คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

จดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย กรณีไมตองประกาศ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
๑

๒

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
- ยื่นคําขอ
- ตรวจเอกสารหลักฐาน/สารบบที่ดิน
และหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
หรือหนังสือกรรมสิทธิห์ อ งชุด
- รับคําขอและสอบสวนคูกรณี ตรวจอายัด
- ทําสัญญาหรือบันทึกขอตกลง และ
แกทะเบียน
- คูกรณีลงนามในสัญญาหรือบันทึก
ขอตกลง
- ประเมินราคาทุนทรัพย คํานวณ
คาใชจา ย/ผูขอชําระเงิน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
รวม ๑๕๐ นาที

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
- เจาพนักงานที่ดินตรวจสอบเรื่อง
- เรียกคูกรณีสอบสวน กอนการจดทะเบียน
- เจาพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียน/
ประทับตราประจําตําแหนงในสัญญา
บันทึกขอตกลง ในหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
- แจกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน หรือหนังสือ
กรรมสิทธิ์หองชุด และสัญญา
- ผูข อตรวจสอบความถูกตอง

๑๑๐ นาที

๔๐ นาที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
๑ เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ

๑.๑ โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด (ตนฉบับ)
(กรมที่ดินเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๑.๒ บัตรประจําตัวประชาชน (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

(กรณีผ โู อนหรือผูรบั โอนเปนบุคคลธรรมดา

๑.๓ สําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

(กรณีผ โู อนหรือผูรับโอนเปนบุคคลธรรมดา)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๑.๔ หนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งสาระสําคัญตางๆ ในหนังสือรับรองที่นํามาแสดงยังเปนปจจุบัน (ตนฉบับ) สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน และสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาว
ซึ่งผูมอี ํานาจทําการแทนนิตบิ คุ คล (ไมใชผูรบั มอบอํานาจ) รับรองความถูกตอง พรอมประทับตราของนิตบิ ุคคล กรณีหนังสือรับรอง
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
นิติบคุ คลระบุวาตองมีการประทับตรา (กรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)
(กรณีผ โู อนหรือผูรับโอนเปนนิตบิ คุ คล)

เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๑.๕ บัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเปนคนตางดาว) สําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) ของกรรมการผูม อี าํ นาจทําการแทนนิตบิ คุ คลและตราประทับ
ของนิตบิ คุ คล (กรณีหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุวาตองมีการประทับตรา) พรอมทั้งตัวอยางลายมือชื่อของกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล (ตนฉบับ)
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)
(กรณีผ โู อนหรือผู รับโอนเปนนิติบุคคล)
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒. เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
๒.๑ หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง กรณีไมไดรับโอนสิง่ ปลูกสรางมาพรอมกับที่ดินตองมีหลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง
เชน หลักฐานที่ผูโอนขออนุญาตปลูกสราง หรือถาไมมใี หใชหลักฐานการออกหมายเลขประจําบานใหแกผูโอนหรือหลักฐานของ
ทางราชการทีเ่ ปนหลักฐานเชื่อไดวาเปนเจาของสิ่งปลูกสรางจริง เปนตน (ตนฉบับ)
๒.๒ หลักฐานของทางราชการแสดงวาไดมีการเปลี่ยน ชื่อตัว ชือ่ สกุล (ถามีการเปลี่ยนชื่อตัว ชือ่ สกุล ไมตรงกับชื่อตัว ชือ่ สกุล
ในหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ ) (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)
(กรณีผ โู อนหรือผูรบั โอนเปนบุคคลธรรมดา )

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

จดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย กรณีไมตองประกาศ
๒. เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม (ตอ)
๒.๓ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา พรอมบันทึกหลังการหยาของผูโอน (ถามีการจดทะเบียนสมรส
หรือจดทะเบียนหยา) (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

(กรณีผ โู อนหรือผูรบั โอนเปนบุคคลธรรมดา

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๔ หนังสือยินยอมใหทาํ นิติกรรมของคูสมรส (ตนฉบับซึ่งผูขอจัดทํา) พรอมบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของคูส มรส และทะเบียนสมรส (สําเนารับรองความถูกตอง)
กรณีที่ตองใหความยินยอม เชน เปนสินสมรสที่ใสช่อื ไวเพียงผูเดียว เปนตน (ถามีคูสมรสโดยชอบดวย
(กรณีผ โู อนหรือผูรบั โอนเปนบุคคลธรรมดา
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
กฎหมายและเปนสินสมรส) ยกเวน กรณีคูสมรสแสดงตัวยินยอมใหทาํ นิตกิ รรมดวยตนเอง
๒.๕ ใบมรณบัตรคูสมรส (ถาคูสมรสถึงแกกรรม) (ตนฉบับ)
(กรรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐ

(กรณีผ โู อนหรือผูรบั โอนเปนบุคคลธรรมดา

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๖ ทะเบียนหยา พรอมทั้งบันทึกหลังการหยาของผูโอน (ตนฉบับ) หรือตนฉบับและสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลและ หนังสือรับรองคดีถึงที่สุดมาแสดงดวย
(กรณีแบงทรัพยสินระหวางคูสมรส) (ตนฉบับ)
(กรณีผ โู อนหรือผูรบั โอนเปนบุคคลธรรมดา
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
๒.๗ รายงานการประชุมของนิติบคุ คลที่มีมติใหโอนหรือรับโอนทีด่ นิ พรอมสิ่งปลูกสรางหรือหองชุด พรอมรายละเอียดที่เกี่ยวของ (กรณีนิติบุคคลมีกรรมการเพียงคนเดียวไมตอ งใชรายงาน
การประชุม เวนแต ขอบังคับของนิติบุคคลตองประชุมผูถือหุนทั้งหมด ใหแสดงรายงาน
การประชุมผูถือหุน) ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตองพรอมประทับตราของ
(กรณีผ โู อนหรือ ผูรบั โอนเปนนิติบคุ คล ซึ่งผูขอเปนผูจดั ทํา)
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
นิติบคุ คล กรณีหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลระบุวาตองมีการประทับตรา
๒.๘ - บัญชีรายชื่อผูถือหุนกรณีบริษัท จํากัดหรือบริษทั มหาชน จํากัด เปนผูถือหุนอยูดวยใหแสดงรายชื่อผูถือหุนโดยแสดงสัญชาติและจํานวนหุน ของผูถือหุนนั้นดวย
ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตองพรอมประทับตราของนิตบิ ุคคล กรณีหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล ระบุวาตองมีการประทับตรา
- รายชื่อและสัญชาติของสมาชิก กรณีสมาคมหรือสหกรณขอรับโอนทีด่ นิ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
(กรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)
(กรณีผ โู อนหรือผูรบั โอนเปนนิตบิ คุ คล)
เอกสารฉบับสําเนา ๑
๒.๙ ขอบังคับของนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ และวัตถุประสงค (ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง) พรอมประทับตราของนิตบิ ุคคล
กรณีหนังสือรับรองนิติบคุ คลระบุวา ตองมีการประทับตรา
(กรณีผ โู อนหรือผูรบั โอนเปนนิตบิ คุ คล)
(กรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑

๒.๑๐ บัญชีรายชื่อผูถือหุนของนิติบุคคล (ไทย) ซึ่งถือหุนในบริษทั จํากัด หรือบริษทั มหาชน จํากัด (ผูขอรับโอนที่ดิน) และถานิติบคุ คล (ไทย) นั้น
มีนิติบุคคล (ไทย) อื่นถือหุนอยูอกี ตองแสดงหลักฐานบัญชีรายชื่อ ผูถือหุนของนิตบิ ุคคล (ไทย) อื่นดวย
(ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง) (กรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑

๒.๑๑ หนังสือรับรองของบริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ หนังสือรับรองของนายทะเบียนของบริษทั วาจะควบคุมอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาว
ของบริษทั มหาชนจํากัดนั้น ไมใหเกินกวารอยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียน (ตนฉบับ)
(กรณีบริษทั มหาชนจํากัดไมไดเปนผูร บั โอนที่ดนิ แตเปน
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
ผถือหนในบริษัทที่ขอรับโอนที่ดิน)
๒.๑๒ กรณีรับโอนทีด่ ินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยหรือมีเหตุเชื่อไดวาใหคนไทยเปนผูถ ือหุนแทนคนตางดาวใชหลักฐาน ดังนี้
(๑) ที่มาของเงินที่ผูถือหุนสัญชาติไทยนํามาซื้อหุน เชน
(๑.๑) หนังสือรับรองจากสถานประกอบการวาผูถือหุนปฏิบัติงานในตําแหนงใด ตั้งแตเมื่อใด มีรายไดเดือนละเทาไรหรือหลักฐานทีเ่ ชื่อถือได
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
(๑.๒) หลักฐานที่แสดงที่มาของเงินที่ซื้อหุน เชน บัญชีเงินฝาก สัญญากูยืม เปนตน
(๑.๓) กรณีผูถือหุนเปนนิตบิ ุคคลสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐาน ตาม (๑.๒) พรอมรายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
(๒) กรณีซื้อที่ดินในราคาสูงกวาทุนจดทะเบียนโดยไมมีการจํานองที่ดินใหแสดงหลักฐานที่มาของเงิน เชน สัญญากูยืมหลักฐานการโอนเงินจากตางประเทศ
การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก รายงานการประชุมของนิติบุคคลผูกูและผูใหกูและงบดุลบริษทั
๒.๑๓ กรณีคนไทยที่มีคูสมรสตางดาวขอซื้อที่ดินหรือหองชุดเพื่อเปนสินสวนตัวใชหลักฐาน ดังนี้
(๑) คนไทยและคูสมรสตางดาวตองมาใหถอ ยคําตอพนักงานเจาหนาที่วาเงินที่ซื้อที่ดินเปนสินสวนตัวของคนไทย
(๒) กรณีคนตางดาวไมสามารถไปใหถอยคําตาม (๑) ใหคนไทยและคูสมรสตางดาวไปยื่นคําขอบันทึกถอยคําตาม (๑) ณ สํานักงานที่ดนิ
กรุงเทพมหานคร หรือสาขาหรือสวนแยก สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขาหรือสวนแยกแหงใดก็ได แลวใหคนไทยนําหนังสือรับรองนั้น
ไปมอบใหเจาพนักงานที่ดินผูจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
(๓) ถาคูสมรสตางดาวอยูตา งประเทศใหบันทึกถอยคําตาม (๑) ทีส่ ถานทูต สถานกงสุลหรือโนตารีปบบลิค ณ ประเทศนั้นแลวนําหนังสือ
รับรองมามอบใหเจาพนักงานที่ดินผูจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒..๑๔ กรณีคนไทยที่มีคูสมรสตางดาว ซื้อหองชุดเพื่อเปนสินสมรส หรือคนตางดาวซื้อหองชุด (ใช ๑. และ ๒. หรือ ๓. หรือ ๑. และ ๔. หรือ ๑. และ ๕. อยางใดอยางหนึ่ง ) ดังนี้
๑. หนังสือเดินทางแสดงสัญชาติของคนตางดาวและ
๒. ใบสําคัญถิ่นที่อยูตามแบบ ตม. ๑๑ , ตม. ๑๕ หรือ ตม. ๑๗ ที่ออกโดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓. ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวออกใหโดยสถานีตํารวจทองที่ที่คนตางดาวมีภูมิลําเนาอยู
อนึ่ง คนตางดาวซึ่งมีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวตาม ๓. แลวไมตองแสดงหลักฐานตาม ๑. และ ๒. อีก
๔. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่รับรองวาเปนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการลงทุน หรือ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
๕. หลักฐานการนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศ หรือ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ
ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศจํานวนไมนอยกวาคาหองชุดที่จะซื้อ)

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

จดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย กรณีไมตองประกาศ
๒. เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม (ตอ)
๒.๑๕ กรณีคนไทยที่มีคูสมรสตางดาวรับใหหองชุดเพื่อเปนสินสมรส (ใช ๑. และ ๒. หรือ ๓. หรือ ๑. และ ๔. อยางใดอยางหนึ่ง) ดังนี้
๑. หนังสือเดินทางแสดงสัญชาติของคนตางดาวและ
๒. ใบสําคัญถิ่นที่อยูตามแบบ ตม. ๑๑ , ตม. ๑๕ หรือ ตม. ๑๗ ที่ออกโดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓. ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวออกใหโดยสถานีตํารวจทองที่ที่คนตางดาวมีภูมิลําเนาอยู
อนึ่งคนตางดาวซึ่งมีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวตาม ๓. แลวไมตองแสดงหลักฐานตาม ๑. และ ๒. อีก
๔. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่รับรองวาเปนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการลงทุน

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๑๖ กรณีนิติบุคคลตางดาวขอซื้อหองชุดใชหลักฐาน ดังนี้
๑. หนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งสาระสําคัญตาง ๆ ในหนังสือรับรองที่นํามาแสดงยังเปนปจจุบัน (ตนฉบับ) และสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาวซึ่งผูมีอํานาจทําการแทน
นิติบุคคล (ไมใชผูรับมอบอํานาจ) รับรองความถูกตอง พรอมประทับตราของนิตบิ คุ คล กรณีหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุวาตองมีการประทับตรา
๒. บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน หรือหนังสือเดินทางแสดงสัญชาติ (ตนฉบับ) ของกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลและตราประทับของนิติบุคคล
(กรณีหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุวาตองมีการประทับตรา) พรอมทั้งตัวอยางลายมือชื่อของกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล (ตนฉบับ)
๓. รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติใหโอนหรือรับโอนหองชุด พรอมรายละเอียดที่เกี่ยวของ (กรณีนติ บิ ุคคลมีกรรมการเพียงคนเดียวไมตอ งใชรายงานการประชุม
เวนแตขอบังคับของนิติบุคคลตองประชุมผูถือหุนทั้งหมด ใหแสดงรายงานการประชุมผูถือหุน) ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง พรอมประทับตราของนิติบุคคล
กรณีหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุวาตองมีการประทับตรา
๔. - บัญชีรายชื่อผูถือหุน ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง พรอมประทับตราของนิติบุคคล กรณีหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุวาตองมีการประทับตรา
- รายชือ่ และสัญชาติของสมาชิก กรณีสมาคมหรือสหกรณขอรับโอนหองชุด
๕. ขอบังคับของนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ และวัตถุประสงค (ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง) พรอมประทับตราของนิติบุคคล
กรณีหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุวาตองมีการประทับตรา
๖. หลักฐานการเปนผูไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
๗. หลักฐานการนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือหลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศหรือ
เอกสารฉบั
บสําเนา ๑ ฉบับ
ถอนเงินจากบัญชี เงินฝากเงินตราตางประเทศจํานวนไมนอยกวาคาหองชุดที่จะซื้อ (ตนฉบับ)
๒.๑๗ หนังสือรับรองการปลอดหนี้จากนิติบุคคลอาคารชุด (ตนฉบับ)
(กรณีโอนหองชุด)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

(กรณีโอนหองชุดใหแกคนตางดาว หรือนิติบุคคลตางดาว)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๑๘ หนังสือรับรองของนิติบุคคลอาคารชุดที่รับรองวามีคนตางดาวถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดไมเกินรอยละ ๔๙
ของเนื้อที่หองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น (ตนฉบับ)

๒.๑๙ หนังสือมอบอํานาจ (ผูขอจัดทํา) และบัตรประจําตัวประชาชนผูม อบอํานาจ หรือ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน (ถายเอกสาร) ที่ผูมอบอํานาจรับรองความถูกตอง พรอมบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) ของผูรับมอบอํานาจ
(กรณีไมไปดําเนินการดวยตนเอง)
๒.๒๐ กรณีกฎหมายกําหนดใหตองมีหลักฐานคํายินยอม หรือตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานใดหรือบุคคลใดกอนตองนําหลักฐานนั้นมาแสดงดวย
เชน กรณีผูเยาวขายที่ดินซึ่งตองขออนุญาตศาลกอนตามกฎหมาย เปนตน (ตนฉบับ)
๒.๒๑ คําพิพากษาหรือคําสั่งศาลและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง
(กรณีการโอนตามคําสั่งศาลหรือโอนโดยมีคําพิพากษา)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๒๒ สัญญาขายฝากฉบับผูรับซื้อฝากซึ่งมีการสลักหลังวาไดมีการไถจากขายฝากแลวหรือหลักฐานเปนหนังสือของผูรับซื้อฝากวาไดมีการไถจากการขายฝากแลว (ตนฉบับ)
(กรณีไถจากขายฝากถาผูไถจากขายฝากมายื่นคําขอฝายเดียว)

หมายเหตุ

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๑. เอกสารที่นํามาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ถาเปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทยทีร่ บั รองความถูกตองโดย
๑.๑ คนไทยทีจ่ บการศึกษาในระดับไมต่ํากวาปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใชภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเปนภาษาในการเรียน
การสอนหรือ
๑.๒ อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเปนผูสอนภาษาที่ปรากฏในเอกสารนัน้ ในสถาบันการศึกษาหรือ
๑.๓ สถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศที่ต้งั อยูในประเทศไทยโดยประเทศนั้นใชภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเปนภาษา
ราชการหรือ
๑.๔ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ (ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

จดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย กรณีไมตองประกาศ
คาธรรมเนียม
๑. คาคําขอ แปลงละ ๕ บาท
๒. คาคําขอ กรณีหอ งชุด หองชุดละ ๒๐ บาท
๓. คาธรรมเนียม ๒ % ของราคาประเมิน
๔. คาธรรมเนียม ๐.๕ % ของราคาประเมิน
(กรณีเปนการโอนโดยเสนหาไมมีคาตอบแทนระหวางบุพการีกับผูสืบสันดาน
หรือระหวางคูสมรส)
๕. คาภาษีหัก ณ ที่จาย
- กรณีผูโอนเปนนิตบิ ุคคล เสีย ๑ % ของราคาที่สูงกวาระหวางราคาประเมิน
กับราคาทุนทรัพยที่ผูขอแสดง
- กรณีผูโอนเปนบุคคลธรรมดา คํานวณจากราคาประเมินตามวิธีการที่กาํ หนด
ในประมวลรัษฎากร
๖. คาภาษีธุรกิจเฉพาะ
- กรณีผูโอนเปนบุคคลธรรมดา เสีย ๓.๓ % (รวมภาษีทองถิ่น) ของราคาที่สูงกวา
ระหวางราคาประเมินกับราคาทุนทรัพยที่ผขู อแสดง (ถาอยูในหลักเกณฑท่ตี อง
เสียภาษีธรุ กิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร)
๗. คาภาษีธุรกิจเฉพาะ
- กรณีผูโอนเปนนิตบิ ุคคล เสีย ๓.๓ % (รวมภาษีทอ งถิ่น) ของราคาที่สูงกวา
ระหวางราคาประเมินกับราคาทุนทรัพยที่ผูขอแสดง
๘. คาอากรแสตมป
- กรณีผูโอนเปนบุคคลธรรมดา เสีย ๐.๕ % ของราคาที่สูงกวาระหวางราคา
ประเมินกับราคาทุนทรัพยที่ผขู อแสดง (ถาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแลวไมตองเสีย
คาอากรแสตมป)
- กรณีผูโอนเปนนิตบิ ุคคลไมตองเสีย เพราะเสียภาษีธรุ กิจเฉพาะแลว
๙. คาอากรคูฉบับ กรณีมกี ารจัดทําตราสารซึ่งมีขอ ความอยางเดียวกันกับตนฉบับ
และผูกระทําตราสารไดลงลายมือชื่อไวอยางเดียวกับตนฉบับ เสียคาอากรคูฉบับ
๕ บาท
๑๐. คามอบอํานาจ กรณีที่ดิน เรื่องละ ๒๐ บาท
๑๑. คามอบอํานาจ กรณีหองชุด เรือ่ งละ ๕๐ บาท
๑๒. คาพยานใหแกพยาน กรณีที่ดิน คนละ ๑๐ บาท
๑๓. คาพยานใหแกพยาน กรณีหองชุด คนละ ๒๐ บาท

กฎหมายที่เกี่ยวของ
๑) ประมวลรัษฎากร
๒) พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗
๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
๕) ประมวลกฎหมายที่ดิน
๖) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ สํานักงานทีด่ ินกรุงเทพมหานครหรือสาขา หรือสวนแยก
สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขา หรือสวนแยก
สํานักงานที่ดินอําเภอ หรือสํานักงานที่ดนิ กิ่งอําเภอ
ทองที่ซึ่งที่ดิน หรือสิ่งปลูกสรางตั้งอยู ติดตอดวยตนเอง
ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
มีครบทุกประเภท สามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจาหนาที่
ณ สํานักงานที่ดินทุกแหง หรือสามารถตรวจสอบดวยตนเองจาก
เว็บไซต 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 แขวงทุง สองหอง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
๕. ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี/ ตู ปณ. ๑๑๑๑
เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต 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)

