คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

คนตางดาวขอรับมรดกทีด่ นิ ในฐานะทายาทโดยธรรมตามมาตรา ๙๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดินกรณีที่ดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ

การพิจารณา
๑

๒

๓
๔

วันยื่นคําขอ
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานสารบบที่ดินและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง
- รับคําขอและสอบสวนสิทธิความเปนทายาทของเจามรดก
- ตรวจอายัด
- ทําคําขอและจัดทําบัญชีเครือญาติ
- ผูขอลงนามในคําขอและบันทึกถอยคําทั้งกรณีผูขอรับมรดกและผูไมประสงคขอรับมรดก
- เจาหนาที่สั่งรับคําขอ
- ชําระคาธรรมเนียมคําขอและคาประกาศ
– แจงผูขอทราบขั้นตอนการขออนุญาต ร.ม.ต. และคืนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

๑ วัน

การประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน :
- จัดทําประกาศและหนังสือนําสงประกาศเสนอเจาพนักงานที่ดินลงนาม
- สงประกาศไปปดตามสถานที่ๆกฎหมายกําหนด
(ระยะเวลานําสงประกาศและปดประกาศรวม ๑๐ วันนับแตวันที่เจาพนักงานที่ดินลงนาม)
- ประกาศกําหนด ๓๐ วัน (การนับระยะเวลาประกาศ ๓๐ วันใหเริ่มนับวันปดประกาศฉบับสุดทาย)
- ประกาศครบกําหนดไมมีผูโตแยงคัดคานดําเนินการขออนุญาต ร.ม.ต. ในขั้นตอนตอไป

๔๐ วัน

(กรณีจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนแ ลวขอโอน
มรดกไมตองดําเนินการตามขั้นตอนนี้)

สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาหรือสวนแยกเจาของเรื่องสรุปเรื่องพรอมความเห็นสงสํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร
(กรณียื่นคําขอ ณ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครไมตองดําเนินการตามขั้นตอนนี้)

๓ วัน

สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสรุปเรื่องพรอมความเห็นสงกรมที่ดินพิจารณา

๓ วัน

๕

เจาหนาที่กรมที่ดินพิจารณาสรุปเรื่องนําเสนออธิบดีพิจารณาสั่งการ

๗ วัน

๖

อธิบดีกรมที่ดินในฐานะปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาต

๓ วัน

๗

กรมที่ดินสงเรื่องคืนสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

๓ วัน

๘

สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสงเรื่องคืนใหสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาหรือสวนแยก
เจาของเรื่อง

๙

สํานักงานที่ดินเจาของเรื่องมีหนังสือแจงผูขอทราบและนัดวันจดทะเบียน

๑๐

ห น ว ย ง า น
ผูรับผิดชอบ

(กรณียื่นคําขอ ณ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครไมตองดําเนินการตามขั้นตอนนี้)

กรมที่ดิน

๒ วัน
๒ วัน

วันจดทะเบียน :
–ยื่นหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
–ตรวจสอบเรื่องการไดรับอนุญาตจากร.ม.ต.และความครบถวนและถูกตองของเรือ่ งทัง้ หมด
–ตรวจอายัด
–เสนอเจาพนักงานที่ดินพิจารณาสั่งจดทะเบียน
–ประเมินราคาทุนทรัพยคํานวณคาใชจาย/ผูขอชําระเงิน
–แกสารบัญจดทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
–คูก รณีลงนามรับทราบการจดทะเบียน
- เจาพนักงานที่ดินตรวจสอบเรื่อง/ลงนามจดทะเบียน/ประทับตราประจําตําแหนงในหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ
พรอมทั้งแจกใหผูขอ
๑ วัน
- ผูข อตรวจสอบความถูกตองกอนออกจากสํานักงานทีด่ ิน

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๖๕ วัน
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
๑ เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ

๑.๑ โฉนดทีด่ นิ หนังสือรับรองการทําประโยชน
(กรมที่ดินเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)
๑.๒ หลักฐานเกี่ยวกับคนตางดาว :
๑) ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวออกใหโดยสถานีตํารวจทองที่ที่คนตางดาวมีภูมิลําเนาอยู หรือ
๒) หนังสือเดินทางแสดงสัญชาติของคนตางดาวหรือ
๓) หนังสือรับรองของเจาหนาที่พนักงานกงสุลหรือสถานฑูตที่ผูนั้นสังกัดอยูหรือ
๔) หนังสือแสดงสัญชาติ (Emergency Certificate) ซึง่ กระทรวงตางประเทศออกใหเปนการชัว่ คราว

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒. เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
๒.๑ หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสรางของเจามรดกกรณีเจามรดกไมไดรับโอนสิ่งปลูกสรางมาพรอมกับที่ดินตองมีหลักฐาน
การเปนเจาของสิ่งปลูกสราง เชน หลักฐานที่ผูโอนขออนุญาตปลูกสรางหรือถาไมมีใหใชหลักฐานการออกหมายเลขประจําบาน
ใหแกผูโอนหรือหลักฐานของทางราชการที่เปนหลักฐานเชื่อไดวาเปนเจาของสิ่งปลูกสรางจริง เปนตน

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๒ สําเนาทะเบียนบานผูขอรวมทั้งผูที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานดังกลาวทุกคน (ถามี)
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๓ ใบมรณบัตรเจามรดก (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๔ พินัยกรรมตนฉบับ (ถามี) กรณีพินัยกรรมสูญหายหรือถูกทําลายสามารถนําสําเนาพินัยกรรมที่เคยนําไปแสดงตอหนวยงานราชการ เชน
ศาลหรือสํานักงานที่ดินอื่นและพนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานนั้นไดรับรองสําเนาถูกตองมาใชเปนหลักฐานแทนตนฉบับพินัยกรรมก็ได

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๕ ทะเบียนสมรส (กรณีขอรับมรดกในฐานะคูส มรสของเจามรดก)
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๖ ทะเบียนสมรสระหวางบิดามารดาเจามรดก (กรณีขอรับมรดกในฐานะบิดาของเจามรดก)
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๗ หลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (กรณีผขู อเปนบุตรบุญธรรมของเจามรดก)
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๘ คําสั่งศาลหรือคําพิพากษาซึ่งแตงตั้งผูขอเปนผูจัดการมรดก (ถามี)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๙ หนังสือมอบอํานาจ (ผูขอจัดทํา) และบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน(ถายเอกสาร)
ที่ผูมอบอํานาจรับรองความถูกตองพรอมบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ (ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง)
(กรณีไมไปดําเนินการดวยตนเอง ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

หมายเหตุ

๑. เอกสารที่นํามาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ถาเปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทยที่รับรองความถูกตองโดย
๑.๑ คนไทยทีจ่ บการศึกษาในระดับไมต่ํากวาปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใชภาษาทีป่ รากฏในเอกสารนั้นเปนภาษาในการเรียน
การสอนหรือ
๑.๒ อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเปนผูสอนภาษาทีป่ รากฏในเอกสารนัน้ ในสถาบันการศึกษาหรือ
๑.๓ สถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศที่ตงั้ อยูในประเทศไทยโดยประเทศนัน้ ใชภาษาทีป่ รากฏในเอกสารนัน้ เปนภาษา
ราชการหรือ
๑.๔ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ
(ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธีปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)
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คาธรรมเนียม
๑. คาคําขอ
แปลงละ ๕ บาท
๒. คาธรรมเนียมการขอใหไดมาซึ่งที่ดินของคนตางดาวรายละ ๕๐๐ บาท
๓. คาอนุญาต ไรละ
๑๐๐
บาท
หมายเหตุ (เศษของไรใหคิดเปนหนึ่งไร)
๔. คาธรรมเนียมโอนมรดก
๒% ของราคาประเมิน
(ยกเวนเปนการโอนมรดกระหวางบุพการีกับผูสืบสันดานหรือ
ระหวางคูส มรสเก็บ ๐.๕ % ของราคาประเมิน)
๕. คาธรรมเนียม (ผูจัดการมรดก) แปลงละ ๕๐ บาท
๖. คาประกาศ
แปลงละ ๑๐ บาท
๗. คาพยานใหแกพยาน
คนละ ๑๐ บาท

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ สํานักงานทีด่ ินกรุงเทพมหานครหรือสาขา หรือ
สวนแยก สํานักงานทีด่ ินจังหวัดหรือสาขา หรือ
สวนแยก สํานักงานที่ดินอําเภอ หรือสํานักงาน
ที่ดินกิ่งอําเภอทองทีซ่ ่งึ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางตั้งอยู
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตัง้ แตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

กฎหมายที่เกี่ยวของ
ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
มีครบทุกประเภท สามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจาหนาที
ณ สํานักงานที่ดินทุกแหง หรือสามารถตรวจสอบดวยตนเอง
จากเว็บไซต www.dol.go.th/registry

ชองทางติดตอ/รองเรียน
๑. เจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/เจาพนักงานที่ดินอําเภอพื้นที่ที่ใชบริการ
๒. ตูรับเรื่องรองเรียนสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/สํานักงานที่ดินอําเภอ/
สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ
๓. ศูนยดํารงธรรมกรมที่ดินโทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๖๗๘ – ๙
๔. ฝายเรือ่ งราวรองทุกขสาํ นักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๐๐- ๔
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ชั้น ๖ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
๕. ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี/ ตู ปณ. ๑๑๑๑
เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ / สายดวน ๑๑๑๑ /
๖. ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- เลขที่ ๙๙ หมู ๔ อาคารซอฟแวรปารค ชั้น ๒ ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
- สายดวน ๑๒๐๖ / โทรศัพท ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ตอ ๑๙๐๐, ๑๙๐๔ – ๗
โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๑๓๒
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +๖๖ ๙๒ ๖๘๘ ๐๗๗๗ / line : Fad.pacc/ Facebook : The Anti-Corruption
Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)

๑) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายทีด่ ิน พ.ศ. ๒๔๙๗
๓) มาตรา ๘๗ และมาตรา ๙๓ แหงประมวลกฎหมายทีด่ ิน
๔) ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
ซึ่งไดมาโดยทางมรดก พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗
๕) คําสัง่ กระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๕๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖
๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายทีด่ ิน พ.ศ. ๒๔๙๗
๗) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัต ิ
ใหใชประมวลกฎหมาย ทีด่ ิน พ.ศ. ๒๔๙๗

