คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

จดทะเบียนเกี่ยวกับผูจัดการมรดกตามพินัยกรรม
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
๑

๒

๓

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

 วันยื่นคําขอ
- ยื่นคําขอ
- ตรวจเอกสารหลักฐาน/สารบบที่ดิน
และหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือ
หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หองชุดหรือ
หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง
- รับคําขอและสอบสวนผูขอตรวจอายัด
- ทําคําขอและผูขอลงนามในคําขอ
- เจาหนาที่สั่งรับคําขอ
- ชําระคาธรรมเนียมคําขอและคาประกาศ
- จัดทําประกาศหนังสือนําสงประกาศ
เสนอเจาพนักงานที่ดินลงนาม

 การประกาศ มีกําหนด ๓๐ วัน
- สงประกาศใหพนักงานเจาหนาที่
ปดตามสถานที่ที่กฎหมายกําหนด
(ระยะเวลานําสงประกาศและปด
ประกาศรวม ๑๐ วันนับแตวันที่
เจาพนักงานที่ดินลงนาม)
- ประกาศครบกําหนด ๓๐ วัน ไมมี
ผูโตแยงคัดคาน (การนับระยะเวลา
ประกาศ ๓๐ วัน ใหเริ่มนับวันปด
ประกาศฉบับสุดทาย)
- ทําหนังสือแจงผูขอมาดําเนินการ
เพื่อจดทะเบียน (ภายใน ๕ วัน
นับแตวันประกาศครบกําหนด)

 วันจดทะเบียน
- ยื่นหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือ
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
- ตรวจสอบเรือ่ ง และตรวจอายัด
- เสนอเรื่องตอเจาพนักงานที่ดิน
เพื่อพิจารณาสั่งใหจดทะเบียน
- คํานวณคาใชจา ย/ผูขอชําระเงิน
- แกทะเบียน
- เจาพนักงานที่ดินตรวจสอบเรื่อง
ลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
ประจําตําแหนงในหนังสือแสดง
สิทธิในทีด่ นิ หรือหนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุดหรือสมุดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
พรอมทั้งแจกใหผูขอ
- ผูข อตรวจสอบความถูกตอง

๑ วัน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
รวม ๔๗ วัน

๑ วัน

๔๕ วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
๑ เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
๑.๑ โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
(กรมที่ดินเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)
๑.๒ มรณบัตรหรือหลักฐานการตายของเจามรดก (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)
๑.๓ บัตรประจําตัวประชาชน (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)
๑.๔ สําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑

(กรณีผูจดั การมรดกเปนบุคคลธรรมดา

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

(กรณีผูจัดการมรดกเปนบุคคลธรรมดา

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๑.๕ หนังสือเดินทางแสดงสัญชาติหรือใบสําคัญถิ่นที่อยู (แบบ ตม.๑๑ หรือ ตม.๑๕ หรือ ตม.๑๖ หรือ ตม.๑๗)
ซึ่งออกใหโดยสํานักงานตรวจคนเขาเมืองหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวซึ่งออก
(กรณีผูจัดการมรดกเปนบุคคลตางดาว)
โดยสถานีตํารวจทองที่ (ตนฉบับ)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๑.๖ หนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งสาระสําคัญตาง ๆ ในหนังสือรับรองที่นํามาแสดงยังเปนปจจุบัน (ตนฉบับ) และสําเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคลดังกลาวซึ่งผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล (ไมใชผร ู บั มอบอํานาจ) รับรองความถูกตองพรอมประทับตรา
ของนิติบุคคลกรณีหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุวาตองมีการประทับตรา
(กรณีผูจัดการมรดกเปนนิตบิ คุ คล )
(กรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๑.๗ บัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) ของกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลและตราประทับ
(กรณีหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุวาตองมีการประทับตรา) และตัวอยางลายมือชื่อของกรรมการ
(กรณีผูจัดการมรดกเปนนิตบิ คุ คล )
ผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลมาแสดงดวย

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ
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จดทะเบียนเกี่ยวกับผูจัดการมรดกตามพินัยกรรม
๒. เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
๒.๑ หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสรางเชนหลักฐานที่เจามรดกขออนุญาตปลูกสรางหรือถาไมมีใหใชหลักฐานการออก
หมายเลขประจําบานหรือหลักฐานของทางราชการที่เปนหลักฐานเชื่อไดวาเปนเจาของสิ่งปลูกสรางจริงเปนตน
(ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๒ ตนฉบับพินัยกรรมยกเวนกรณีพินัยกรรมสูญหายหรือถูกทําลายสามารถนําสําเนาพินัยกรรมที่เคยนําไปแสดงตอหนวยงานราชการ
เชน ศาลหรือสํานักงานที่ดินอื่นและพนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานนั้นไดรับรองสําเนาถูกตองมาใชเปนหลักฐานแทน
ตนฉบับพินัยกรรมก็ได

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๓ หลักฐานของทางราชการแสดงวาไดมีการเปลี่ยน ชื่อตัว ชือ่ สกุล (ถามีการเปลี่ยนชื่อตัว ชือ่ สกุล ไมตรงกับชื่อตัว ชือ่ สกุล ในหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน) (ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

(กรณีผูจัดการมรดกเปนบุคคลธรรมดา

๒.๔ รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติใหทํานิติกรรมพรอมรายละเอียดที่เกี่ยวของ (กรณีนิติบุคคลมีกรรมการเพียงคนเดียวไมตองใชรายงานการประชุม
เวนแต ขอบังคับของนิติบุคคลตองประชุมผูถือหุนทั้งหมดใหแสดงรายงานการประชุมผูถือหุน) ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
พรอมประทับตราของนิติบุคคล กรณีหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุวาตองมีการประทับตรา
(กรณีผูจัดการมรดกเปนนิตบิ คุ คล)
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ
๒.๕ หนังสือมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวประชาชนผูม อบอํานาจ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน (ถายเอกสาร) ที่ผูมอบ
อํานาจรับรองความถูกตอง พรอมบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) ของผูรับมอบอํานาจ (กรณีไมไปดําเนินการดวยตนเอง)

หมายเหตุ

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๑. เอกสารที่นํามาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ถาเปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทยที่รับรองความถูกตองโดย
๑.๑ คนไทยที่จบการศึกษาในระดับไมต่ํากวาปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใชภาษาทีป่ รากฏในเอกสารนั้นเปนภาษาในการเรียนการสอนหรือ
๑.๒ อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเปนผูสอนภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาหรือ
๑.๓ สถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศที่ตั้งอยูในประเทศไทยโดยประเทศนั้นใชภาษาที่ปรากฏในเอกสารนัน้ เปนภาษาราชการหรือ
๑.๔ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ (ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)

คาธรรมเนียม
๑. คาคําขอ กรณีที่ดิน/สิ่งปลูกสราง แปลงละ ๕ บาท
๒. คาคําขอ กรณีหอ งชุด หองชุดละ ๒๐ บาท
๓. คาธรรมเนียม กรณีที่ดิน/สิ่งปลูกสรา งแปลงละ ๕๐ บาท
๔. คาธรรมเนียม กรณีหองชุดหองชุดละ ๑๐๐ บาท
๕. คาประกาศ กรณีที่ดิน/สิ่งปลูกสราง แปลงละ ๑๐ บาท
๖. คาประกาศ กรณีหองชุดหองชุดละ ๒๐ บาท
๗. คามอบอํานาจ กรณีที่ดิน/สิ่งปลูกสราง เรื่องละ ๒๐ บาท
๘. คามอบอํานาจ กรณีหองชุด เรื่องละ ๕๐ บาท
๙. คาพยานใหแกพยาน กรณีที่ดิน/สิ่งปลูกสราง คนละ ๑๐ บาท
๑๐. คาพยานใหแกพยาน กรณีหองชุด คนละ ๒๐ บาท

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ สํานักงานทีด่ นิ กรุงเทพมหานครหรือสาขา หรือสวนแยก
สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขา หรือสวนแยก
สํานักงานทีด่ ินอําเภอ หรือสํานักงานที่ดนิ กิ่งอําเภอ
ทองที่ซึ่งที่ดิน หรือสิ่งปลูกสรางตั้งอยู ติดตอดวยตนเอง
ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ชองทางติดตอ/รองเรียน
ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
มีครบทุกประเภท สามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจาหนาที่
ณ สํานักงานที่ดินทุกแหง หรือสามารถตรวจสอบดวยตนเองจาก
เว็บไซต www.dol.go.th/registry

กฎหมายที่เกี่ยวของ
๑) ประมวลกฎหมายที่ดิน
๒) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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) พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. อาคารชุด
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. เจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/เจาพนักงานที่ดินอําเภอพื้นที่ที่ใชบริการ
๒. ตูรับเรื่องรองเรียนสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/สํานักงานที่ดินอําเภอ/
สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ
๓. ศูนยดํารงธรรมกรมที่ดิน โทร. 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.พิษณุโลกเขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ / สายดวน ๑๑๑๑ /
๖. ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- เลขที่ ๙๙ หมู ๔ อาคารซอฟแวรปารค ชัน้ 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)

