูกตองจึงใหผูขอลงชื่อไวในชองผูให
ถอยคําทายแบบบันทึกการสอบสวน
แบบบันทึกการสอบสวนฯ (ท.ด.๘) ใหใชตามตัวอยางทายระเบียบนี้ (ตามตัวอยางหมายเลข ๕)
ขอ ๑๑ การสอบสวนและจดบัญชีเครือญาติของเจามรดกไวดา นหลังบันทึกการสอบสวนฯ
(ท.ด.๘) นั้น ใหผูขอแสดงชื่อทายาทที่มส
ี ิทธิรับมรดกตามลําดับและชั้นของทายาทตามกฎหมาย เชน
ชื่อบิดามารดา ชื่อผูสืบสันดาน หรือผูรบั มรดกแทนที่ และชื่อคูส มรส เมื่อไดเขียนชื่อทายาทของเจามรดก
ดังกลาวแลว ใตชื่อเจามรดกใหเขียนวา “เจามรดกตายเมื่อ…..…..” ใหเขียนคําวา “ผูขอ” ไวใตชื่อผูขอ
ในกรณีผูขอขอใหลงชื่อทายาทอื่นที่มีสิทธิไดรับมรดกเปนผูรับมรดกรวมกับผูข อดวยใหเขียนคําวา “ผูขอ
ขอใหลงชื่อ” ไวใตชื่อทายาทนั้น ๆ และถาทายาทคนใดเปนผูเยาว หรือเปนคนไรความสามารถ หรือ
ตาย ใหเขียนอายุ ผูเยาวหรือการเปนคนไรความสามารถหรือตาย และวัน เดือน ป ที่ตายไวใตชื่อ
ทายาทนั้น ๆ ดวย
ในกรณีที่ผูขอไมทราบเครือญาติของเจามรดกโดยครบถวน ก็ใหแสดงบัญชีเครือญาติเทาที่
ทราบ และใหบันทึกเหตุผลที่ไมทราบไวโดยชัดแจง เชน มีบิดาอยูตางประเทศ อาจมีภรรยาและบุตรที่
ตางประเทศอีกหรือไม ผูขอไมทราบ
เมื่อไดทําบัญชีเครือญาติเสร็จแลว ใหผูขอลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือรับรองบัญชีเครือ
ญาติที่ใหไว แลวใหพนักงานเจาหนาที่ลงลายมือชื่อกํากับไว (ตามตัวอยางหมายเลข ๖) และในกรณี
พนักงานเจาหนาที่ตองสงประกาศใหแกทายาท ใหจัดทําบัญชีรายชื่อและที่อยูของทายาทซึ่งผูขอแสดง
ประกอบการขอรับมรดกไวดวย (ตามตัวอยางหมายเลข ๗)
ในกรณี ผู ข อเป นผู รั บ พิ นั ย กรรม ผู ข อไม จํ า เป นต องแจ งบั ญชี เ ครื อญาติ และพนั ก งาน
เจาหนาที่ไมตองสงประกาศมรดกแจงใหทายาทอื่นทราบ
ขอ ๑๒ กรณีผูขอนําทายาทที่แสดงไวในบัญชีเครือญาติทุกคนมาใหถอยคํายินยอมหรือนํา
หลักฐานการไมรับมรดกของทายาทดังกลาวมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ภายหลังที่ครบกําหนดเวลาที่
ประกาศแลว เชนนี้ พนักงานเจาหนาที่ไมสามารถดําเนินการตอไปได เนื่องจากคําขอถูกยกไปโดยอํานาจ
ของกฎหมายนับแตครบกําหนดเวลาที่ประกาศแลว ทั้งนี้ตามที่กฎกระทรวงวาดวยการโอนมรดกตาม
มาตรา ๘๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดินกําหนดไว แตหากผูขอยังประสงคจะยื่นขอรับมรดกตอไปอีกให
พนักงานเจาหนาที่แนะนําใหผูขอยื่นคําขอใหม โดยพนักงานเจาหนาที่ไมตองสั่งยกเลิกคําขอเดิม แตให
หมายเหตุถึงการที่คําขอถูกยกเลิกไวในคําขอวา
“คําขอนี้ถูกยกเลิกเนื่องจากผูขอไมสามารถนํา
ทายาทที่แสดงไวในบัญชีเครือญาติทุกคนมาใหถอยคํายินยอมหรือไมสามารถนําหลักฐานการไมรับมรดก

๘
ของทายาทดังกลาวนั้นมาแสดงภายในกําหนดเวลาที่ประกาศ” แลวใหพนักงานเจาหนาที่ลงนามพรอมวัน
เดือน ป กํากับไว
ใหพนักงานเจาหนาที่ชี้แจงใหผูขอทราบถึงเหตุที่คําขออาจจะถูกยกเลิกในกรณีตามวรรค
หนึ่งไวเปนลายลักษณอักษรในเวลาที่ผูขอยื่นคําขอดวยทุกราย
ขอ ๑๓ ในกรณีที่เจามรดกถึงแกกรรมเมื่ออายุมากแลว และผูขอรับมรดกแจงวาไมอาจนํา
หลักฐานการตายของบิดามารดาเจามรดก ซึ่งมีอายุมาก เชน อายุรวมรอยปและถึงแกกรรมไปแลวมาแสดง
ได ก็ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกถอยคําผูขอไวเปนหลักฐานวา หากปรากฏในภายหลังวาถอยคําที่
ใหไวเปนเท็จเพราะปดบังทายาท การจดทะเบียนโอนมรดกดังกลาวอาจถูกเพิกถอนหรือแกไขไดตาม
มาตรา ๖๑ แหง ประมวลกฎหมายที ่ด ิน และผู ข อจะตอ งมีค วามผิ ด อาญาฐานแจ ง ความเท็ จ ต อ
พนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญา ตลอดจนตองรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิด
จากการปดบังทายาทนั้นดวย แลวจึงดําเนินการใหผูขอตอไปโดยไมตองใหผูขอไปขอหนังสือรับรองการ
ตายของบุคคลดังกลาวมาแสดงอีก
ขอ ๑๔ กรณีคูสมรสของเจามรดกมาขอรับโอนมรดกโดยไมมีทะเบียนสมรสมาแสดงให
พนัก งานเจา หนา ที่ส อบสวน หากปรากฏวา เปน การสมรสกอ นประมวลกฎหมายแพง และพาณิช ย
บรรพ ๕ ใชบังคับ คือกอนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘ โดยมิไดมีการจดทะเบียนสมรสกันไว ถือวาเปนคู
สมรสโดยชอบดวยกฎหมาย
ขอ ๑๕ ถาผูขอไมสามารถนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมายื่นพรอมกับคําขอได ทั้งไม
ทราบเครื่องหมายที่ดินแปลงที่จะขอจดทะเบียนมรดก ก็ใหผูขอยื่นคําขอขอตรวจหลักฐานที่ดินนั้นเสียกอน
ในกรณีที่ทราบเครื่องหมายที่ดินที่จะขอรับมรดก เมื่อไดตรวจสอบกับหลักฐานที่ดินแปลงนั้น
ไดก็ใหดําเนินการไปได
ในกรณีที่นําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมายื่นไมไดเพราะเปนอันตรายหรือสูญหาย ใหผูขอ
ขอออกใบแทนดวย แลวจึงดําเนินเรื่องประกาศขอจดทะเบียนมรดกและประกาศขอออกใบแทนไปพรอม
กัน แตใหแยกเรื่องประกาศแตละเรื่องตางหากจากกัน
สวนที่ ๒
การเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินจากผูยึดถือและการเก็บรักษาไวระหวางรอการจดทะเบียน
ขอ ๑๖ เมื่อผูขอจดทะเบียนมรดกแจงตอพนักงานเจาหนาที่วา หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ตกอยูก ับ ผู อื่น ไมส ามารถนํา มาขอจดทะเบีย นได ให พนั ก งานเจ า หน าที่ รับ คํา ขอไว แ ละตรวจสอบ

๙
หลักฐานหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับสํานักงานที่ดิน เมื่อเห็นวาถูกตองแลวก็ใหดําเนินการประกาศ
มรดกไปกอน โดยบันทึกถอยคําผูขอใหจัดการนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นมายื่นในวันจดทะเบียน
แตถาในวันนัดจดทะเบียนยังไมสามารถนํามาไดอีก จึงใหพนักงานเจาหนาที่เรียกหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินจากผูยึดถือมาดําเนินการตอไป
ขอ ๑๗ การเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ใหพนักงานเจาหนาที่เรียกตอเมื่อเรื่องที่ขอ
จดทะเบียนนั้นพรอมที่จะทําการจดทะเบียนได โดยใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือสงทางไปรษณีย
ตอบรับ ถึง ผู ย ึด ถือ หนัง สือ แสดงสิท ธิใ นที ่ด ิน ใหนํ า หนัง สือ แสดงสิท ธิใ นที ่ด ิน มามอบต อ พนั ก งาน
เจาหนาที่ ณ ที่ทําการของพนักงานเจาหนาที่ในวันที่กําหนด แตอยางชาไมเกินสิบหาวัน นับแตวันที่
ไดรับหนังสือเรียก
เมื่อครบกําหนดตามที่เรียกใหสงหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และมีหลักฐานการไดรับหนังสือ
ของผู ย ึด ถือ แลว แตผู ยึ ด ถื อ ไม ส ง หนั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ให แ ก พ นั ก งานเจ า หน า ที่ แ ละไมแ จง
เหตุข ัด ขอ งใหท ราบภายในกํ า หนด ก็ใ หพ นัก งานเจา หนา ที ่แ จง ความตอ พนัก งานสอบสวนเพื่ อ
ดําเนินคดีฐานขัดคําสั่งเจาพนักงานตอไป
ขอ ๑๘ ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนมรดกและผูยึดถือนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาพรอม
กันในวันจดทะเบียน เมื่อพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนเสร็จแลว ใหคืนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแกผูที่
นํามามอบรับไปในวันจดทะเบียนนั้น
ในกรณีที่มีเหตุขัดของไมอาจจดทะเบียนไดในวันที่ผูยดึ ถือนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมา
มอบตอพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่กาํ หนดวันจดทะเบียนใหใหมอีกครั้งหนึ่งไมเกินสิบหาวัน
และแจงเหตุขดั ของในการที่จดทะเบียนไมได และสั่งใหผูที่ยึดถือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนําหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินมามอบใหพนักงานเจาหนาทีใ่ นวันนัดจดทะเบียนใหมนั้นดวย โดยบันทึกใหผูยึดถือหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินรับทราบไวเปนหลักฐาน
เมื่อ ถึง วัน กํา หนดนัด ใหม หากผูยึดถือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไมนําหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินมามอบและไมแจงเหตุขัดของใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามขอ ๑๗
ในกรณีที่ผูยึดถือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมายื่นตอพนักงาน
เจาหนาที่ตามความในวรรคสอง แตมีเหตุขัดของยังไมอาจจดทะเบียนได เมื่อผูยึดถือหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินประสงคจะมอบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไวกับพนักงานเจาหนาที่ ก็ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึก
ถอยคําผูยึดถือรวมเรื่องไว แลวเก็บรักษาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไวในที่ปลอดภัย โดยออกใบรับ
(ท.ด.๕๓) ใหผูที่นําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมามอบยึดถือไวเปนหลักฐาน เมื่อไดจดทะเบียนมรดกเสร็จ
แลว ใหแจงผูยึดถือนําใบรับ (ท.ด.๕๓) มารับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินคืนไปโดยเร็ว ในระหวางที่หนังสือ

๑๐
แสดงสิทธิในที่ดินอยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาที่ หามมิใหจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ประเภทอื่นอีก เวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูยึดถือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น
การออกใบรับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (ท.ด.๕๓) ใหทํา ๒ ฉบับ มอบใหผูนําหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินมาแสดง ๑ ฉบับ และเก็บไวเปนหลักฐานของสํานักงานที่ดิน ๑ ฉบับ ถาใบรับที่มอบ
ใหผูนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาแสดงสูญหาย ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนบันทึกถอยคําผูมาขอรับ
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินคืน รวมเรื่องไว
ขอ ๑๙ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดทําการสอบสวนรับคําขอการขอจดทะเบียนมรดกรายใด
แลว ใหผูขอถือใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐานเพื่อนํามาติดตอกับพนักงานเจาหนาที่ และในกรณีที่ผูขอเปน
ผูนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมายื่นดวยตนเอง เมื่อทําคําขอและสอบสวนเสร็จแลวใหบันทึกผูขอวาไดรับ
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินคืนจากพนักงานเจาหนาที่แลว และจะนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาในวันจด
ทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง
สวนที่ ๓
การลงบัญชีรับทําการและบัญชีแยกประเภทคุมเรือ่ งมรดก

ขอ ๒๐ ใหนําเรื่องราวขอจดทะเบียนมรดก ลงบัญชีรับทําการประจําวัน (บ.ท.ด.๒) บัญชี
สถิติงานและเงินคาธรรมเนียม (บ.ท.ด.๒๑) และบัญชีแยกประเภทคุมเรื่อง (บ.ท.ด.๒๗) การลงบัญชีฯ
(บ.ท.ด.๒๗) ใหใชสมุดบัญชีเปนอําเภอ ๆ ละหนึ่งเลม การลงบัญชีใหลงเรียงตามลําดับเรื่องที่มา ขอให
จดทะเบียนมรดกเปนป ๆ (ปงบประมาณ) เมื่อสิ้นปแลวจึงใหตั้งตนเลขที่ใหม บัญชีหนาหนึ่ง ๆ ใหเวนชอง
บรรทัดไวโดยกําหนดใหลงหนาละ ๕ รายการ
สํ า นัก งานที ่ด ิน ที ่ม ีร ะบบคอมพิว เตอรเ พื ่อ การจดทะเบีย นสิท ธิแ ละนิต ิก รรมแลว และ
สามารถพิม พร ายงานตามแบบบัญ ชีด ัง กลา วตามวรรคหนึ ่ง ได ใหใ ชร ายงานที ่พ ิม พจ ากระบบ
คอมพิวเตอรแทนสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่งได
สวนที่ ๔
การประกาศ
ขอ ๒๑ การเขียนหรือพิมพประกาศ ใหปฏิบัติดังนี้
(๑)
ชื่อประกาศ................ใหกรอกชื่อสํานักงานที่ดินจังหวัด
อยางใดอยางหนึ่งแลวแตกรณี

หรือสํานักงานที่ดินสาขา

๑๑
(๒)

เรื่องมีผูขอ..................ใหกรอกชื่อประเภททีข่ อใหจดทะเบียนและชื่อเจามรดก เชน
“...…...........จดทะเบียนมรดกที่ดินของนาย ก. ผูตาย” หรือ “…............... จดทะเบียนมรดกที่ดินเฉพาะ
สวนเพียงบางสวนของนาย ก. ผูตาย” เปนตน
(๓) ขอความที่จะกรอกตอไป ในแบบพิมพประกาศใหกรอก ดังนี้
- ดวย...........ใหกรอกชื่อผูขอ ถาผูขอมีหลายคนใหกรอกเฉพาะชื่อผูขอคนแรก นอกนั้น
ไมตองระบุชื่อ ใหใชคําวา “กับพวก” แทน
- ไดยื่นเรื่องราวขอ...........ใหกรอกตาม (๒)
- หนังสือสําคัญ........เลขที่…....หนาสํารวจ.......หมูที่......ตําบล…...อําเภอ......จังหวัด
.....……ใหกรอกรายละเอียดตามเครื่องหมายที่ดินที่ปรากฏในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น
- โดยอางวา........….ใหกรอกเหตุที่ผูขอยกขึ้นอางขอจดทะเบียน เชน ผูขอเปนบุตร
เจามรดก หรือมรดกรายนี้ เจามรดกไดทําพินัยกรรมยกใหแกผูขอ เปนตน ถาผูขอขอใหลงชื่อทายาท
อื่นรับมรดกรว มดว ย ก็ใ ห ร ะบุชื่อทายาทอื่ นนั้ นพรอมทั้ งเหตุผ ลที่ข อใหล งชื่อไวดว ย (ตามตัวอยาง
หมายเลข ๘ )
- ภายใน……วัน ใหกรอกจํานวนวันที่กฎหมายกําหนดในเรื่องมรดกมีกําหนดสามสิบวัน
ก็เขียน “สามสิบ”
- ประกาศ ณ วันที่.............ใหกรอกวันเดือนปที่ทําการประกาศนั้น
- ตํา แหนง ใหขีด ฆาคําวา “ตํา แหนง ” ออก แลว เขียนคํา วา “พนัก งานเจาหนาที่”
แทน
ข อ ๒๒ ประกาศให ป ด ไว ที่ สํ า นั ก งานที่ ดิ น เขตหรื อ ที่ ว า การอํ า เภอหรื อ กิ่ ง อํ า เภอ
สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการแขวงหรือที่ทําการกํานันทองที่ซึ่งที่ดิน
ตั้งอยู และบริเวณที่ดินนั้นแหงละ ๑ ฉบับ เก็บรวมเรื่องไว ๑ ฉบับ
ขอ ๒๓ การปดประกาศนัน้ ใหปดไวในที่เปดเผยมีกําหนดสามสิบวัน ดังนี้
(๑)
การปดประกาศที่สํานักงานที่ดิน ใหพนักงานเจาหนาที่มอบหมายใหเจาหนาที่ของ
สํานักงานคนใดคนหนึ่งเปนผูปด โดยตองปดไวในที่สําหรับปดประกาศ เมื่ อผู ปดไดจัดการปด และ
รายงานการปดประกาศแลว ใหพนักงานเจาหนาที่เก็บหลักฐานหรือรายงานการปดประกาศรวมเรื่องไว
(๒)
การปดประกาศ ณ เขตหรือที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการแขวงหรือที่ทําการกํานัน ใหพนักงานเจาหนาที่ทําหนังสือนําสง
ประกาศโดยใชแบบพิมพ (ท.ด.๔)
เมื่อผูปดประกาศไดรายงานการปดประกาศมาแลว ใหพนักงาน
เจาหนาที่เก็บรายงานการปดประกาศรวมเรื่องไว

๑๒
(๓)

การปดประกาศในบริเวณที่ดิน ใหพนักงานเจาหนาที่สงประกาศใหกํานันทองที่ซึ่งที่ดิน
ตั้งอยูเปนผูปดในที่เห็นไดงาย เมื่อผูปดไดรายงานการปดประกาศมาแลว ใหพนักงานเจาหนาที่เก็บ
รายงานการปดประกาศรวมเรื่องไว
ขอ ๒๔ การนับวันปดประกาศวาจะครบกําหนดตามมาตรา ๘๑ แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดินเมื่อใด ใหเริ่มนับ ๑ ตั้งแตวันรุงขึ้นของวันปดประกาศฉบับหลังสุดเปนตนไป
ขอ ๒๕ การทําหนังสือสงประกาศใหกับบุคคลที่ผูขอแจงวาเปนทายาททุกคนทราบเทาที่
สามารถจะทําไดนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ทําหนังสือสงประกาศใหกับทายาทผูมีสิทธิควรไดรับมรดก
ตามที่ปรากฏในบัญชีเครือญาติเทานั้น ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่สอบถามผูขอพรอมทั้งบันทึกไว
เปนหลักฐานวา ผูขอจะเปนผูนําหนังสือและประกาศไปสงเองหรือจะขอใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูสง
ให ถาผูขอจะเปนผูนําสงเองก็ใหผูขอลงนามรับหนังสือและประกาศไป และเมื่อผูขอไดนําสงใหทายาทอื่น
แล วให นํ าใบรั บของทายาทนั้ น ๆ มามอบต อพนั กงานเจ าหน าที่ ก อ นการจดทะเบี ย น ถ า พนั ก งาน
เจาหนาที่เปนผูสง ใหจัดการสงทางไปรษณียตอบรับ
สวนที่ ๕
การรับคําขอโตแยงและการเปรียบเทียบมรดก
ขอ ๒๖ ผูมสี ิทธิโตแยงการขอรับมรดกจะตองเปนทายาทซึ่งมีสทิ ธิไดรับมรดก คือ ทายาท
โดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเทานั้น
ขอ ๒๗ ในระหวางประกาศถามีผูโตแยงใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหพ นัก งานเจา หนาที่สอบสวนถึงสิทธิการรับมรดกของผูโตแยง โดยตองสอบสวน
ทํานองเดียวกับการสอบสวนผูขอจดทะเบียนรับโอนมรดก กลาวคือ ตองสอบสวนให ปรากฏวา ผู
โตแยงเปนทายาทโดยธรรมหรือเปนผูรับพินัยกรรม และใหผูโตแยงตรวจดูบัญชีเครือญาติของเจามรดก
ที่ผูขอแสดงไว ถาบัญชีเครือญาตินั้นไมถูกตองครบถวน ก็ใหผูโตแยงแสดงบัญชีเครือญาติของเจา
มรดกประกอบคําขอโตแยงดวย หากผูโตแยงรับวาบัญชีเครือญาติที่ผูขอแสดงไวนั้นถูกตอง ก็ใ หผู
โตแยงรับรองความถูกตองของบัญชีเครือญาตินั้นไวในคําขอโตแยงเปนหลักฐานดวย คําขอโตแยงใหใช
แบบพิมพคําขอ (ท.ด.๙)
(๒)
เมื่อรับคําขอโตแยงแลวใหลงบัญชีรับทําการ (บ.ท.ด.๒) บัญชีสถิติงานและเงิน
คาธรรมเนียม (บ.ท.ด.๒๑) และใหหมายเหตุการโตแยงในบัญชีแยกประเภทคุมเรื่อง (บ.ท.ด.๒๗) ในราย
ที่ขอจดทะเบียนมรดกในชองหมายเหตุวา ผูใดเปนผูโตแยง สวนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ

๑๓
(ท.ด.๑

หรือ ท.ด.๑ ก) ใหบันทึกไวตอนบนดานขวาวา “มีการโตแยง” และในบันทึกการสอบสวนฯ
(ท.ด.๘) ก็ใหเขียนขอความอยางเดียวกัน ณ ที่เดียวกันดวย สําหรับดานหลังบันทึกการสอบสวนฯ
(ท.ด.๘ ) ใหหมายเหตุใหเห็นไดชัดเจนตอทายบัญชีเครือญาติที่ผูขอแสดงไวนั้นวา ผูใดโตแยงการจด
ทะเบียนมรดกของผูใด เมื่อวันเดือนปใด แลวใหพนักงานเจาหนาที่ลงนามกํากับไว
(๓) เมื่อครบกําหนดประกาศแลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่
จะสอบสวนเปรีย บเทีย บเปน หนัง สือ ใหผูข อและผูโ ตแ ยง ทราบลว งหนา ไมนอ ยกวา เจ็ดวัน และให
พนักงานเจาหนาที่จัดสงหนังสือโดยทางไปรษณียตอบรับ หรือมอบหมายใหผูที่ควรเชื่อถือไดเปนผูนําสง
โดยใหมีหลักฐานการรับหนังสือของผูขอและผูโตแยงรวมเรื่องไว
ขอ ๒๘ การเปรียบเทียบใหดําเนินการดังนี้
(๑ )
กรณีที่ผูขอและผูโตแยงไดมาพรอมกันตามกําหนดนัดของพนักงานเจาหนาที่ตาม
ความในขอ ๒๗ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจงคําขอและคําโตแยงใหทั้งสองฝายทราบ แลวชี้แจงถึง
สิท ธิข องผูข อและผูโตแยงอันจะพึงมีต ามกฎหมาย โดยพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏแกพนักงาน
เจาหนาที่ ถาตกลงกันได ใหบันทึกขอตกลงนั้นไวในแบบบันทึกถอยคํา (ท.ด.๑๖) โดยใหทั้งสองฝาย
ลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน ถาขอตกลงนั้นชอบดวยกฎหมายก็ใหดําเนินการไปตามขอตกลงนั้น
ถาคูกรณีไมอาจตกลงกันไดก็ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนคูกรณี พยานบุคคลหรือเอกสาร
ที่เกี่ยวของไดตามที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณา แลวใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาสั่งการไป
ตามพยานหลักฐาน ขอเท็จจริงและหลักกฎหมาย โดยใหสั่งไวดวยวา ถาฝายใดไมพอใจคําสั่งฝายนั้นตอง
ไปฟองรองตอศาลภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจง และตองนําหลักฐานการยื่นฟองพรอม
สําเนาคําฟองเกี่ยวกับสิทธิในการไดรับมรดกมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเวลาดังกลาวดวย หาก
ไมดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด พนักงานเจาหนาที่จะไดดําเนินการไปตามที่สั่งการไว แลวใหคูกรณี
ลงลายมือชื่อและวัน เดือน ป ที่รับทราบคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ไวเปนหลักฐาน
(๒) กรณีที่ผูขอหรือผูโตแยงมาพบพนักงานเจาหนาที่ตามกําหนดนัดแตเพียงฝายเดียว ยอม
ถือไดวาคูกรณีไมอาจตกลงกันได พนักงานเจาหนาที่จึงชอบที่จะดําเนินการเปรียบเทียบสั่งการโดย
ถือเอาหลักฐานที่มีอยูเปนหลักในการพิจารณาไดตามที่เห็นสมควร เสร็จแลวแจงใหผูขอหรือผูโตแยง
ที่มาพบพนักงานเจาหนาที่ตามกําหนดนัดทราบเชนเดียวกับ (๑) สวนผูขอหรือผูโตแยงที่ไมมาพบ
พนักงานเจาหนาที่ใหสงหนังสือแจงไปใหทราบในทํานองเดียวกัน
(๓ )
เมื่อฝายที่ไปฟองไดนําหลักฐานการยื่นฟองพรอมสําเนาคําฟองเกี่ยวกับสิทธิในการ
ไดรับมรดกตอศาลมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ก็ให

๑๔
ระงับการจดทะเบียนไว ถาไมนําหลักฐานที่ฟองรองภายในกําหนดดังกลาวมาแสดง ก็ใหดําเนินเรื่อง
ตามที่ได สั่งการไวตอไปได
(๔) ในกรณีที่คูกรณีไดทราบคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่แลวแตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบ
ก็ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกการที่ผูขอหรือผูโตแยงไมยอมลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานพรอมดวยพยานรูเห็น
(๕)
สําหรับกรณีที่ทั้งผูขอและผูโตแยงไมมาพบพนักงานเจาหนาที่ตามกําหนดนัด ใหทํา
หนังสือนัดคูกรณีมาทําการสอบสวนเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่ง โดยใหแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่
จะสอบสวนเปรียบเทียบใหผูขอและผูโตแยงทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน และใหระบุไปดวยวา ถาผู
ขอและผูโตแยงไมมาพบพนักงานเจาหนาที่เพื่อสอบสวนเปรียบเทียบตามกําหนดและมิไดแจงขอขัดของ
ใหทราบ พนักงานเจาหนาที่จะไดสั่งยกเลิกเรื่องขอจดทะเบียนมรดกนั้นเสีย เมื่อถึงกําหนดนัดแลว
คูกรณีไมมาตามกําหนดและมิไดแจงขอขัดของใหทราบ ใหพนักงานเจาหนาที่สั่งยกเลิกเรื่องขอจด
ทะเบียนมรดก โดยหมายเหตุในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ (ท.ด.๑ หรือ ท.ด.๑ ก) ในบัญชี
แยกประเภทคุมเรื่อง (บ.ท.ด.๒๗) วา “ยกเลิกเรื่องเพราะผูขอและผูโตแยงไมมาติดตอ” แลวใหพนักงาน
เจาหนาที่ลงนามพรอมวัน เดือน ป กํากับไว เสร็จแลวเก็บเรื่องเขาสารบบที่ดินแปลงนั้น พรอมทั้ง
แจงสิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใหผูขอทราบ
(๖) การสงหนังสือแจงผูที่ไมมาพบพนักงานเจาหนาที่ตาม (๒) และนัดคูกรณีตาม (๕)
ใหสงทางไปรษณียตอบรับ กรณีผูขอหรือผูโตแยงหลายคนใหสงหนังสือแจงและนัดไปถึงทุกคน
ขอ ๒๙ ในการสอบสวนหรือบันทึกถอยคําเกี่ยวกับเรื่องมรดก ใหพนักงานเจาหนาที่ลง
ลายมือชื่อและวัน เดือน ป ไวในบันทึกนั้นดวย
ขอ ๓๐ ในกรณีที่ทายาทไดยื่นฟองตอศาลตามขอ ๒๘ หรือทายาทอื่นซึ่งมีสิทธิไดรับมรดก
ไดฟอ งคดีเกีย่ วกับสิทธิในการรับมรดกตอศาลกอนที่พนักงานเจาหนาที่ไดจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมการ
ไดมาโดยทางมรดก เมื่อผูนั้นนําหลักฐานการยื่นฟอง พรอมสําเนาคําฟองมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่
ใหพนักงานเจาหนาที่ลงบัญชีอายัด และหมายเหตุกลัดติดไวในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับสํานักงาน
ที่ดินและสารบบที่ดินเปนการชั่วคราววา “ที่ดินแปลงนี้ไดมีการฟองคดีเกี่ยวกับสิทธิในการไดรับมรดก
ตอศาลตามคําฟองศาล…....……………….คดีหมายเลขดําที.่ ……...….......ลงวันที่……….................ให
ระงับการจดทะเบียนไว จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุด” และเมือ่ ศาลไดมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งถึงที่สุดประการใด ก็ใหดําเนินการไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
ขอ ๓๑ หากมีผูขอโตแยงภายหลังวันครบกําหนดประกาศ ใหพนักงานเจาหนาที่ชี้แจงใหผู
โตแยงทราบวา ไมอาจรับคําโตแยงไวดําเนินการใหไดเนื่องจากประกาศครบกําหนดตามกฎหมายแลว

๑๕
สวนที่ ๖
การจดทะเบียนมรดก
ขอ ๓๒ กอนจดทะเบียนมรดกใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจเรื่องโดยละเอียด เมื่อเห็นวาไมมี
ขอขัดของประการใด ใหบันทึกเสนอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือ
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หรือผูรักษาราชการแทน หรือผูรักษาการใน
ตําแหนง หรือผูปฏิบัติราชการแทนแลวแตกรณี เปนผูพิจารณาสั่งใหจดทะเบียน เมื่อไดมีการสั่งการแลว
จึงใหดําเนินการตอไป
เมื่อไดจดทะเบียนแลวใหบันทึกไวดานหลังบันทึกการสอบสวนฯ (ท.ด.๘) วา “ไดจดทะเบียน
มรดกลงชื่อ (ชื่อ ผูข อ, ชื่อ ที่ผูข อใหล งชื่อ หรือ ผูโ ตแ ยง แลว แตก รณี) ไปแลว แตวันที่..….เดือน
..…………. พ.ศ. ....” และใหพนักงานเจาหนาที่ลงชื่อไวเปนหลักฐานพรอมทั้งใหผูขอรับมรดกลงชื่อ
รับทราบการจดทะเบียนดวย
กรณี โ อนมรดกให แ ก ท ายาทตามคํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ศาล ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ จ ด
ทะเบียนไดโดยไมตองบันทึกเสนอใหสั่งโอนมรดกแตอยางใด
ขอ ๓๓ กรณีผูเยาวขอรับมรดกโดยที่ทรัพยมรดกมีการจดทะเบียนจํานองไวและในสัญญา
จํานองมีขอความวา “ถาในการบังคับจํานองตามสัญญานี้เงินยังขาดจํานวนที่คางชําระอยูอีกเทาใด ผู
จํานองยอมรับใชจํานวนเงินที่ขาดนั้นจนครบ” กรณีดังกลาวไมเปนการรับมรดกโดยมีเงื่อนไขหรือคา
ภาระติดพันตามมาตรา ๑๕๗๔ (๙) หรือตามมาตรา ๑๖๑๑ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย พนักงานเจาหนาที่สามารถรับจดทะเบียนได
ขอ ๓๔ กรณีบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแลวมาขอรับมรดก ใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบและสอบสวนใหไ ดขอเท็จจริงวา เปนผูสืบสั นดานของเจามรดกจริง โดยใหพิจารณาจาก
หลักฐาน เชน การยอมใหใชชื่อสกุล การแจงเปนบิดาตามสูติบัตร การใหการอุปการะเลี้ยงดู เปนตน เมื่อ
สามารถรับ ฟง ไดว า เป นบุ ต รนอกกฎหมายที่ บิ ด าไดรั บ รองแลว พนั ก งานเจ า หน า ที่ส ามารถรับ จด
ทะเบียนได
ขอ ๓๕ กรณีพระภิกษุมาขอรับมรดกหรือคัดคานเพื่อขอรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม
กรณีดังกลาวไมเปนการตองหามตามมาตรา ๑๖๒๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พนักงาน
เจาหนาที่สามารถรับคําขอไวดําเนินการตามกฎหมายได
ขอ ๓๖ การจดทะเบียนโอนมรดกเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยอยางอื่น ใหพนักงานเจาหนาที่
เรีย กเอกสารหลัก ฐาน เชน ใบขออนุญ าตปลูก สรา ง หรือ หลัก ฐานอื่น ที่แ สดงวา อสังหาริมทรัพยนั้น

๑๖
เปนของเจามรดกจริง เพื่อประกอบการพิจารณาในการจดทะเบียนมรดกดวย เมื่อสอบสวนพยานหลักฐาน
เปนที่เชื่อไดวาอสังหาริมทรัพยอยางอื่นดังกลาวเปนของเจามรดกจริง ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการให
ตามที่ผูขอแสดงหลักฐานการมีสิทธิตามกฎหมายตอไป
การจดทะเบียนโอนมรดกอสังหาริมทรัพยอยางอื่นเพียงอยางเดียว ซึ่งไมมีหลักฐานการจด
ทะเบียนใหผูขอยึดถือไวเปนหลักฐาน ถาผูขอตองการหลักฐานก็ใหผูขอยื่นคําขอคัดสําเนารายการจด
ทะเบียนมรดกในทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย (ท.อ.๑๓) แลวใหพนักงานเจาหนาที่
คัดหรือถายสําเนาเอกสารและรับรองสําเนาใหโดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามกฎหมาย
สวนที่ ๗
การแจงเตือนผูขอมาจดทะเบียนและการยกเลิกคําขอ
ขอ ๓๗
เรื่องมรดกที่พนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินเรื่องเสร็จแลว แตยังรอผูขอมาจด
ทะเบียนนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ทําหนังสือเตือนไปโดยกําหนดเวลาใหมาจดทะเบียนภายในเวลาสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือเตือน
และใหระบุไปดวยวาถาผูขอมีสิทธิรับมรดกไมมาจดทะเบียนตาม
กําหนด และมิไดแจงขอขัดของใหทราบ พนักงานเจาหนาที่จะไดสั่งยกเลิกเรื่องขอจดทะเบียนมรดกนั้น
เสีย การสงหนังสือแจงใหสงทางไปรษณียตอบรับ
เมื่อผูขอไมมาจัดการตามกําหนดและมิไดแจงขอขัดของใหทราบ ใหพนักงานเจาหนาที่
สั่งยกเลิกเรื่องและใหหมายเหตุในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ (ท.ด.๑ หรือ ท.ด.๑ ก) และใน
บัญชีแยกประเภทคุมเรื่อง (บ.ท.ด.๒๗) วา “ยกเลิกเรื่องเพราะผูขอไมมาติดตอ” แลวใหพนักงานเจาหนาที่
ลงนามพรอมดวยวัน เดือน ป กํากับไว และเก็บเรื่องเขาสารบบที่ดินแปลงนั้น การสั่งยกเลิกเรื่องขอจด
ทะเบียนมรดก การทําคําสั่งและการแจงคําสั่งใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง
หมวด ๒
การขอจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิและจดทะเบียนสิทธิในที่ดิน
ใหแกทายาทตามมาตรา ๘๒ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
สวนที่ ๑
การยื่นคําขอ การสอบสวนและการจดทะเบียน

๑๗

ขอ ๓๘ เมื่อมีผูแสดงความประสงคขอจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน ใหยื่นคําขอพรอมดวยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและหลักฐานการเปนผูจัดการมรดกตอพนักงาน
เจาหนาที่ โดยการยื่นคําขอและสอบสวนที่เกี่ยวของกับผูจัดการมรดกใหใชแบบคําขอและบันทึกการ
สอบสวน ดังนี้
(๑) กรณีข อลงชื่อ ผูจัด การมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ใหผูขอยื่นคําขอตามแบบ ท.ด.๑ หรือ ท.ด.๑ ก แลวแตกรณี และใหพนักงาน
เจ าหนาที่ สอบสวนพยานหลักฐานโดยบันทึ กลงในแบบบันทึ กการสอบสวนขอจดทะเบี ยนโอนมรดก
(ท.ด.๘) โดยอนุโลม
(๒ )
กรณีผูจัดการมรดกซึ่งไดมีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแลว ขอโอนมรดกใหแก
ทายาทตามมาตรา ๘๒ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ใหผูขอยื่นคําขอตามแบบ ท.ด.๙ และ
ใหจัดทําคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ (ท.ด.๑ หรือ ท.ด.๑ ก) เปนรายงานการเปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบียน สําหรับกรณีตองแสดงบัญชีเครือญาติก็ใหจัดทําบัญชีเครือญาติไวหลังคําขอ ท.ด.๙ ดวย
(๓ )
กรณีที่ไดจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแลวแตผูขอ
ประสงคจะจดทะเบียนประเภทเปลี่ยนผูจัดการมรดก หรือโอนเปลี่ยนนามผูจัดการมรดก หรือเลิก
ผูจัดการมรดก ใหผูขอยื่นคําขอตามแบบ ท.ด.๙ และใหจัดทําคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ (ท.ด.
๑ หรือ ท.ด.๑ ก) เปนรายงานการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
ขอ ๓๙ การจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา ๘๒
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ไมวาจะเปนผูจัดการมรดกตามพินัยกรรมหรือโดยคําสั่งศาลใชประเภทการ
จดทะเบียนเชนเดียวกัน ดังนี้
(๑ )
ในกรณีที่มีผูมาขอจดทะเบียนลงชื่อเปนผูจัดการมรดกทั้งแปลง เชน โฉนดที่ดินที่มี
ชื่อ ก. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ก. ถึงแกกรรม มี ข. เปนผูจัดการมรดกของ ก. เมื่อ ข. ขอจดทะเบียนลง
ชื่อเปนผูจัดการมรดกของนาย ก. ใหเขียนชื่อประเภทวา “ผูจัดการมรดก”
(๒) ในกรณีที่มีผูมาขอจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกเฉพาะสวนของบางคน เชน โฉนด
ที่ดินที่มีชื่อ ก. และ ข. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ก. ถึงแกกรรม มี ค. เปนผูจัดการมรดกของ ก. โดย ค. ขอ
จดทะเบียนลงชื่อเปนผูจัดการมรดกเฉพาะสวนของ ก. ไมเกี่ยวกับสวนของ ข. ใหเขียนชื่อประเภทวา
“ผูจัดการมรดกเฉพาะสวน”

๑๘
(๓ )

ในกรณีที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน มีการจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกอยูกอนแลว
ตอมาศาลสั่งถอนการเปนผูจัดการมรดกแลวตั้งผูอื่นเปนผูจัดการมรดกแทน ผูไดรับแตงตั้งเปนผูจัดการ
มรดกคนใหมมาขอจดทะเบียนลงชื่อเปนผูจัดการมรดก ใหเขียนชื่อประเภทวา “เปลี่ยนผูจัดการมรดก”
(๔) ในกรณีที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมีการจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกอยูกอนแลว
ตอมาผูจัดการมรดกถึงแกกรรม ศาลไดตั้งผูจัดการมรดกขึ้นใหม ผูไดรับตั้งเปนผูจัดการมรดกคนใหมมาขอ
จดทะเบียนลงชื่อเปนผูจัดการมรดก ใหเขียนชื่อประเภทวา “โอนเปลี่ยนนามผูจัดการมรดก”
(๕) ในกรณีที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมีการจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกไว ตอมา
ผูจัดการมรดกถึงแกกรรมหมดทุกคน ทายาทไมประสงคใหตั้งผูจัดการมรดกขึ้นใหมอีก แตตองการจะ
ขอจดทะเบียนโอนมรดกไปตามมาตรา ๘๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ทายาทที่มาขอรับมรดกจะขอจด
ทะเบียนเลิกผูจัดการมรดก ใหใชชื่อประเภทวา “เลิกผูจัดการมรดก”
การเขียนคําขอ ท.ด.๑ หรือ ท.ด.๑ ก แบบบันทึกการสอบสวนฯ (ท.ด.๘) คําขอ ท.ด. ๙
และสารบัญจดทะเบียนใหปฏิบัติ ตามตัวอยางทายระเบียบนี้ (ตามตัวอยางหมายเลข ๙)
กรณีที่ไดมีการจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดก เปลี่ยนผูจัดการมรดก โอนเปลี่ยนนาม
ผูจัดการมรดก เลิกผูจัดการมรดกแลว ใหบันทึกไวดานหลังบันทึกการสอบสวนฯ (ท.ด.๘) หรือคําขอ
ท.ด.๙ แลวแตกรณีวา “ไดจดทะเบียน (ลงชื่อผูจัดการมรดก เปลี่ยนผูจัดการมรดก โอนเปลี่ย นนาม
ผูจัด การมรดก เลิก ผูจัด การมรดก แลว แตก รณี ) ไปแลว แตวัน ที่………เดือน………………พ.ศ.
….” และใหพนักงานเจาหนาที่ลงชื่อไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งใหผูขอลงชื่อรับทราบการจดทะเบียนดวย
ขอ ๔๐ กรณีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไดมีการจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกไวแลว
ตอมาผูจัดการมรดกประสงคจะจดทะเบียนโอนมรดกใหแกทายาท ใหใชชื่อประเภทเชนเดียวกับขอ ๗
การเขียน ท.ด.๑ หรือ ท.ด.๑ ก , ท.ด. ๙ และสารบัญจดทะเบียนใหปฏิบัติ ตามตัวอยางทายระเบียบนี้
(ตามตัวอยางหมายเลข ๑๐)
กรณีที่ไดจดทะเบียนโอนมรดกแลว ใหบันทึกไวดานหลังคําขอ (ท.ด.๙) วา “ ไดจด
ทะเบียนมรดกลงชื่อ (ชื่อผูขอ) ไปแลวแตวันที่……..เดือน…………….พ.ศ. ….” และใหพนักงาน
เจาหนาที่ลงชื่อไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งใหผูขอลงชื่อรับทราบการจดทะเบียนดวย
ขอ ๔๑ กรณีที่ศาลมีคําสัง่ หรือคําพิพากษาแตงตั้งใหเปนผูจัดการมรดก แมคําสั่งของศาล
นั้นยังไมถึงที่สุด ผูจัดการมรดกก็มีอํานาจเขาไปจัดการมรดกไดตามอํานาจหนาที่ พนักงานเจาหนาที่
สามารถรับจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินได
โดยไมตองใหผูขอนํา
หลักฐานที่รบั รองวาคดีถึงทีส่ ุดมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่แตอยางใด

๑๙
ขอ ๔๒ กรณีที่ผูขอจดทะเบียนสิทธิซึ่งไดมาโดยทางมรดกโดยไมมีการแตงตั้งผูจัดการ
มรดก และพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเห็นวาการดําเนินการอาจมีปญหายุงยาก พนักงานเจาหนาที่ควร
ชี้แจงหลักเกณฑ วิธีการ และความแตกตางของการขอโอนมรดกตามนัยมาตรา
๘๑ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน และกรณีที่ผูจัดการมรดกขอจดทะเบียนโอนมรดกใหแกทายาท โดยมีชื่อผูจัดการ
มรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแลวตามนัยมาตรา ๘๒ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน หากผูขอไมประสงค
จะแตงตั้งผูจัดการมรดก ใหพนักงานเจาหนาที่รับดําเนินการโอนมรดกใหตามนัยมาตรา ๘๑ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน โดยไมตองใหผูขอไปตั้งผูจัดการมรดก
สวนที่ ๒
การลงบัญชีรบั ทําการและการจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ ิน
ขอ ๔๓ กรณีขอจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกตามคําสั่งศาล เปลี่ยนผูจัดการมรดก โอน
เปลี่ยนนามผูจัดการมรดก เลิกผูจัดการมรดก เมื่อพนักงานเจาหนาที่สอบสวนและตรวจสอบหลักฐาน
แลวใหพนักงานเจาหนาที่ลงบัญชีรับทําการ (บ.ท.ด.๒) และดําเนินการจดทะเบียนใหตามคําขอ
ขอ ๔๔ ถาเปนผูจัดการมรดกในกรณีอื่นซึ่งมิใชกรณีผูจัดการมรดกตามคําสั่งศาล ให
พนักงานเจาหนาที่สอบสวนและตรวจสอบหลักฐาน โดยใหทําการสอบสวน การลงบัญชีรับทําการ
และบัญชีแยกประเภทคุมเรื่อง การประกาศ การทําหนังสือสงประกาศในหมวด ๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม
ในกรณีที่ไมมีผูโตแยง ใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกในหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินนั้นได แตถามีผูโตแยงก็ใหรอเรื่องไวและใหคูกรณีไปฟองรองตอศาล เมื่อศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งถึงที่สุดประการใดแลว ใหดําเนินการไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลนั้น
สวนที่ ๓
การจัดการทรัพยมรดกของผูจัดการมรดก
ขอ ๔๕ ในกรณีที่ทายาทไดยื่นคําขอโอนมรดกตามมาตรา ๘๑ แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดินไวแลว และเรื่องอยูระหวางดําเนินการตามขั้นตอน เชน การประกาศ การคัดคาน การสอบสวน
เปรียบเทียบและสั่งการไปแลว กอนจดทะเบียนโอนมรดกหากปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่วา มรดก
ดังกลาว ศาลไดมีคําสั่งตั้งผูจัดการมรดกไวแลว การจัดการมรดกตอไปยอมเปนอํานาจหนาที่ของ

๒๐
ผูจัดการมรดกตามมาตรา ๑๗๑๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ทายาททั้งหลายยอมหมด
สิทธิที่จะเขาจัดการมรดก ใหพนักงานเจาหนาที่ยกเลิกคําขอ โดยใหหมายเหตุในบันทึกการสอบสวน
ฯ (ท.ด.๘) วา “คําขอโอนมรดกรายนี้ไดถูกยกเลิกเนื่องจากศาลไดมีคําสั่งตั้งผูจัดการมรดกแลว” และ
แจงสิทธิตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใหผูขอทราบ
ขอ ๔๖ ผูจัดการมรดกที่ไดรับแตงตั้งจากศาล ยอมมีอํานาจจัดการทรัพยสินอันเปนมรดก
ของเจามรดกทั้งหมด ไมวาจะเปนทรัพยสินตามบัญชีที่ระบุไวตอศาลหรือทรัพยสินอื่น เวนแตทรัพย
มรดกนั้นเจามรดกจะไดตั้งผูจัดการมรดกไวเปนการเฉพาะ ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนใหไดขอยุติ
เกี่ยวกับทรัพยมรดก ที่ขอจดทะเบียนนั้นกอนแลวจึงดําเนินการตอไปตามกฎหมาย
ขอ ๔๗ กรณีต ามพินัย กรรมของเจา มรดกตั้งบุคคลหลายคนเปนผูจัดการมรดกโดยมี
ขอกําหนดพินัยกรรมวา ในการจัดการมรดกนั้นใหผูจัดการมรดกจัดการรวมกัน แมตอมาจะไดมีคําสั่ง
ศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูจัดการมรดกตามพินัยกรรมหรือไมก็ตาม อํานาจในการจัดการมรดกของ
ผูจัดการมรดกตองเปนไปตามพินัยกรรม คือตองจัดการรวมกัน ถาผูจัดการมรดกคนหนึ่งคนใดถึงแก
กรรมไปกอนที่การจัดการมรดกจะแลวเสร็จ ผูจัดการมรดกที่เหลืออยูยอมไมมีอํานาจจัดการมรดกตอไป
หามมิใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามคําขอของผูจัดการมรดกที่เหลืออยูจนกวาจะมีการแกไขเรื่อง
อํานาจใหเปนไปตามกฎหมายกอน
ข อ ๔๘ ในการดํ าเนิ นการจดทะเบี ยนใด ๆ เกี่ ยวกั บที่ ดิ นที่ มี ผู จั ดการมรดกหลายคน
ผูจัดการมรดกทุกคนตองมารวมดําเนินการดวยกัน เวนแตจะมีขอกําหนดพินัยกรรมเปนอยางอื่น กรณีที่
ผูจัดการมรดกบางคนไมเห็นดวย แตผูจัดการมรดกที่มาขอดําเนินการเปนผูจัดการมรดกสวนขางมากก็
ดําเนินการในนามของผูจัดการมรดกทั้งคณะได
การทําหนาที่ของผูจัดการมรดกนั้นตองถือเอาเสียงขางมาก หากมีรายงานการประชุมผูจัดการ
มรดก หรือปรากฏหลักฐานวาไดมีการแจงไปยังผูจัดการมรดกทุกคนไดทราบแลว มีผูเห็นดวยเปน
สวนมาก ความเห็นสวนขางมากถือเปนเสียงขางมากแลว แตถาไมปรากฏหลักฐานวามีการแจงให
ผูจัดการมรดกทุกคนไดทราบถึงการจัดการมรดกก็ยังถือไมไดวาเปนการจัดการมรดกตามเสียงขางมาก
กอนดําเนินการตามคําขอใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนใหไดความชัดเจนกอนดําเนินการตอไปตาม
กฎหมาย
ขอ ๔๙ การจัดแบงมรดกโดยพินัยกรรมลักษณะทั่วไป ผูจัดการมรดกยอมมีสิทธิที่จะใช
ดุลยพินิจวาจะจัดแบงทรัพยมรดกใหทายาทไดรับสวนแบงเทา ๆ กัน อยางไร เชน กรณีพินัยกรรมมิได
กําหนดเจาะจงใหบุคคลใดไดรับทรัพยสินเฉพาะอยางหรือใหไดรับทรัพยสินทั้งหมดรวมกันอยางเชนเปน
เจาของรวม แตกําหนดไวเพียงลอย ๆ วาใหทรัพยสินทั้งหมดตกเปนของใครบางเทานั้น เปนพินัยกรรม

๒๑
ลักษณะทั่วไปตามมาตรา ๑๖๕๑ (๑) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไมจําเปนวาจะตองโอน
ทรัพยสินหรือที่ดินแตละแปลงใหแกทายาทตามพินัยกรรมทุกคนรับรวมกัน กรณีเชนนี้พนักงานเจาหนาที่
สามารถดําเนินการใหผูขอได เนื่องจากพนักงานเจาหนาที่ไมมีหนาที่เขาไปตรวจสอบการจัดการมรดก
ของผูจัดการมรดกวาจัดแบงอยางไร
ขอ ๕๐ กรณีที่ไดจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแลว ตอมา
ผูจัดการมรดกคนเดียวหรือหลายคนแลวแตกรณีตายหมดทุกคนและทายาทโดยธรรมหรือทายาทตาม
พินัยกรรมไมประสงคจะตั้งผูจัดการมรดกขึ้นใหมอีก แตประสงคจะขอจดทะเบียนโอนมรดกโดยไมมี
ผูจั ด การมรดกตามมาตรา ๘๑ แห ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ดํ าเนิ นการรั บจด
ทะเบียนในประเภท “เลิกผูจัดการมรดก” ไปพรอมกับการจดทะเบียนโอนมรดก โดยการจดทะเบียน
ประเภท “เลิกผูจัดการมรดก” ใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนไดโดยไมตองรอผลการประกาศโอนมรดก
กอนแตอยางใด
ขอ ๕๑ พนักงานเจาหนาที่ไมอาจดําเนินการรับจดทะเบียนตามคําขอของผูจัดการมรดกได
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ผูจัดการมรดกจะทํานิติกรรมใด ๆ ซึ่งตนมีสวนไดเสียเปนปฏิปกษตอกองมรดก เวนแต
พินัยกรรมจะไดอนุญาตไวหรือไดรับอนุญาตจากศาล หรือเปนการโอนมรดกใหแกตนเองในฐานะทายาท
โดยธรรมหรือทายาทตามพินัยกรรม
(๒) ผูจัดการมรดกขายที่ดินกองมรดกใหแกผูจัดการมรดกรวมโดยพินัยกรรมมิไดอนุญาต
และมิไดรับอนุญาตจากศาล ซึ่งเปนปฏิปกษตอกองมรดก
(๓)
ผูจัดการมรดกดําเนินการไมเปนไปตามเจตนาของเจามรดกผูทําพินัยกรรม เชน
กรณีที่เจามรดกระบุในพินัยกรรมวาใหนําทรัพยมรดกไปจัดตั้งมูลนิธิ แตผูจัดการมรดกประสงคจะขาย
ทรัพยมรดกเพื่อนําเงินไปจัดตั้งมูลนิธิแทน เชนนี้พนักงานเจาหนาที่ไมอาจรับจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมซึ่งไมตรงตามเจตนาของเจามรดก
(๔) กรณีที่ศาลตั้งบุคคลหลายคนเปนผูจัดการมรดกรวมกัน แสดงวาศาลไมมีความ
ประสงคจะใหมีผูจัดการมรดกแตลําพังผูเดียว ดังนั้น หากผูจัดการมรดกรวมคนใดคนหนึ่งไมเต็มใจจะ
จัดการมรดกหรือตาย ผูจัดการมรดกที่เหลือไมมีอํานาจจะจัดการมรดกตามลําพังได หากผูจัดการมรดกที่
เหลือจะจัดการมรดกตอไป จะตองยื่นคํารองขอตอศาลใหศาลมีคําสั่งอนุญาตจึงจะจัดการมรดกตอไปได
(๕) กรณีที่ผูจัด การมรดกขายที่ดินกองมรดกซึ่งมีทายาทผูมีสิทธิรับมรดกตามพินัยกรรม
มีเพียงคนเดียว ผูจัดการมรดกจะอางความจําเปนเพื่อแบงปนใหแกทายาทโดยไมโอนมรดกใหแกทายาท
กอนไมได ทั้งนี้ไมวาทายาทผูนั้นจะยินยอมใหขายไดหรือไมก็ตาม

๒๒
ขอ ๕๒ พนักงานเจาหนาที่สามารถรับดําเนินการจดทะเบียนตามคําขอของผูจัดการมรดกได
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ผูจัดการมรดกที่ไมมีพินัยกรรม จะจัดแบงทรัพยมรดกใหแกทายาทโดยผูจัดการมรดกนั้น
จะมีสวนไดรับมรดกในฐานะเปนทายาทโดยธรรมดวยหรือไมก็ตาม ไมเปนปฏิปกษตอกองมรดกและไม
ถือวาเปนการประนีประนอมยอมความกับทายาท ดังนั้น แมจะมีผูเยาวเปนทายาทอยูดวยผูจัดการ
มรดกจะขอโอนมรดกลงชื่อทายาทผูมีสิทธิเพียงคนใดคนหนึ่งนั้น ยอมรับดําเนินการได
(๒ )
ผูจัดการมรดกขอจดทะเบียนขายทรัพยมรดกตามพินัยกรรมเพื่อนําเงินไปแบงปน
ใหแกทายาทนั้น จะตองเปนกรณีที่ทายาทผูมีสิทธิรับมรดกตามพินัยกรรมมีหลายคน
โดยไม
จําเปนตองใหทายาทผูมีสิทธิรับมรดกมาใหถอยคํายินยอมตอพนักงานเจาหนาที่ ทั้งนี้ ไมวาทายาทผูมี
สิทธิรับมรดกตามพินัยกรรมนั้นจะเปนผูเยาวหรือไมก็ตาม
(๓) ผูจัดการมรดกขอจดทะเบียนขายทรัพยมรดกเพื่อนําเงินไปชําระหนี้กองมรดก ไมวาผู
มีสิทธิรับมรดกตามพินัยกรรมจะมีเพียงคนเดียวหรือหลายคนก็ตาม ผูจัดการมรดกยอมมีอํานาจที่จะ
ขายเพื่อนําเงินไปชําระหนี้กองมรดกได

หมวด ๓
การเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ขอ ๕๓ การจดทะเบียนโอนมรดกเปนการจดทะเบี ยนประเภทมี ทุ นทรัพยให เรี ย กเก็บ
คาธรรมเนียมตามจํานวนราคาประเมินทุนทรัพย สวนการจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดก เปลี่ยน
ผูจัดการมรดก โอนเปลี่ยนนามผูจัดการมรดก เลิกผูจัดการมรดก เปนการจดทะเบียนประเภทไมมีทุน
ทรัพยใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมประเภทไมมีทุนทรัพย ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
ขอ ๕๔ การจดทะเบียนโอนมรดกบางสวน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามที่ผูขอไดแสดง
การมีสิทธิในบันทึกการสอบสวนฯ (ท.ด.๘) โดยคิดเฉลี่ยตามสวนที่ขอรับมรดก
ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(ลงชื่อ) บัญญัติ จันทนเสนะ
(นายบัญญัติ จันทนเสนะ)
อธิบดีกรมที่ดิน

