คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

คําขอจําหนายที่ดินของคนตางดาวซึ่งไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีที่ดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ

การพิจารณา
๑

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

วันยื่นคําขอ :
–ตรวจหลักฐานสารบบที่ดินและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
–รับคําขอและตรวจอายัด
–สอบสวนคูกรณีสอบสวนรายละเอียดประเภทนิติกรรมเหตุผลความจําเปนและขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ
ของผูโอนเพื่อขออนุญาต ร.ม.ต. จําหนายที่ดินแปลงดังกลาว
–ทําคําขอ (ท.ด.๑) และบันทึกถอยคําผูขอตามแบบการแจงไมใชที่ดิน (ต.๓)
–คูก รณีลงนามในคําขอและบันทึกถอยคํา
–เจาหนาที่สั่งรับคําขอ
–ชําระคาธรรมเนียมคาคําขอ/คามอบอํานาจ (ถามี)
- แจงผูขอทราบขั้นตอนการขออนุญาต ร.ม.ต. และคืนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

๑ วัน

สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาหรือสวนแยกเจาของเรื่องสรุปเรื่องพรอมความเห็น
สงสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
(กรณียื่นคําขอ ณ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครไมตองดําเนินการตามขั้นตอนนี้)

๕ วัน
๓ วัน

สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสรุปเรื่องพรอมความเห็นสงกรมที่ดินพิจารณา
เจาหนาที่กรมที่ดินพิจารณาสรุปเรื่องนําเสนออธิบดีพิจารณาสั่งการ

๗ วัน

อธิบดีกรมที่ดินในฐานะปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาต

๓ วัน

กรมที่ดินสงเรื่องคืนสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

๓ วัน

ห น ว ย ง า น
ผูรับผิดชอบ

สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสงเรื่องคืนสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาหรือ
สวนแยกเจาของเรื่อง
(กรณียื่นคําขอ ณ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครไมตองดําเนินการตามขั้นตอนนี้)
สํานักงานที่ดินเจาของเรื่องมีหนังสือแจงผูขอทราบและนัดวันจดทะเบียน

กรมที่ดิน

๒ วัน

๒ วัน

วันจดทะเบียน :
–ตรวจสอบเรื่องการไดรับอนุญาตจากร.ม.ต.และความครบถวนและถูกตองของเรือ่ งทัง้ หมด
–ตรวจอายัด
–ประเมินราคาทุนทรัพยคํานวณคาใชจาย/ผูขอชําระเงิน
–ทําสัญญาและแกสารบัญจดทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
–คูก รณีลงนามในสัญญา
- เจาพนักงานที่ดินตรวจสอบเรื่องกอนจดทะเบียนและลงนามจดทะเบียนและประทับตราประจําตําแหนงในสัญญาและ
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน พรอมทั้งแจกใหผูขอ
๑ วัน
- ผูขอตรวจสอบความถูกตองในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและสัญญากอนออกจากสํานักงานที่ดิน

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๒๗ วัน

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

คําขอจําหนายที่ดินของคนตางดาวซึ่งไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีที่ดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
๑ เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ

๑.๑ โฉนดทีด่ นิ หนังสือรับรองการทําประโยชน
(กรมที่ดินเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)
๑.๒ หลักฐานเกี่ยวกับคนตางดาว :
๑) ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวออกใหโดยสถานีตํารวจทองที่ที่คนตางดาวมีภูมิลําเนาอยู หรือ
(กรณีผูโอนเปนบุคคลธรรมดา)
๒) หนังสือเดินทางแสดงสัญชาติของคนตางดาวหรือ
๓) หนังสือรับรองของเจาหนาที่พนักงานกงสุลหรือสถานฑูตที่ผูนั้นสังกัดอยูหรือ
๔) หนังสือแสดงสัญชาติ (Emergency Certificate) ซึง่ กระทรวงตางประเทศออกใหเปนการชั่วคราว
๑.๓ หนังสือรับรองนิตบิ คุ คลซึง่ สาระสําคัญตางๆในหนังสือรับรองทีน่ าํ มาแสดงยังเปนปจจุบนั
(กรณีผูโอนหรือผูรับโอนเปนนิติบุคคล)
(ตนฉบับ) และสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาวซึ่งผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
(ไมใชผูรับมอบอํานาจ) รับรองความถูกตองพรอมประทับตราของนิตบิ คุ คล
กรณีหนังสือรับรองนิตบิ คุ คลระบุวา ตองมีการประทับตรา
๑.๔ บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) ของกรรมการผูม อี าํ นาจทําการแทน
(กรณีผูโอนหรือผูรับโอนเปนนิติบุคคล)
นิ ติ บุ ค คลและตราประทั บ ของนิ ติบุ ค คล (กรณี หนั ง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลระบุ ว า ต อ งมี
การประทับตรา) พรอมทัง้ ตัวอยางลายมือชือ่ ของกรรมการผูม อี าํ นาจทําการแทนนิตบิ คุ คล
๑.๕ บัตรประจําตัวประชาชน
(กรณีผูรบั โอนเปนบุคคลธรรมดา)
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูอ อกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒. เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
๒.๑ หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสรางของเจามรดกกรณีเจามรดกไมไดรับโอนสิ่งปลูกสรางมาพรอมกับที่ดินตองมีหลักฐาน
การเปนเจาของสิ่งปลูกสราง เชน หลักฐานที่ผูโอนขออนุญาตปลูกสรางหรือถาไมมีใหใชหลักฐานการออกหมายเลขประจําบาน
ใหแกผูโอนหรือหลักฐานของทางราชการทีเ่ ปนหลักฐานเชือ่ ไดวา เปนเจาของสิง่ ปลูกสรางจริง เปนตน

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๒ หลักฐานของทางราชการแสดงวาไดมกี ารเปลีย่ นชือ่ ตัว ชื่อสกุล (ถามีการเปลี่ยนชื่อตัว
ชื่อสกุลไมตรงกับชื่อตัวชื่อสกุลในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน)

(กรณีผูโอนหรือผูรบั โอนเปนบุคคลธรรมดา)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๓ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา (ถามีการจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหยา)

(กรณีผูโอนหรือผูรบั โอนเปนบุคคลธรรมดา)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๔ หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรมของคูสมรส (ตนฉบับซึ่งผูขอจัดทํา) พรอมบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของคูส มรสและทะเบียนสมรส (สําเนารับรองความถูกตอง)
กรณีทต่ี อ งใหความยินยอม เชน เปนสินสมรสที่ใสชื่อไวเพียงผูเดียว เปนตน (ถามีคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
และเปนสินสมรส) ยกเวนกรณีคูสมรสแสดงตัวยินยอมใหทํานิติกรรมดวยตนเอง
(กรณีผูโอนหรือผูรับโอนเปนบุคคลธรรมดา)
๒.๕ ใบมรณบัตรคูส มรส (ถาคูสมรสถึงแกกรรม)

(กรณีผูโอนหรือผูรบั โอนเปนบุคคลธรรมดา)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๖ รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติใหโอนหรือรับโอนที่ดินหรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางพรอมรายละเอียดที่เกี่ยวของ (กรณีนิติบุคคลมีกรรมการเพียงคนเดียว
ไมตอ งใชรายงานการประชุมเวนแตขอ บังคับของนิตบิ คุ คลตองประชุมผูถ อื หุน ทัง้ หมดใหแสดงรายงานการประชุมผูถือหุน) ตนฉบับและสําเนารับรอง
ความถูกตองพรอมประทับตรานิตบิ คุ คลกรณีหนังสือรับรองนิตบิ คุ คลระบุวา ตองมี
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
(กรณีผูโอนหรือผูรบั โอนเปนนิติบคุ คล)
การประทับตรา (ผูขอจัดทํา)
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ
๒.๗ บัญชีรายชื่อผูถือหุนกรณีบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเปนผูถือหุนอยูดวยใหแสดงรายชื่อผูถือหุน โดยแสดงสัญชาติและ
จํานวนหุนของผูถือหุนนั้นดวย ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตองพรอมประทับตรา
(กรณีผูโอนหรือผูรบั โอนเปนนิติบคุ คล)
ของนิตบิ คุ คลกรณีหนังสือรับรองนิตบิ คุ คลระบุวา ตองมีการประทับตรา

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๘ ขอบังคับของนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิและวัตถุประสงค (ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง) (กรณีผูโอนหรือผูรบั โอนเปนนิติบคุ คล)
พรอมประทับตราของนิตบิ คุ คลกรณีหนังสือรับรองนิตบิ คุ คลระบุวา ตองมีการประทับตรา

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ

๒.๙ หนังสือมอบอํานาจ (ผูขอจัดทํา) และบัตรประจําตัวประชาชนของผูม อบอํานาจหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน(ถายเอกสาร)
ทีผ่ มู อบอํานาจรับรองความถูกตองพรอมบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูร บั มอบอํานาจ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
(ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง) (กรณีไมไปดําเนินการดวยตนเอง )

หมายเหตุ

๑. เอกสารที่นํามาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ถาเปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทยทีร่ บั รองความถูกตองโดย
๑.๑ คนไทยทีจ่ บการศึกษาในระดับไมต่ํากวาปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใชภาษาทีป่ รากฏในเอกสารนั้นเปนภาษาในการเรียนการสอนหรือ
๑.๒ อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเปนผูสอนภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาหรือ
๑.๓ สถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศที่ต้งั อยูในประเทศไทยโดยประเทศนั้นใชภาษาทีป่ รากฏในเอกสารนั้นเปนภาษาราชการหรือ
๑.๔ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ
(ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

คําขอจําหนายที่ดินของคนตางดาวซึ่งไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีที่ดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
คาธรรมเนียม
๑. คาคําขอ
แปลงละ ๕ บาท
๒. คาธรรมเนียม
รอยละ ๒ ของราคาประเมิน
๓. คาธรรมเนียม ๐.๕ % ของราคาประเมิน (กรณีเปนการโอนโดยเสนหา
ไมมีคาตอบแทนระหวางบุพการีกับผูสืบสันดานหรือระหวางคูสมรส)
๔. คาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
๑) ผูโอนเปนนิติบุคคลเสีย ๑ % ของราคาทีส่ งู กวาระหวางราคาประเมินกับ
ราคาทุนทรัพยที่ผูขอแสดง
๒) ผูโ อนเปนบุคคลธรรมดาคํานวณจากราคาประเมินตามวิธีการทีก่ ําหนดใน
ประมวลรัษฎากร
หมายเหตุ (คาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายขอ ๒) ชองคาธรรมเนียมไมสามารถลงขอมูล
ตามขอเท็จจริงไดเนื่องจากแบบฟอรมใหลงขอมูลเฉพาะ"บาทและรอยละ"
เทานั้น )
๕. คาภาษีธุรกิจเฉพาะ
๑) ผูโอนเปนบุคคลธรรมดาเสีย ๓.๓ % (รวมภาษีทองถิ่น) ของราคาที่สูงกวา
ระหวางราคาประเมินกับราคาทุนทรัพยที่ผูขอแสดง (ถาอยูในหลักเกณฑที่ตอง
เสียภาษีธรุ กิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร)
๒) ผูโอนเปนนิติบุคคลเสีย ๓.๓ % (รวมภาษีทองถิ่น) ของราคาที่สูงกวาระหวาง
ราคาประเมินกับราคาทุนทรัพยที่ผูขอแสดง
๖. คาอากรแสตมป
๑) ผูโอนเปนบุคคลธรรมดาเสีย ๐.๕ % ของราคาทีส่ งู กวาระหวางราคา
ประเมินกับราคาทุนทรัพยที่ผูขอแสดง (ถาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแลวไมตองเสีย
คาอากรแสตมป)
๒) ผูโอนเปนนิติบุคคลไมตองเสียเพราะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแลว
๗. คาอากรคูฉบับ : กรณีมีการจัดทําตราสารซึ่งมีขอความอยางเดียวกันกับตนฉบับ
และผูกระทําตราสารไดลงลายมือชื่อไวอยางเดียวกับตนฉบับ
เสียคาอากรคูฉบับ ๕ บาท
๘. คามอบอํานาจ
เรือ่ งละ ๒๐ บาท
๙. คาพยานใหแกพยาน
คนละ ๑๐ บาท

ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
มีครบทุกประเภท สามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจาหนาที่
ณ สํานักงานที่ดินทุกแหง หรือสามารถตรวจสอบดวย
ตนเองจากเว็บไซต www.dol.go.th/registry

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.

กฎหมายที่เกี่ยวของ
๑) คําสั่งกรมที่ดินที่ ๑๓/๒๔๙๗
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๙๗ เรือ่ ง ระเบียบปฏิบัติเกีย่ วกับสิทธิในที่ดินของ
คนตางดาวตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ
๒) คําสัง่ กระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๕๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖
๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๙๗
๔) มาตรา ๘๖, ๘๙, ๙๓ และมาตรา ๙๖ ทวิ แหงประมวลกฎหมายทีด่ นิ
๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๙๗

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.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)

