ั
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : จดทะเบียนเกียวก ับผูจ
้ ัดการมรดกตามคําสงศาล
หน่วยงานทีให้บริการ :กรมทีดินกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ื
1. เมือเจ ้าของทีดินสิงปลูกสร ้างหรือห ้องชุดซึงมีชอปรากฏในหลั
กฐานโฉนดทีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือ
หลักฐานสิงปลูกสร ้างหรือหนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดถึงแก่กรรมและมีคําสังศาลแต่งตังผู ้จัดการมรดกเพือให ้เป็ นไปตามคําสังศาล
ผู ้ได ้รับแต่งตังต ้องจดทะเบียนลงชือผู ้จัดการมรดกในโฉนดทีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์(น.ส. 3, น.ส. 3 ก.,น.ส. 3
ข.)หรือทะเบียนสิทธิและนิตก
ิ รรมเกียวกับอสังหาริมทรัพย์ (สิงปลูกสร ้าง) หรือหนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดเป็ นกรณียนคํ
ื าขอและจด
ทะเบียนเสร็จในวันเดียว
2. การขอจดทะเบียนเกียวกับผู ้จัดการมรดกตามคํา สังศาลเช่นผู ้จัดการมรดกผู ้จัดการมรดกเฉพาะส่วนเปลียนผู ้จัดการมรดกโอน
เปลียนนามผู ้จัดการมรดกเลิกผู ้จัดการมรดกเป็ นต ้น
3. ผู ้ขอต ้องยืนเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ ้าหน ้าทีณสํานักงานทีดินท ้องทีซึงทีดินหรือทีดินพร ้อมสิงปลูกสร ้างหรือสิงปลูก
สร ้างหรือห ้องชุดตังอยูโ่ ดยต ้องติดต่อเจ ้าหน ้าทีประชาสัมพันธ์เพือตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเบืองต ้นก่อนและรับบัตรคิว
เพือรอยืนคําขอและสอบสวนตามลําดับก่อนหลังในขันตอนต่อไป (ไม่นับรวมอยูใ่ นระยะเวลาให ้บริการ)
4.พนักงานเจ ้าหน ้าทีต ้องสอบสวนสิทธิและความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว ้ใน
กฎกระทรวงฉบับที 7พ.ศ.2497)ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห ้ใช ้ประมวลกฎหมายทีดินพ.ศ. 2497 และแก ้ไขเพิมเติม
รวมทังกฎหมายและระเบียบทีเกียวข ้อง
5. ระยะเวลาดําเนินการอาจใช ้เวลาน ้อยกว่า 90 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอการยืนคําขอและสอบสวนทังนีการนับระยะเวลา
ดําเนินการจะเริมนับตังแต่พนักงานเจ ้าหน ้าทีเริมสอบสวนตามลําดับก่อนหลัง)ระยะเวลาแล ้วเสร็จขึนอยูก
่ ับจํานวนผู ้ขอและ
ื ้ขอหลายรายหรือหนังสือแสดงสิทธิในทีดินหลายฉบับเป็ นต ้น
หนังสือแสดงสิทธิในทีดินหรือหนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดเช่นมีชอผู
ั เจนต ้องสอบสวนเพิมเติมเพือให ้ข ้อเท็จจริงยุตเิ ป็ นต ้น
และในบางกรณีอาจต ้องใช ้เวลาเพิมขึนตามข ้อเท็จจริงเช่นหลักฐานไม่ชด

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานครหรือสาขาหรือส่วนแยกสํานั กงาน
ทีดินจังหวัดหรือสาขาหรือส่วนแยกสํานั กงานทีดินอําเภอหรือ
สํานักงานทีดินกิงอําเภอท ้องทีซึงทีดินหรือทีดินพร ้อมสิงปลูก
สร ้างหรือห ้องชุดตังอยู่/ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :90 นาที
ลําด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั
การพิจารณา
- ยืนคําขอ
- ตรวจหลักฐานสารบบทีดินและหนังสือแสดงสิทธิในทีดินหรือ
หนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดหรือหลักฐานการเป็ นเจ ้าของสิงปลูก
สร ้าง
- รับคําขอและสอบสวนคูก
่ รณี ตรวจอายัด
- ทําคําขอและผู ้ขอลงนามในคําขอ
- แก ้ทะเบียน
- คํานวณค่าใช ้จ่าย/ผู ้ขอชําระเงิน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา

ระยะเวลา
60 นาที

ส่วนทีร ับผิดชอบ
-

30 นาที

-

ลําด ับ

ขนตอน
ั

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ

- ตรวจสอบเรือง
- เรียกผู ้ขอสอบสวนและตรวจสอบก่อนการจดทะเบียน
- เจ ้าพนักงานทีดินลงนามจดทะเบียนและประทับตราประจํา
ตําแหน่งในหนังสือแสดงสิทธิในทีดินหรือหนังสือกรรมสิทธิห ้อง
ชุดหรือสมุดทะเบียนสิทธิและนิตก
ิ รรมเกียวกับอสังหาริมทรัพย์
(ท.อ.13)
- แจกหนังสือแสดงสิทธิในทีดินหรือหนังสือกรรมสิทธิห ้องชุด
- ผู ้ขอตรวจสอบความถูกต ้อง
(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
โฉนดทีดน
ิ หรือหน ังสือร ับรองการทําประโยชน์หรือหน ังสือ
กรรมสิทธิห้องชุด (ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2)
หล ักฐานการเป็นเจ้าของสิงปลูกสร้างเช่นหล ักฐานทีเจ้ามรดกขอ
อนุญาตปลูกสร้างหรือถ้าไม่มใี ห้ใช้หล ักฐานการออกหมายเลข
ประจําบ้านหรือหล ักฐานของทางราชการทีเป็นหล ักฐานเชือได้วา่
ํ เนาร ับรอง
เป็นเจ้าของสิงปลูกสร้างจริงเป็นต้น (ต้นฉบ ับพร้อมสา
ความถูกต้อง)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ3)
มรณบ ัตรหรือหล ักฐานการตายของเจ้ามรดก (ต้นฉบ ับพร้อม
สําเนาร ับรองความถูกต้อง)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุั
4)
คําสงศาลหรื
อคําพิพากษาซึงแต่งตงการเป
ั
็ นผูจ
้ ัดการมรดก
(ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ5)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน (ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้จัดการมรดกเป็ นบุคคลธรรมดา)
6)
สําเนาทะเบียนบ้าน (ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(
กรณีผู ้จัดการมรดกเป็ นบุคคลธรรมดา)
ั
ํ ค ัญถนที
7)
หนงั สือเดินทางแสดงสญชาติ
หรือใบสา
ิ อยู่ (แบบตม.11
หรือตม.15 หรือตม.16 หรือตม.17) ซึงออกให้โดยสําน ักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองหรือใบสําค ัญประจําต ัวคนต่างด้าวซึงออกโดย
สถานีตํารวจท้องที (ต้นฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้จัดการมรดกเป็ นบุคคลต่างด ้าว)
8)
หล ักฐานของทางราชการแสดงว่าได้มก
ี ารเปลียนชือต ัวชือสกุล

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมทีดิน

-

กรมการปกครอง

-

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

กรมการปกครอง

ลําด ับ

9)

10)

11)

12)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
(ถ้ามีการเปลียนชือต ัวชือสกุลของเจ้ามรดกไม่ตรงก ับชือต ัวชือ
สกุลในหนงั สือแสดงสิทธิในทีดน
ิ หรือเอกสารอืนหรือกรณีผูจ
้ ัดการ
มรดกเปลียนชือหล ังจากศาลแต่งตงเป
ั ็ นผูจ
้ ัดการมรดกแล้ว)
(ต้นฉบ ับ)/
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุํ ค ัญต่างๆในหน ังสือร ับรองที
หนงั สือร ับรองนิตบ
ิ ุคคลซึงสาระสา
นํามาแสดงย ังเป็นปัจจุบ ัน (ต้นฉบ ับ) และสําเนาหน ังสือร ับรองนิต ิ
บุคคลด ังกล่าวซึงผูม
้ อ
ี ํานาจทําการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล (ไม่ใช่ผร
ู ้ ับมอบ
อํานาจ) ร ับรองความถูกต้องพร้อมประท ับตราของนิตบ
ิ ค
ุ คลกรณี
หนงั สือร ับรองนิตบ
ิ ุคคลระบุวา่ ต้องมีการประท ับตรา
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้จัดการมรดกเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล)
บ ัตรประจําต ัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ้าน (ต้นฉบ ับ) ของ
กรรมการผูม
้ อ
ี ํานาจทําการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คลและตราประท ับ (กรณี
หนงั สือร ับรองนิตบ
ิ ุคคลระบุวา่ ต้องมีการประท ับตรา) และ
ต ัวอย่างลายมือชือของกรรมการผูม
้ อ
ี ํานาจทําการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
ํ เนาร ับรองความถูกต้อง)
มาแสดงด้วย (ต้นฉบ ับพร้อมสา
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้จัดการมรดกเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล)
รายงานการประชุมของนิตบ
ิ ค
ุ คลทีมีมตใิ ห้ทํานิตก
ิ รรมพร้อม
รายละเอียดทีเกียวข้อง (กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คลมีกรรมการเพียงคนเดียว
ไม่ตอ
้ งใชร้ ายงานการประชุมเว้นแต่ขอ
้ บ ังค ับของนิตบ
ิ ค
ุ คลต้อง
ประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทงหมดให้
ั
แสดงรายงานการประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ )
ํ เนาร ับรองความถูกต้องพร้อมประท ับตราของนิต ิ
ต้นฉบ ับและสา
บุคคลกรณีหนงั สือร ับรองนิตบ
ิ ุคคลระบุวา่ ต้องมีการประท ับตรา
(ผูข
้ อจ ัดทํา)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้จัดการมรดกเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล)
หนงั สือมอบอํานาจและบ ัตรประจําต ัวประชาชนผูม
้ อบอํานาจ (ผู ้
ขอจ ัดทํา) สําเนาบ ัตรประจําต ัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
(ถ่ายเอกสาร) ทีผูม
้ อบอํานาจร ับรองความถูกต้องพร้อมบ ัตร
ประจําต ัวประชาชนและทะเบียนบ้าน (ต้นฉบ ับ) ของผูร้ ับมอบ
อํานาจและนําต ัวอย่างลายมือชือของผูจ
้ ัดการมรดกมาแสดงด้วย
เช่นเอกสารต ัวอย่างลายมือชือทีร ับรองสําเนาถูกต้องจากศาล
(กรณีไม่ไปดําเนินการด้วยตนเอง)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าคําขอกรณีทดิ
ี น/สิงปลูกสร้าง แปลงละ 5 บาท
(หมายเหตุ: -)
2)

ค่าคําขอกรณีหอ
้ งชุด
(หมายเหตุ: -)

แปลงละ

20 บาท

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมการปกครอง

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

ลําด ับ
3)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมกรณีทดิ
ี น/สิงปลูกสร้างแปลงละ 50 บาท
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 50 บาท

4)

ค่าธรรมเนียมกรณีหอ
้ งชุดห้องชุดละ 100 บาท
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 100 บาท

5)

ค่ามอบอํานาจกรณีทด
ี น
ิ /สิงปลูกสร้างเรืองละ
(หมายเหตุ: -)

6)

ค่ามอบอํานาจกรณีหอ
้ งชุดเรืองละ 50 บาท
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

7)

ค่าพยานให้แก่พยานกรณีทดิ
ี น/สิงปลูกสร้างคนละ 10 บาท
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

8)

ค่าพยานให้แก่พยานกรณีหอ
้ งชุดคนละ 20 บาท
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

20

บาท

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
เจ ้าพนักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/เจ ้าพนักงานทีดินอําเภอ/กิงอําเภอพืนทีทีใช ้บริการ
(หมายเหตุ: -)
2)
ตู ้รับเรืองร ้องเรียนสํานักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/สํานักงานทีดินอําเภอ/กิงอําเภอ
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 2141 5678-9
(หมายเหตุ: -)
4)
ฝ่ ายเรืองราวร ้องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ชัน 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ ้งวัฒนะแขวงทุง่ สองห ้องเขตหลักสีกทม. 10210
(หมายเหตุ: -)
5)
ศูนย์บริการประชาชนสํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
6)
ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชัน 2 ถนนแจ ้งวัฒนะตําบลคลองเกลืออําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนสําหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
ชือแบบฟอร์ม
1)
มีครบทุกประเภทสามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจ ้าหน ้าทีณสํานักงานทีดินทุกแห่งหรือสามารถตรวจสอบด ้วย
ตนเองจากเว็บไซต์ www.dol.go.th/registry
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
1. เอกสารทีนํามาแสดงต่อพนักงานเจ ้าหน ้าทีถ ้าเป็ นภาษาต่างประเทศต ้องแปลเป็ นภาษาไทยทีรับรองความถูกต ้องโดย
1.1คนไทยทีจบการศึกษาในระดับไม่ตากว่
ํ
าปริญญาตรีในหลักสูตรทีใช ้ภาษาทีปรากฏในเอกสารนันเป็ นภาษาในการเรียนการ

สอนหรือ
1.2 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเป็ นผู ้สอนภาษาทีปรากฏในเอกสารนันในสถาบันการศึกษาหรือ
1.3 สถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศทีตังอยู่ในประเทศไทยโดยประเทศนันใช ้ภาษาทีปรากฏในเอกสารนันเป็ นภาษา
ราชการหรือ
1.4 สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
(ทังนีตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ธิ ป
ี ฏิบต
ั ริ าชการทางปกครองพ.ศ. 2539)

เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคู่มอ
ื มีผลบังคับใช ้: 29/06/2558

