คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

คนตางดาวขอรับมรดกทีด่ นิ ในฐานะทายาทโดยธรรมตามมาตรา ๙๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดินกรณีที่ดินตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่นๆ

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ

การพิจารณา
๑

๒

วันยื่นคําขอ
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานสารบบที่ดินและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง
- รับคําขอและสอบสวนสิทธิความเปนทายาทของเจามรดก
- ตรวจอายัด
- ทําคําขอและจัดทําบัญชีเครือญาติ
- ผูขอลงนามในคําขอและบันทึกถอยคําทั้งกรณีผูขอรับมรดกและผูไมประสงคขอรับมรดก
- เจาหนาที่สั่งรับคําขอ
- ชําระคาธรรมเนียมคําขอและคาประกาศ
– แจงผูขอทราบขั้นตอนการขออนุญาต ร.ม.ต. และคืนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
การประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน :
- จัดทําประกาศและหนังสือนําสงประกาศเสนอเจาพนักงานที่ดินลงนาม
- สงประกาศไปปดตามสถานที่ๆกฎหมายกําหนด
(ระยะเวลานําสงประกาศและปดประกาศรวม ๑๐ วันนับแตวันที่เจาพนักงานที่ดินลงนาม)
- ประกาศกําหนด ๓๐ วัน (การนับระยะเวลาประกาศ ๓๐ วันใหเริ่มนับวันปดประกาศฉบับสุดทาย)
- ประกาศครบกําหนดไมมีผูโตแยงคัดคานดําเนินการขออนุญาต ร.ม.ต. ในขั้นตอนตอไป

๑ วัน

๔๐ วัน

(กรณีจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนแลว
ขอโอนมรดกไมตองดําเนินการตามขั้นตอนนี้)

๓
๔
๕

สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาหรือสวนแยกหรือสํานักงานที่ดินอําเภอหรือกิ่งอําเภอเจาของเรื่องสรุปเรื่อง
พรอมความเห็นสงสํานักงานที่ดินจังหวัด (กรณียื่นคําขอ ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดไมตองดําเนินการตามขั้นตอนนี้)

๓ วัน

สํานักงานที่ดินจังหวัดสอบถามขอมูลที่ดินที่มีอยูเดิมของคนตางดาวทางโทรสารไปยังกรมที่ดิน

๓ วัน

กรมที่ดินตรวจสอบขอมูลที่ดินที่มีอยูเดิมของคนตางดาวและแจง
ผลการตรวจสอบใหสาํ นักงานทีด่ นิ จังหวัดทางโทรสาร

๓ วัน

หนวยงานผูรับผิดชอบ กรมที่ดิน

๖

สํานักงานที่ดินจังหวัดสรุปเรื่องพรอมความเห็นเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณา

๗ วัน

๗

ผูวาราชการจังหวัดในฐานะปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาต

๓ วัน

๘

เมื่อมีคําสั่งอนุญาตแลวสํานักงานที่ดินจังหวัดสงเรื่องคืนสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาหรือสวนแยกหรือ
สํานักงานที่ดินอําเภอ
(กรณียื่นคําขอ ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดไมตองดําเนินการตามขั้นตอนนี้)
หรือกิ่งอําเภอเจาของเรื่อง

๓ วัน

๙
๑๐

สํานักงานที่ดินเจาของเรื่องมีหนังสือแจงผขอทราบและนัดวันจดทะเบียน

๒ วัน

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

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๖๖ วัน

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

คนตางดาวขอรับมรดกทีด่ นิ ในฐานะทายาทโดยธรรมตามมาตรา ๙๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดินกรณีที่ดินตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่นๆ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
๑ เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ

๑.๑ โฉนดทีด่ นิ หนังสือรับรองการทําประโยชน
(กรมที่ดินเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)
๑.๒ หลักฐานเกีย่ วกับคนตางดาว :
๑) ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวออกใหโดยสถานีตาํ รวจทองทีท่ ค่ี นตางดาวมีภมู ลิ าํ เนาอยู 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

การเปนเจาของสิง่ ปลูกสราง 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) กรณีพินัยกรรมสูญหายหรือถูกทําลายสามารถนําสําเนาพินัยกรรมที่เคยนําไปแสดงตอหนวยงาน
ราชการ เชน ศาลหรือสํานักงานที่ดินอื่นและพนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานนั้นไดรับรองสําเนาถูกตองมาใชเปนหลักฐาน
แทนตนฉบับพินัยกรรมก็ได

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) และบัตรประจําตัวประชาชนของผูม อบอํานาจหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน(ถายเอกสาร)
ทีผ่ มู อบอํานาจรับรองความถูกตองพรอมบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูร บั มอบอํานาจ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
(ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง) (กรณีไมไปดําเนินการดวยตนเอง ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

หมายเหตุ

๑. เอกสารที่นํามาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ถาเปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทยที่รับรองความถูกตองโดย
๑.๑ คนไทยทีจ่ บการศึกษาในระดับไมต่ํากวาปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใชภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเปนภาษาในการเรียน
การสอนหรือ
๑.๒ อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเปนผูสอนภาษาทีป่ รากฏในเอกสารนัน้ ในสถาบันการศึกษาหรือ
๑.๓ สถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศที่ตั้งอยูในประเทศไทยโดยประเทศนัน้ ใชภาษาที่ปรากฏในเอกสารนัน้
เปนภาษาราชการหรือ
๑.๔ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ
(ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

คนตางดาวขอรับมรดกทีด่ นิ ในฐานะทายาทโดยธรรมตามมาตรา ๙๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดินกรณีที่ดินตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่นๆ

คาธรรมเนียม
๑. คาคําขอ แปลงละ ๕ บาท
๒. คาธรรมเนียมการขอใหไดมาซึ่งทีด่ นิ ของคนตางดาวรายละ ๕๐๐ บาท
๓. คาอนุญาต ไรละ ๑๐๐ บาท
หมายเหตุ (เศษของไรใหคิดเปนหนึ่งไร)
๔. คาธรรมเนียมโอนมรดก ๒% ของราคาประเมิน (ยกเวนเปน
การโอนมรดกระหวางบุพการีกับผูส ืบสันดานหรือระหวางคูสมรส
เก็บ ๐.๕ % ของราคาประเมิน)
๕. คาธรรมเนียม (ผูจัดการมรดก) แปลงละ ๕๐ บาท
๖. คาประกาศ
แปลงละ ๑๐ บาท
๗. คาพยานใหแกพยาน
คนละ ๑๐ บาท

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)

ชองทางการใหบริการ
สถานทีใ่ หบริการ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครหรือสาขา หรือสวนแยก
สํานักงานที่ดนิ จังหวัดหรือสาขา หรือสวนแยก
สํานักงานที่ดนิ อําเภอ หรือสํานักงานที่ดนิ กิ่งอําเภอ
ทองที่ซึ่งที่ดิน หรือสิ่งปลูกสรางตั้งอยู ติดตอดวยตนเอง
ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตัง้ แตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

กฎหมายที่เกี่ยวของ
๑)กประเภท
ประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิชกยงานเจาหนาที่
มีครบทุ
สามารถขอตรวจสอบจากพนั
๒)
กฎกระทรวง
ฉบั
บ
ที
่
๔๗
(พ.ศ.๒๕๔๑)
ออกตามความใน
ณ สํมีาคนัรบทุ
กงานที
่ดินทุกแหสามารถขอตรวจสอบจากพนั
ง หรือสามารถตรวจสอบด
วกยตนเองจาก
กประเภท
งานเจ
าหนาที่
เว็บไซต
ตใิ หง ใหรื
ชปอระมวลกฎหมายที
ิน พ.ศ. ๒๔๙๗
ณ สํพระราชบั
าwww.dol.go.th/registry
นักงานที่ดญ
ินทุญักแห
สามารถตรวจสอบดวด่ ยตนเองจาก
เว็๓)บไซต
www.dol.go.th/registry
คําสัง่ กระทรวงมหาดไทย
ที่ ๑๕๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖

๔) มาตรา ๘๗ และมาตรา ๙๓ แหงประมวลกฎหมายทีด่ ิน
๕) ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
ซึง่ ไดมาโดยทางมรดก พ.ศ.๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗)
๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๑๖) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตใิ หใชประมวลกฎหมายทีด่ ิน พ.ศ. ๒๔๙๗
๗) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตใิ หใชประมวลกฎหมายทีด่ ิน พ.ศ. ๒๔๙๗

ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
มีครบทุกประเภท สามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจาหนาที่
ณ สํานักงานทีด่ ินทุกแหง หรือสามารถตรวจสอบดวยตนเอง
จากเว็บไซต www.dol.go.th/registry

