๑

คูมือสําหรับประชาชน (ฉบับยอ)
เกี่ยวกับการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทตาง ๆ
************************
เมื่อบุคคลใดมีความประสงคจะขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เชน ซื้อขาย ขายฝาก ให จํานอง เปนตน ใหนําหลักฐานที่เกี่ยวของ
ไปยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร/สาขา หรือสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/
สวนแยก หรือสํานักงานที่ดินอําเภอ/กิ่งอําเภอทองที่ซึ่งที่ดิน สิ่งปลูกสราง หรือหองชุดตั้งอยู เพื่อพนักงาน
เจาหนาที่จะไดสอบสวนสิทธิ ความสามารถของบุคคล รวมตลอดถึงความสมบูรณแหงนิติกรรม ซึ่งมีหลักเกณฑ
ขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสารหลักฐาน ตามประเภทการจดทะเบียน ดังนี้

การจดทะเบียนเกี่ยวกับการโอน จํานอง เชา และกอภาระผูกพันในอสังหาริมทรัพย
ประเภทการจดทะเบียน
โอน

เช น ขาย ขายฝาก ให แลกเปลี่ ย น หลุ ด เป น สิ ท ธิ จ ากจํ า นอง
โอนชําระหนี้จํานอง โอนตามคําสั่งศาล โอนตามกฎหมาย โอนชําระคาหุน
โอนชําระหนี้ การไดมาโดยการครอบครอง เปนตน
เช น จํ านอง ขึ้ นเงิ น จํ านอง การโอนสิ ทธิ การรั บจํ านอง แก ไขหนี้
อั นจํ านองเป น ประกั น ผ อ นต น เงิ น จากจํ า นอง ลดเงิ น จากจํ า นอง
ปลอดจํานอง ไถถอนจํานอง เปนตน

จํานอง
เชา

เชน เชา โอนสิทธิการเชา แบงเชา เชาชวง แกไขเพิ่มเติมสัญญาเชา
ปลอดเชา เลิกเชา เปนตน

กอภาระผูกพัน
ในอสังหาริมทรัพย

เชน สิทธิเก็บกิน สิทธิเหนือพื้นดิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย
สิทธิอาศัย ภาระจํายอม เปนตน

 หลักเกณฑ วิธกี าร ในการยื่นคําขอ

๑. ผูโอนหรือผูใหสัญญา เชน ผูขาย หรือผูจํานอง เปนตน จะตองเปนเจาของที่ดิน/สิ่งปลูกสรางหรือ
หองชุดที่มีชื่อตนเองปรากฏอยูในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
๒. พนักงานเจาหนาที่ตองสอบสวนสิทธิและความสามารถ รวมตลอดถึงความสมบูรณของนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

 เอกสารหลักฐาน

หลักฐานสําหรับที่ดิน/หองชุด/สิ่งปลูกสราง (ตนฉบับ) ไดแก โฉนดที่ดิน/หนังสือรับรองการทําประโยชน/
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด/หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง

๒
กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารตนฉบับ ทั้งฝายผูโอนและผูรับโอน เชน
๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถามี)
๔. ทะเบียนสมรส (ถามี)
๕. มรณบัตรของคูสมรส (ถามี)
๖. ทะเบียนหยา/พรอมบันทึกหลังการหยา (ถามี)
๗. หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรมของคูสมรส (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานของคูสมรส
กรณีนิติบุคคล ไดแก บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่น ๆ
เอกสารตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง ทั้งฝายผูโอนและผูรับโอน ยกเวน ขอ ๕- ๘
ใชเฉพาะผูรับโอน เชน
๑. หนังสือรับรองนิติบุคคล
๒. รายงานการประชุมนิติบุคคล
๓. ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
๔. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
พรอมตราประทับ
๕. หนังสือบริคณหสนธิ
๖. ขอบังคับของนิติบุคคล
๗. บัญชีรายชื่อผูถือหุนและถานิติบุคคล (ไทย) นั้นมีนิติบุคคล (ไทย) อื่นถือหุนอยูอีกตองแสดงหลักฐาน
บัญชีรายชื่อผูถือหุนของนิติบุคคล (ไทย) อื่นดวย
๘. กรณีบริษัทมหาชนจํากัดไมไดซื้อที่ดินแตถือหุนในบริษัทที่ซื้อที่ดิน ตองมีหนังสือรับรองของบริษัท
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนของบริษัทวา
จะควบคุมอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาวของบริษัทมหาชนจํากัดนั้น ไมใหเกินกวารอยละ ๔๙
ของทุนจดทะเบียนดวย
เอกสารอื่น ๆ (ตนฉบับ) เชน
๑. คําพิพากษาหรือคําสั่งศาลและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (กรณีการโอนตามคําสั่งศาลหรือโอนโดย
มีคําพิพากษา)
๒. หนังสือยินยอมจากเจาของที่ดินใหทํานิติกรรม (กรณีสิ่งปลูกสรางที่โอน/จํานอง/เชา/กอภาระผูกพัน
ไมใชของเจาของที่ดิน)
๓. หนังสือรับรองการปลอดหนี้จากนิติบุคคลอาคารชุด (กรณีโอนหองชุด)
๔. หนังสือรับรองของนิติบุคคลอาคารชุดที่รับรองวามีคนตางดาวถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดไมเกินรอยละ
๔๙ ของเนื้อที่หองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น (กรณีโอนหองชุดใหแกบุคคลหรือนิติบุคคลตางดาว)
๕. กรณีคนไทยที่มีคูสมรสตางดาวขอซื้อที่ดินหรือหองชุดเพื่อเปนสินส วนตัว กรณีบุคคลหรือนิติบุคคล
ตางดาวขอซื้อหองชุด กรณีนิติบุคคลที่มีคนตางดาวถือหุนหรือเปนกรรมการรับโอนที่ดินโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ตองมีเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามคูมือสําหรับประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๖. รูปแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินประกอบสัญญา (เชน แบงเชา แบงเชาเฉพาะสวน ภาระจํายอมบางสวน เปนตน)
(ตนฉบับซึ่งผูขอจัดทํา)

๓

 ขั้นตอนการดําเนินการ

ขั้นตอนที่ ๑ ติดตอเจาหนาที่ประชาสัมพันธ เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เบื้องตน
และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง (ไมนับเปนระยะเวลาดําเนินการ)
ขั้นตอนที่ ๒ ยื่นคําขอ/สอบสวน/ทําคําขอและสัญญาหรือบันทึกขอตกลง/ชําระเงิน
กรณีโอนที่ดินมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข.) หรือโอนเฉพาะ
สิ่งปลูกสรางตองประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน (เพิ่มขั้นตอนและระยะเวลา จัดทําประกาศ/สงประกาศ
และปดประกาศรวมอีก ๔๕ วัน หากไมมีผูโตแยงคัดคาน เจาหนาที่ทําหนังสือแจงผูขอมาดําเนินการ
เพื่อจดทะเบียน)
ขั้นตอนที่ ๓ เจาพนักงานที่ดินจดทะเบียน แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
และสัญญาใหผูขอ

 ระยะเวลาดําเนินการ
ประเภท

กรณีไมตองประกาศ

กรณีตองประกาศ

โอน
เชา
กอภาระผูกพันในอสังหาริมทรัพย

ใชระยะเวลาประมาณ ๑๕๐ นาที ใชระยะเวลารวม ๔๗ วัน
(ไมรวมระยะเวลาขั้นตอนที่ ๑)

จํานอง

ใชระยะเวลาประมาณ ๑๐๐ นาที ใชระยะเวลารวม ๔๗ วัน
(ไมรวมระยะเวลาขั้นตอนที่ ๑)

 คาธรรมเนียม คาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย คาภาษีธุรกิจเฉพาะ และคาอากรแสตมป
ประเภท
โอน

คาธรรมเนียม
- ๒ % ของราคา
ประเมินทุนทรัพย
- ๐.๕ % ของราคา
ประเมินทุนทรัพย
กรณีใหโดยเสนหาไมมี
คาตอบแทนระหวาง
บุพการีกับผูสืบสันดาน
หรือระหวางคูสมรส

คาภาษี
หัก ณ ที่จาย

คาภาษี
ธุรกิจเฉพาะ

กรณีบุคคลธรรมดา
- เสียอัตรากาวหนา
โดยคํานวณจากราคา
ประเมินตามวิธีการ
ที่กําหนดในประมวล
รัษฎากร
กรณีนิติบุคคล
- ๑ % ของราคา
ประเมินหรือราคา
ทุนทรัพยที่สูงกวา

๓.๓ % (รวม
ภาษีทองถิ่น)
ของราคา
ประเมินหรือ
ราคาทุนทรัพย
ที่สูงกวา
(กรณีที่ตองเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะ)

คาอากรแสตมป
๐.๕ % ของราคา
ประเมินหรือราคา
ทุนทรัพยที่สงู กวา
(ยกเวนกรณีที่เสีย
ภาษีภาษีธุรกิจ
เฉพาะแลว)

๔
ประเภท
จํานอง
- กรณีมีทุนทรัพย

- กรณีไมมีทุนทรัพย
(เชน ปลอดจํานอง
ไถถอนจากจํานอง
เปนตน)
เชา
- กรณีมีทุนทรัพย

คาภาษี
หัก ณ ที่จาย

คาภาษี
ธุรกิจเฉพาะ

ไมเสีย

ไมเสีย

คูกรณีใหใชสัญญา
จํานองเปนหลักฐาน
การกูยืมดวย เสีย
๐.๐๕ % ของวงเงิน
ที่จํานอง แตไมเกิน
๑๐,๐๐๐ บาท

ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง
แปลงละ ๕๐ บาท
หองชุด
หองชุดละ ๑๐๐ บาท

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

๑ % ของราคาเชา
ตลอดอายุการเชา
(คาเชารวมถึงเงินกินเปลา
(ถามี))

ไมเสีย

ไมเสีย

๐.๑% ของราคาเชา
ตลอดอายุการเชา
(คาเชารวมถึงเงิน
กินเปลา (ถามี))
แตหากเปนการ
เชาทํานา ไร
ไมตองเสียอากร
แสตมป

ไมเสีย

ไมเสีย

๐.๕% ของ
จํานวนเงิน
คาตอบแทน

คาธรรมเนียม
ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง
๑ % ของวงเงินจํานอง
อยางสูงไมเกิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท
หองชุด
๑ % ของวงเงินจํานอง

- กรณีไมมีทุนทรัพย ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง
(เชน ปลอดเชา
แปลงละ ๕๐ บาท
เลิกเชา เปนตน) หองชุด
หองชุดละ ๑๐๐ บาท
กอภาระผูกพัน
ในอสังหาริมทรัพย
- กรณีมีทุนทรัพย ๑% ของจํานวนเงิน
คาตอบแทน
- กรณีไมมีทุนทรัพย
(เชน เลิกสิทธิเก็บกิน
เลิกภาระจํายอม
เปนตน)

ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง
แปลงละ ๕๐ บาท
หองชุด
หองชุดละ ๑๐๐ บาท

คาอากรแสตมป

๕

การจดทะเบียนเกี่ยวกับการเชาตามพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒
 หลักเกณฑ วิธกี าร ในการยื่นคําขอ

๑. การเชาตามพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนการเชามีกําหนดเชาระยะเวลาเกิน ๓๐ ปขึ้นไปแตไมเกิน ๕๐ ป และตอสัญญาไดอีกไมเกิน ๕๐ ป
๒. ผูใหเชาตองเปนเจาของที่ดิน หรือเจาของที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซึ่งมีชื่อปรากฏในหลักฐานโฉนดที่ดิน
หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส.๓ ก./น.ส. ๓ ข.) หรือมีหลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง
๓. พนักงานเจาหนาที่ตองสอบสวนสิทธิและความสามารถ รวมตลอดถึงความสมบูรณของนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
๔. กรณีการเชาที่ดินมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข.) ตองประกาศ
มีกําหนด ๓๐ วัน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ หใชประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
๕. กรณีเชาที่ดินเนื้อที่เกิน ๑๐๐ ไร
๕.๑ การเชาที่ดินนี้จะตองเปนกิจการที่อยูภายใตหลักเกณฑอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนการประกอบกิจการที่เพิ่มมูลคาการสงออกหรือสนับสนุนการจางแรงงานภายในประเทศ
(๒) เปนการประกอบกิจการที่ยังไมมีในราชอาณาจักรหรือมีแตไมเพียงพอ
(๓) เปนการประกอบกิจการที่มีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยหรือเปนการพัฒนาดานเทคโนโลยี
(๔) เปนการประกอบกิจการที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางสูงตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
๕.๒ ในกรณีคนตางดาวหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในที่ดินไดเสมือนคนตางดาว ตามมาตรา ๙๗ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน เปนผูเชา ผูเชาชวง หรือผูรับโอนสิทธิการเชา การประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมนั้น จะตองมี
การลงทุนไมนอยกวาหนึ่งรอยลานบาท ทั้งนี้ ไมรวมถึงจํานวนเงินคาเชาโดยตองนําเงินตราตางประเทศเขามาใน
ราชอาณาจักร หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ หรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู
นอกประเทศตามจํานวนเงินลงทุนทั้งหมด
๕.๓. การเชาที่ดินเนื้อที่เกิน ๑๐๐ ไร ตองใหสภาทองถิ่นที่ที่ดินตั้งอยูใหความเห็นกอนดําเนินการขอ
อนุมัติตออธิบดีกรมที่ดิน กรณีที่ดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร หรือขอนุมัติตอผูวาราชการจังหวัด (ในฐานะ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน) กรณีที่ดินตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่น

 เอกสารหลักฐาน

หลักฐานสําหรับที่ดิน/ สิ่งปลูกสราง (ตนฉบับ) ไดแก โฉนดที่ดิน/หนังสือรับรองการทําประโยชน/
หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง
กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารตนฉบับ เชน
๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถามี)
๔. ทะเบียนสมรส (ถามี)
๕. มรณบัตรของคูสมรส (ถามี)
๖. ทะเบียนหยา/พรอมบันทึกหลังการหยา (ถามี)

๖
๗. หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรมของคูสมรส (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานของคูสมรส
กรณีนิติบุคคล ไดแก บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่น ๆ
เอกสารตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง เชน
๑. หนังสือรับรองนิติบุคคล
๒. รายงานการประชุมนิติบุคคล
๓. ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
๔. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
พรอมตราประทับ
๕. หนังสือบริคณหสนธิ
๖. ขอบังคับของนิติบุคคล
๗. บัญชีรายชื่อผูถือหุนและถานิติบุคคล (ไทย) นั้นมีนิติบุคคล (ไทย) อื่นถือหุนอยูอีกตองแสดง
หลักฐานบัญชีรายชื่อผูถือหุนของนิติบุคคล (ไทย) อื่นดวย
๘. กรณีบริษัทมหาชนจํากัดไมไดซื้อที่ดินแตถือหุนในบริษัทที่ซื้อที่ดิน ตองมีหนังสือรับรองของบริษัท
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนของบริษัทวา
จะควบคุมอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาวของบริษัทมหาชนจํากัดนั้น ไมใหเกินกวารอยละ ๔๙
ของทุนจดทะเบียนดวย
เอกสารอื่น ๆ (ตนฉบับ)
๑. แผนงานโครงการเกี่ยวกับการลงทุนในกิจการพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่จะทําการเชา
๒. รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
๓. หนังสือรับรองจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หรือการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย วาที่ดิน
ที่จะขอเชาอยูภายในบริเวณที่กําหนดเปนประเภทพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมตามกฎหมาย
๔. หลักฐานการยื่นคําขอหรือการไดรับอนุญาตหรือไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐหรือองคการ
ของรัฐที่เกี่ยวของ
๕. กรณีผูขอจดทะเบียนเปนผูที่เคยไดมาซึ่งสิทธิการเชาตามพระราชบัญญัตินี้แลวใหแสดงหลักฐาน
การไดมาซึ่งสิทธิดังกลาวดวย
๖. จํานวนเงินที่มาลงทุนกรณีการจดทะเบียนเชาเชาชวงหรือการรับโอนสิทธิการเชาที่มีเนื้อที่ไมเกินกวา
หนึ่งรอยไร มีหลักฐานที่แสดงอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
๖.๑ กรณีเพื่อประกอบพาณิชยกรรมมีหลักฐานการนําเงินมาลงทุนไมต่ํากวายี่สิบลานบาท
๖.๒ กรณีเพื่อประกอบอุตสาหกรรมที่สามารถขอรับการสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการลงทุนมีหลักฐานการนําเงินมาลงทุนไมต่ํากวากฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนกําหนด
๖.๓ กรณีพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
๗. กรณีผูเชาที่เปนบุคคลหรือนิติบุคคลตางดาวตองใชหลักฐานการนําเงินตราตางประเทศเขามาใน
ราชอาณาจักร การถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศ และการถอนเงิน
จากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ เอกสารหลักฐานตามคูมือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๗
๘. กรณีเชาที่ดินเนื้อที่เกิน ๑๐๐ ไร
๘.๑ จํานวนเงินที่มาลงทุนกรณีการจดทะเบียนเชา เชาชวง หรือการรับโอนสิทธิการเชา ที่มีเนื้อที่
เกินกวาหนึ่งรอยไร เพื่อการประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมมีหลักฐานการนําเงินมา
ลงทุนไมนอยกวาหนึ่งรอยลานบาท ทั้งนี้ ไมรวมถึงจํานวนเงินคาเชา โดยใชหลักฐานการนํา
เงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของ
บุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศ หรือหลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ
๘.๒ หลักฐานที่แสดงอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เปนการประกอบกิจการที่เพิ่มมูลคาการสงออกหรือสนับสนุนการจางแรงงานภายในประเทศ
(๒) เปนการประกอบกิจการที่ยังไมมีในราชอาณาจักรหรือมีแตไมเพียงพอ
(๓) เปนการประกอบกิจการที่มีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยหรือเปนการพัฒนาดานเทคโนโลยี
(๔) เปนการประกอบกิจการที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางสูงตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
๙. รูปแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินประกอบสัญญาเชา (กรณีจดทะเบียนเชาเฉพาะสวน แบงเชา แบงเชา
เฉพาะสวน) (ตนฉบับซึ่งผูขอจัดทํา)
๑๐. หนังสือยินยอมจากเจาของที่ดินใหทํานิติกรรม (กรณีสิ่งปลูกสรางที่เชาไมใชของเจาของที่ดิน)

 ขั้นตอนการดําเนินการ

ขั้นตอนที่ ๑ ติดตอเจาหนาที่ประชาสัมพันธ เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เบื้องตน
และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง (ไมนับเปนระยะเวลาดําเนินการ)
ขั้นตอนที่ ๒ ยื่นคําขอ/สอบสวน/ทําคําขอและสัญญาหรือบันทึกขอตกลง/ชําระเงิน
กรณีโอนที่ดินมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข.) ตองประกาศ
มีกําหนด ๓๐ วัน (เพิ่มขั้นตอนและระยะเวลา จัดทําประกาศ/สงประกาศ และปดประกาศ
รวมอีก ๔๕ วัน หากไมมีผูโตแยงคัดคาน เจาหนาที่ทําหนังสือแจงผูขอมาดําเนินการ
เพื่อจดทะเบียน)
ขั้นตอนที่ ๓ สรุปเรื่องพรอมความเห็นใหผูมีอํานาจสั่งอนุมัติ
เมื่อไดรับทราบผลจากสภาทองถิ่นและประกาศครบกําหนด (ถามี) ดําเนินการดังนี้
๓.๑ กรณีที่ดินตั้งอยูเขตกรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดินสรุปเรื่องพรอมความเห็นเสนออธิบดี
กรมที่ดินพิจารณาสั่งอนุมัติ
๓.๒ กรณีที่ดินตั้งอยูเขตจังหวัดอื่น สํานักงานที่ดินสรุปเรื่องพรอมความเห็นเสนอผูวา ราชการจังหวัด
พิจารณาสั่งอนุมัติ
ขั้นตอนที่ ๔ สงเรื่องใหสํานักงานที่ดินเจาของเรื่องแจงผูขอมาดําเนินการจดทะเบียน
ขั้นตอนที่ ๕ เจาพนักงานที่ดินจดทะเบียน/แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน/สัญญาใหผูขอ

 ระยะเวลาดําเนินการ
ประเภท

กรณีไมตองประกาศ

เชาที่ดินเนื้อที่ไมเกิน ๑๐๐ ไร ใชระยะเวลาประมาณ ๑๕๐ นาที
(ไมรวมระยะเวลาขั้นตอนที่ ๑)

กรณีตองประกาศ
ใชระยะเวลารวม ๔๗ วัน

๘
ประเภท

กรณียื่นคําขอที่สํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร

กรณียื่นคําขอที่สํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครสาขา/สวนแยก

เชาที่ดินเนื้อที่เกิน ๑๐๐ ไร
- กรณีที่ดินตั้งอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร

ใชระยะเวลารวม ๖๑ วัน

ใชระยะเวลารวม ๖๗ วัน

ประเภท

กรณียื่นคําขอที่
สํานักงานที่ดินจังหวัด

เชาที่ดินเนื้อที่เกิน ๑๐๐ ไร
- กรณีที่ดินตั้งอยูในเขต
จังหวัดอื่น

กรณียื่นคําขอที่สํานักงานที่ดิน
จังหวัด/สาขา/สวนแยก/
สํานักงานที่ดินอําเภอ/กิ่งอําเภอ

ใชระยะเวลารวม ๕๕ วัน

ใชระยะเวลารวม ๖๑ วัน

 คาธรรมเนียม และคาอากรแสตมป
ประเภท

คาธรรมเนียม

กรณีมีทุนทรัพย
กรณีไมมีทุนทรัพย
(เชน ปลอดเชา เลิกเชา เปนตน)

คาอากรแสตมป

๑ % ของราคาเชาตลอดอายุการเชา ๐.๑% ของราคาเชาตลอดอายุการเชา
(คาเชารวมถึงเงินกินเปลา (ถามี))
(คาเชารวมถึงเงินกินเปลา (ถามี))
แปลงละ ๕๐ บาท
ไมเสีย

การจดทะเบียนเกี่ยวกับผูจัดการมรดก/โอนมรดก
ประเภทจดทะเบียน
ผูจัดการมรดก

เชน ผูจัดการมรดก ผูจัดการมรดกเฉพาะสวน เปลี่ยนผูจัดการมรดก โอนเปลี่ยนนาม
ผูจัดการมรดก เลิกผูจัดการมรดก เปนตน

โอนมรดก

เชน โอนมรดก โอนมรดกเฉพาะสวน โอนมรดกบางสวน โอนมรดกเฉพาะสวน
เพียงบางสวน โอนมรดกสิทธิการไถ โอนมรดกสิทธิการรับจํานอง โอนมรดก
สิทธิเหนือพื้นดิน เปนตน

 หลักเกณฑ วิธกี าร ในการยื่นคําขอ

เจาของที่ดิน สิ่งปลูกสราง หรือหองชุด ซึ่งมีชื่อปรากฏในหลักฐานโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน (น.ส. ๓, น.ส.๓ ก., น.ส. ๓ ข.) หรือหลักฐานสิ่งปลูกสราง หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
ถึงแกกรรมทายาทหรือผูจัดการมรดก มีความประสงคจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดก หรือโอนมรดก โดย
พนักงานเจาหนาที่ตองสอบสวนสิทธิและความสามารถ ตลอดจนความเปนทายาทของเจามรดกตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ดังนี้

๙
๑. กรณีผูจัดการมรดกตามคําสั่งศาลขอจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกเปนการจดทะเบียนแลวเสร็จ
ในวันยื่นคําขอ สวนกรณีผูจัดการมรดกตามพินัยกรรมโดยไมมีการขอใหศาลแตงตั้งผูจัดการมรดกอีกชั้นหนึ่ง
ขอจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดก เปนการยื่นคําขอและจดทะเบียนไมแลวเสร็จในวันยื่นคําขอ เนื่องจากตองมี
การประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน
๒. กรณีผูจัดการมรดกตามคําสั่งศาล หรือตามพินัยกรรม ซึ่งไดจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกไวแลว
มีความประสงคขอโอนมรดกใหแกทายาทโดยธรรม หรือทายาทตามพินัยกรรมของเจามรดก เปนกรณียื่นคําขอ
และจดทะเบียนแลวเสร็จในวันยื่นคําขอ
๓. กรณีทายาทโดยธรรม หรือทายาทตามพินัยกรรมของผูตาย (เจามรดก) (ไมมีผูจัดการมรดก) มาขอรับ
โอนมรดกเปนกรณียื่นคําขอและจดทะเบียนไมแลวเสร็จในวันยื่นคําขอ เนื่องจากตองมีการประกาศ มีกําหนด ๓๐ วัน

 เอกสารหลักฐาน

หลักฐานสําหรับที่ดิน/หองชุด/สิ่งปลูกสราง (ตนฉบับ) ไดแก โฉนดที่ดิน/หนังสือรับรองการทําประโยชน/
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด/หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง
กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง เชน
๑. มรณบัตรหรือหลักฐานการตายของเจามรดก
๒. บัตรประจําตัวประชาชน
๓. สําเนาทะเบียนบาน
๔. ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล ของเจามรดกหรือผูจัดการมรดก (ถามี)
๕. ทะเบียนสมรส (กรณีคูสมรสหรือบิดาเจามรดกเปนผูขอรับมรดก)
๖. ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (กรณีบุตรบุญธรรมเปนผูขอรับมรดก)
๗. หลักฐานแสดงวาผูรับโอนเปนทายาทที่มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย
หมายเหตุ กรณีจดทะเบียนเกี่ยวกับผูจัดการมรดก ใชหลักฐานตามขอ ๑ - ๔
กรณีนิติบุคคล ไดแก บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่น ๆ
เอกสารตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง เชน
๑. หนังสือรับรองนิติบุคคล
๒. รายงานการประชุมนิติบุคคล
๓. ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
๔. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
พรอมตราประทับ
เอกสารอื่น ๆ (เอกสารตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง) เชน
๑. คําสั่งศาล หรือคําพิพากษาซึ่งแตงตั้งการเปนผูจัดการมรดก
๒. พินัยกรรม ยกเวนกรณีพินัยกรรมสูญหาย หรือถูกทําลาย สามารถนําสําเนาพินัยกรรมที่เคยนําไป
แสดงตอหนวยงานราชการ เชน ศาล หรือสํานักงานที่ดินอื่น และพนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานนั้น
ไดรับรองสําเนาถูกตองมาใชเปนหลักฐานแทนตนฉบับพินัยกรรมก็ได
๓. หลักฐานการตายของบิดามารดาเจามรดก
๔. ถามีผูมีสิทธิรับมรดกรวมกันหลายคนบางคนไดถึงแกกรรมไปแลว ตองมีหลักฐานการตายของทายาทนั้น ๆ
๕. หลักฐานการไมรับมรดกของทายาท (กรณีไมขอรับมรดกและไมไดมาติดตอยื่นคําขอดวย)
๖. กรณีโอนหองชุดตองมีหนังสือรับรองการปลอดหนี้จากนิติบุคคลอาคารชุด
๗. หนังสือยินยอมเจาของที่ดินใหทํานิติกรรม (กรณีสิ่งปลูกสรางทีโ่ อนมรดกไมใชของเจาของที่ดิน)

๑๐

 ขั้นตอนการดําเนินการ

ขั้นตอนที่ ๑ ติดตอเจาหนาที่ประชาสัมพันธ เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เบื้องตน
และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง (ไมนับเปนระยะเวลาดําเนินการ)
ขั้นตอนที่ ๒ ยื่นคําขอ/สอบสวน/ทําคําขอ/ชําระเงิน
กรณีโอนที่ดินมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข.) หรือโอนเฉพาะ
สิ่งปลูกสรางตองประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน (เพิ่มขั้นตอนและระยะเวลา จัดทําประกาศ/สงประกาศ
และปดประกาศรวมอีก ๔๕ วัน หากไมมีผูโตแยงคัดคาน เจาหนาที่ทําหนังสือแจงผูขอมาดําเนินการ
เพื่อจดทะเบียน)
ขั้นตอนที่ ๓ เจาพนักงานที่ดินจดทะเบียน และแจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
และสัญญาใหผูขอ

 ระยะเวลาดําเนินการ
ประเภท

ผูจัดการมรดก

โอนมรดก

ระยะเวลาดําเนินการ

กรณีไมตองประกาศ
(ผูจัดการมรดกตามคําสั่งศาล)

ใชระยะเวลาประมาณ ๙๐ นาที
(ไมรวมระยะเวลาขั้นตอนที่ ๑)

กรณีตองประกาศ
(ผูจัดการมรดกตามพินัยกรรม)

ใชระยะเวลารวม ๔๗ วัน

กรณีไมตองประกาศ
(มีผูจัดการมรดก)

ใชระยะเวลาประมาณ ๑๓๐ นาที
(ไมรวมระยะเวลาขั้นตอนที่ ๑)

กรณีตองประกาศ
(ไมมีผูจัดการมรดก)

ใชระยะเวลารวม ๔๗ วัน

 คาธรรมเนียม และคาภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประเภท

คาธรรมเนียม

ผูจัดการมรดก

ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง
แปลงละ ๕๐ บาท
หองชุด
หองชุดละ ๑๐๐ บาท

โอนมรดก

- ๐.๕ % ของราคาประเมิน
(เปนการโอนมรดกระหวางบุพการี
กับผูสืบสันดานหรือระหวางคูสมรส)
- ๒ % ของราคาประเมิน กรณีอื่น

คาภาษีธุรกิจเฉพาะ
ไมเสีย

๓.๓ % ของราคาประเมิน
(กรณีโอนมรดกใหแกทายาทตาม
พินัยกรรมซึ่งไมใชทายาทโดยธรรม)

๑๑
ประเภท

คาธรรมเนียม

โอนมรดกสิทธิการเชา

คาภาษีธุรกิจเฉพาะ

๑ % ของราคาจํานวนเงินคาเชา
ตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู

โอนมรดกสิทธิการไถ
ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง
โอนมรดกสิทธิการรับจํานอง แปลงละ ๕๐ บาท
โอนมรดกสิทธิเหนือพื้นดิน หองชุด
หองชุดละ ๑๐๐ บาท

ไมเสีย
ไมเสีย

การยื่นคําขอจดทะเบียนตางสํานักงานที่ดิน
(ยกเวนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ตองมีการประกาศหรือมีการรังวัด)

 หลักเกณฑ วิธีการ ในการยื่นคําขอ

๑. เปนกรณีที่ผูขอไมสะดวกในการเดินทางไปยื่นคําขอจดทะเบียนยังพื้นที่ซึ่งที่ดินหรือหองชุดตั้งอยู
ผูขอตองไปยื่นเอกสารหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร/สาขา สํานักงาน
ที่ดินจังหวัด/สาขา และสวนแยก แหงใดแหงหนึ่ง โดยตองเปนการยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับที่ ดินที่มีโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) และหนังสือกรรมสิ ทธิ์ห องชุ ด
เฉพาะกรณีที่ไมมีการประกาศหรือการรังวัด โดยพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดินที่รับคําขอจะตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานและเรียกเก็บคาธรรมเนียม ภาษีและอากร รวมทั้งคาใชจายในการสงเรื่องราวขอจดทะเบียน
โอนที่ดินหรือหองชุดทางไปรษณียไปใหสํานักงานที่ดินทองที่ซึ่งที่ดินหรือหองชุดตั้งอยูเพื่อจดทะเบียนตาม
กฎหมาย หากไมมีเหตุขัดของพนักงานเจาหนาที่จะดําเนินการจดทะเบียนใหผูขอ เสร็จแลวจะสงหนังสือแสดง
สิทธิในทีด่ ินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด และสัญญาทางไปรษณีย คืนสํานักงานที่ดินที่รับคําขอเพื่อแจงใหผูขอ
จดทะเบียนรับเอกสารคืน
๒. พนักงานเจาหนาที่ตองสอบสวนสิทธิและความสามารถรวมตลอดถึงความสมบูรณของนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
๓. ผูขอตองยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไวในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแตละประเภท

 ขั้นตอนการดําเนินการ

ขั้นตอนที่ ๑ ติดตอเจาหนาที่ประชาสัมพันธ เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เบื้องตน
และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง (ไมนับเปนระยะเวลาดําเนินการ)
ขั้นตอนที่ ๒ ยื่นคําขอ/สอบสวน/ทําคําขอและสัญญาหรือบันทึกขอตกลง/ชําระเงิน/ออกใบรับ ท.ด. ๕๓/
สงเอกสารทางไปรษณียไปยังสํานักงานที่ดินทองที่เพื่อดําเนินการจดทะเบียน
ขัน้ ตอนที่ ๓ เจาพนักงานที่ดินจดทะเบียน สงเอกสารทั้งหมดคืนสํานักงานที่ดินที่รับคําขอทางไปรษณีย
ขั้นตอนที่ ๔ แจงผูขอรับเอกสารคืน แจกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดและ
สัญญาใหผูขอ

 ระยะเวลาดําเนินการ

ใชระยะเวลารวม ๑๑ วัน

๑๒

 คาธรรมเนียมคาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย คาภาษีธุรกิจเฉพาะ และคาอากรแสตมป
- เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแตละประเภท

การจดทะเบียนเกี่ยวกับวัด มัสยิดอิสลาม มูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร
ขอไดมาซึ่งทีด่ ินตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
 หลักเกณฑ วิธกี าร ในการยื่นคําขอ

๑. ผูโอนตองเปนเจาของที่ดินหรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อตนเองปรากฏอยูในหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดิน และผูรับโอนเปนวัด หรือมัสยิดอิสลาม หรือมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร
๒. พนักงานเจาหนาที่ตองสอบสวนสิทธิและความสามารถ รวมตลอดถึงความสมบูรณของนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
๓. ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการเปนไปตามกระบวนงานในแตละประเภท โดยมีเงื่อนไข คือ วัด
หรือมัสยิดอิสลาม หรือมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอนจึงจะ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทดังกลาวได ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมอบอํานาจการสั่งอนุญาต
ใหไดมาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา ดังนี้
- กรณีที่ดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีกรมที่ดินเปนผูปฏิบัติราชการแทน
- กรณีที่ดินอยูใ นเขตจังหวัดอื่น ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทน
- กรณีที่เห็นวาไมควรอนุญาต ใหเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาสั่งการ
๔. กรณีวัดขอแลกเปลี่ยนที่ดินกับเอกชนหรือกับวัดดวยกัน คูกรณีตองเสนอเรื่องการแลกเปลี่ยนที่ดิน
กับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดําเนินการตามอํานาจหนาที่และขั้นตอนตาง ๆ ใหครบถวน ถาผลการ
พิจารณาใหวั ดแลกเปลี่ยนที่ดินได สํานักงานพระพุ ทธศาสนาแห งชาติ จะสงเรื่องใหกรมที่ดิน เพื่ อสงเรื่องให
สํานักงานที่ดินแจงคูกรณีใหมายื่นคําขอกับพนักงานเจาหนาที่ เพื่อเขาสูกระบวนงานวัดขอไดมาซึ่งที่ดินตามมาตรา
๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดินตอไป
๕. กรณีมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักรไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินแลว หากจะจําหนายที่ดินตองขออนุญาต
อธิบดีกรมที่ดินกอน
๖. กรณีการขอไดมาซึ่งที่ดินที่มีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข.) ตอง
ประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน

 เอกสารหลักฐาน

หลักฐานสําหรับที่ดิน/สิ่งปลูกสราง (ตนฉบับ) ไดแก โฉนดที่ดิน/หนังสือรับรองการทําประโยชน/
หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง
หลักฐานสําหรับผูโอน
บุคคลธรรมดา (ตนฉบับ)
๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถามี)
๔. ทะเบียนสมรส (ถามี)
๕. มรณบัตรของคูสมรส (ถามี)

๑๓
๖. ทะเบียนหยา/พรอมบันทึกหลังการหยา (ถามี)
๗. หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรมของคูสมรส (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานของคูสมรส
นิติบุคคล (ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง)
๑. หนังสือรับรองนิติบุคคล
๒ .รายงานการประชุมนิติบุคคล
๓ .ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
๔. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลพรอม
ตราประทับ
๕ .หนังสือบริคณหสนธิ
๖ .ขอบังคับของนิติบุคคล
๗. บัญชีรายชื่อผูถือหุน
หลักฐานสําหรับวัด ผูรับโอน (ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง )
๑. หลักฐานการเปนนิติบุคคล
๑.๑ หลักฐานการประกาศการไดรับพระราชทานราชานุญาตใหสรางวัด (วัดที่ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.
ลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑) หรือ
๑.๒ หลักฐานการประกาศตั้งวัดของกระทรวงศึกษาธิการ (วัดที่ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ
พ.ศ. ๒๔๘๔) หรือ
๑.๓ กรณีไมมีหลักฐานตาม ๑.๑ หรือ ๑.๒ ใหใชเอกสาร ดังนี้
(๑) หนังสือรับรองสภาพวัด หรือ
(๒) สําเนาทะเบียนวัด หรือ
(๓) ประวัติวัดที่รับรองโดยราชการ หรือ
๑.๔ หลักฐานการประกาศตั้งวัดของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งประกาศในราชกิจานุเบกษา
(วัดที่ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕)
๒. หลักฐานการไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (ถามี)
๓. หลักฐานการแตงตั้งเจาอาวาส หรือผูรักษาการแทน
๔. หนังสือสุทธิของเจาอาวาส หรือผูรักษาการแทน
๕. หนังสือเลื่อนสมณศักดิ์ (ถามี)
๖. บัญชีจํานวนที่ดินของวัดที่มีอยูกอนแลวทั้งหมด
๗. สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่มีอยูแลวทุกแปลง
๘. รูปตอแผนที่ที่ดินเดิมกับแปลงที่ขอใหม (กรณีเปนการขยายพื้นที่เดิมหรือเปนทางเขาออก)
๙. บัญชีรายรับ - รายจายการดําเนินการในรอบปที่ผานมา
๑๐. จํานวนพระภิกษุสามเณร
๑๑. กรณีวัดขอรับมรดก
(๑) มรณบัตรเจามรดก
(๒) พินัยกรรมตนฉบับ (ถามี)
(๓) สําเนาพินัยกรรมที่เคยนําไปแสดงตอหนวยงานราชการ เชน ศาล หรือสํานักงานที่ดินอื่น และ
พนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานนั้นไดรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีพินัยกรรมสูญหายหรือถูกทําลาย)
(๔) คําสั่งศาลหรือคําพิพากษาแตงตั้งผูจัดการมรดก (ถามี)

๑๔
๑๒. กรณีวัดขอไดมาโดยการครอบครอง
(๑) คําสั่งศาลหรือคําพิพากษาใหวัดไดมาโดยการครอบครอง
(๒) หลักฐานหนังสือแสดงวาคดีถึงที่สุด
หลักฐานสําหรับมัสยิด ผูรับโอน (ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง)
๑. หลักฐานการเปนนิติบุคคล
๑.๑ ทะเบียนมัสยิด (แบบ ม.อ. ๒)
๑.๒ หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด (แบบ ม.อ. ๓)
๑.๓ ประกาศฯแตงตั้งอิหมาม คอเต็บ และบิหลั่น
๑.๔ ประกาศฯแตงตั้งกรรมการมัสยิด
๒. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาสําเนาทะเบียนบานของกรรมการมัสยิด หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
ใหเปนผูทําการแทนมัสยิด
๓. ตัวอยางลายมือชื่อของกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนมัสยิด
๔. รายงานการประชุมกรรมการมัสยิด และมอบหมายใหผูใดเปนผูทําการแทน
๕. ใบอนุญาตใหจัดตั้งสุสาน (กรณีขอไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนสุสาน)
๖. บัญชีจํานวนที่ดินของมัสยิดที่มีอยูกอนแลวทั้งหมด
๗. สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่มีอยูแลวทุกแปลง
๘. รูปตอแผนที่ที่ดินเดิมกับแปลงที่ขอใหม (กรณีเปนการขยายพื้นที่เดิมหรือเปนทางเขาออก)
๙. บัญชีรายรับ - รายจายการดําเนินการในรอบปที่ผานมา
๑๐. กรณีมัสยิดขอรับมรดก
(๑) มรณบัตรเจามรดก
(๒) พินัยกรรมตนฉบับ (ถามี)
(๓) สําเนาพินัยกรรมที่เคยนําไปแสดงตอหนวยงานราชการ เชน ศาล หรือ สํานักงานที่ดินอื่น
และพนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานนั้นไดรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีพินัยกรรมสูญหายหรือ
ถูกทําลาย)
(๔) คําสั่งศาลหรือคําพิพากษาแตงตั้งผูจัดการมรดก (ถามี)
๑๑. กรณีมัสยิดขอไดมาโดยการครอบครอง
(๑) คําสั่งศาลหรือคําพิพากษาใหวัดไดมาโดยการครอบครอง
(๒) หลักฐานหนังสือแสดงวาคดีถึงที่สุด
หลักฐานสําหรับมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร ผูรับโอน (ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง)
๑. หลักฐานการเปนนิติบุคคล
๑.๑ หลักฐานการจดทะเบียนเปนมูลนิธิ (แบบ ม.น. ๒)
๑.๒ ตราสารหรือขอบังคับ
๑.๓ รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิ
๒. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของกรรมการมูลนิธิ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
ใหเปนผูทําการแทนมูลนิธิ
๓. ตัวอยางลายมือชื่อของกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนมูลนิธิ
๔. ใบอนุญาตใหจัดตั้งสุสาน (กรณีขอไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนสุสาน)
๕. บัญชีจํานวนที่ดินของมูลนิธิฯ ที่มีอยูกอนแลวทั้งหมด
๖. สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่มีอยูแลวทุกแปลง

๑๕
๗. รูปตอแผนที่ที่ดินเดิมกับแปลงที่ขอใหม (กรณีเปนการขยายพื้นที่เดิมหรือเปนทางเขาออก)
๘. บัญชีรายรับ - รายจายการดําเนินการในรอบปที่ผานมา
๙. กรณีมูลนิธิขอรับมรดก
(๑) มรณบัตรเจามรดก
(๒) พินัยกรรมตนฉบับ (ถามี)
(๓) สําเนาพินัยกรรมที่เคยนําไปแสดงตอหนวยงานราชการ เชน ศาล หรือสํานักงานที่ดินอื่น และ
พนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานนั้นไดรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีพินัยกรรมสูญหายหรือถูกทําลาย)
๑๐. กรณีมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักรขอไดมาโดยการครอบครอง
(๑) คําสั่งศาลหรือคําพิพากษาใหมูลนิธิไดมาโดยการครอบครอง
(๒) หลักฐานหนังสือแสดงวาคดีถึงที่สุด

 ขั้นตอนการดําเนินการ

ขั้นตอนที่ ๑ ติดตอเจาหนาที่ประชาสัมพันธ เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เบื้องตน
และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง
ขั้นตอนที่ ๒ วันยื่นคําขอ : สอบสวน/ทําคําขอและบันทึกถอยคําคูกรณีเกี่ยวกับการขออนุญาตไดมาซึ่ง
๑
ที่ดินตามที่กฎหมายและระเบียบกําหนด/ชําระเงินคาคําขอ /แจงผูขอทราบขั้นตอนการขอ
๑
อนุญาตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และคืนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
กรณีโอนที่ดินมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข.) หรือโอนเฉพาะ
สิ่งปลูกสรางตองประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน (เพิ่มขั้นตอนและระยะเวลา จัดทําประกาศ/สงประกาศ
และปดประกาศรวมอีก ๔๐ วัน หากไมมีผูโตแยงคัดคาน เจาหนาที่ทําหนังสือแจงผูขอมาดําเนินการ
เพื่อจดทะเบียน)
ขั้นตอนที่ ๓ ขออนุญาตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย : สํานักงานที่ดินดําเนินการขออนุญาตรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทยภายในระยะเวลาที่กําหนด เมื่อมีคําสั่งอนุญาตแลวสํานักงานที่ดิน
มีหนังสือแจงผูขอทราบและนัดวันจดทะเบียน
ขั้นตอนที่ ๔ วันจดทะเบียน : ทําสัญญา/ชําระเงิน/เจาพนักงานที่ดินจดทะเบียน และแจกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินและสัญญาใหผูขอ

 ระยะเวลาดําเนินการ

ยื่นคําขอที่

กรณีไมตองประกาศ

กรณีตองประกาศ

สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

๙๓ วัน

๑๓๓ วัน

สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา

๙๘ วัน

๑๓๘ วัน

สํานักงานที่ดินจังหวัด

๙๓ วัน

๑๓๓ วัน

สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา

๑๐๑ วัน

๑๔๑ วัน

๑๖

 คาธรรมเนียม คาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย คาภาษีธุรกิจเฉพาะ และคาอากรแสตมป
ประเภท

คาธรรมเนียม

คาภาษี
หัก ณ ที่จาย

คาภาษี
ธุรกิจเฉพาะ

คาอากรแสตมป

วัด หรือมัสยิด
รับใหที่ดิน

- ๐.๐๑ % ของ
ราคาประเมิน เฉพาะ
กรณีรับใหที่ดินเพื่อใช
เปนที่ตั้งศาสนสถาน
และรวมกับที่ดินที่มี
อยูกอนแลวไมเกิน
๕๐ ไร
- ๒ % ของราคา
ประเมิน (สวนที่
เกินหรือไมใชที่ตั้ง
ศาสนสถาน)

- ยกเวน (เฉพาะที่ดินที่
รวมกับที่ดินที่มีอยูกอน
แลวไมเกิน ๕๐ ไร)
- สวนที่ไมเขาหลักเกณฑ
หรือเกินจํานวนเสีย
กรณีบุคคลธรรมดา
- เสียอัตรากาวหนา โดย
คํานวณจากราคาประเมิน
ตามวิธีการที่กําหนดใน
ประมวลรัษฎากร
กรณีนิติบุคคล
๑ % ของราคาประเมิน
หรือราคาทุนทรัพยที่สูงกวา

- ยกเวน
ยกเวน ตามมาตรา
(เฉพาะที่ดินที่ ๑๒๑ แหงประมวล
รวมกับที่ดินที่มี รัษฎากร
อยูกอนแลว
ไมเกิน ๕๐ ไร)
- สวนที่ไมเขา
หลักเกณฑหรือ
เกินจํานวนเสีย
๓.๓ % (รวมภาษี
ทองถิ่น) ของ
ราคาประเมินหรือ
ราคาทุนทรัพย
ที่สูงกวา

วัด หรือมัสยิด
ซื้อที่ดิน

๒ % ของราคา
ประเมิน

กรณีบุคคลธรรมดา
- เสียอัตรากาวหนา
โดยคํานวณจากราคา
ประเมินตามวิธีการที่
กําหนดในประมวล
รัษฎากร
กรณีนิติบุคคล
- ๑ % ของราคา
ประเมินหรือราคาทุน
ทรัพยที่สูงกวา

๓.๓ % (รวม ๐.๕ % ของราคา
ภาษีทองถิ่น)
ประเมินหรือราคา
ของราคาประเมิน ทุนทรัพยที่สูงกวา
หรือ ราคาทุน
ทรัพยที่สูงกวา

กรณีบุคคลธรรมดา
- เสียอัตรากาวหนา
โดยคํานวณจากราคา
ประเมินตามวิธีการที่
กําหนดในประมวลรัษฎากร
กรณีนิติบุคคล
- ๑ % ของราคา
ประเมินหรือราคาทุน
ทรัพยที่สูงกวา

๓.๓ % (รวม ๐.๕ % ของราคา
ภาษีทองถิ่น)
ประเมินหรือราคา
ของราคาประเมิน ทุนทรัพยที่สูงกวา
หรือราคาทุน
ทรัพยที่สูงกวา

มูลนิธิคริสตจักร ๒ % ของราคา
รับใหหรือซื้อที่ดิน ประเมิน

๑๗

การจดทะเบียนประเภทคนตางดาวขอรับมรดกที่ดินในฐานะทายาทโดยธรรม
ตามมาตรา ๙๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
 หลักเกณฑ วิธกี าร ในการยื่นคําขอ

๑. ผูรับโอนจะตองเปนคนตางดาวซึ่งมีฐานะเปนทายาทโดยธรรมของเจามรดกที่เปนเจาของที่ดินและ
หรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งมีชื่อปรากฏในหลักฐานโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓, น.ส.๓ ก.
หรือ น.ส. ๓ ข.)
๒. กรณีคนตางดาวขอรับมรดกที่ดินหรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งไดจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกไว
แลวในหลักฐานโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓, น.ส.๓ ก., น.ส.๓ ข.) และมีความประสงค
ขอโอนมรดกไมตองประกาศ แตหากขอรับมรดกโดยตรงเนื่องจากไมมีผูจัดการมรดกตองประกาศตามกฎหมาย
เปนเวลา ๓๐ วัน
๓. ที่ดินที่ขอรับมรดกเมื่อรวมกับที่ดินซึ่งมีอยูเดิม (ถามี) จะตองไมเกินสิทธิที่จะพึงมีไดตามมาตรา ๘๗
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินสวนที่เกินตองจําหนายในเวลาไมนอยกวา ๑๘๐ วันแตไมเกินหนึ่งป
๔. พนักงานเจาหนาที่ตองสอบสวนสิทธิและความสามารถ ตลอดจนความเปนทายาทของเจามรดก
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
๕. ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการเปนไปตามกระบวนงานขอจดทะเบียนประเภทโอนมรดก โดยมี
เงื่อนไข คือ ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอนจึงจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ประเภทดังกลาวได ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมอบอํานาจการสั่งอนุญาตใหได มาซึ่งที่ดินของ
คนตางดาว ดังนี้
- กรณีที่ดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีกรมที่ดินเปนผูปฏิบัติราชการแทน
- กรณีที่ดินอยูในเขตจังหวัดอื่น ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทน
- กรณีที่เห็นวาไมควรอนุญาต ใหเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาสั่งการ
๖. คนตางดาวเมื่อไดรับอนุญาตใหรับมรดกแลวหากจะจําหนายที่ดินตองขออนุญาตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยกอน

 เอกสารหลักฐาน

หลักฐานสําหรับที่ดิน/สิ่งปลูกสราง (ตนฉบับ) ไดแก โฉนดที่ดิน/หนังสือรับรองการทําประโยชน/
หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง
หลักฐานสําหรับผูโอน (ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง) เชน
๑. มรณบัตรหรือหลักฐานการตายของเจามรดก
๒. พินัยกรรมตนฉบับ (ถามี)
๓. สําเนาพินัยกรรมที่เคยนําไปแสดงตอหนวยงานราชการ เชน ศาล หรือสํานักงานที่ดินอื่น และ
พนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานนั้นไดรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีพินัยกรรมสูญหายหรือถูกทําลาย)
๔. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานผูจัดการมรดก (ถามี)
๕. ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล ของเจามรดกและผูจัดการมรดก (ถามี)
๖. คําสั่งศาลหรือคําพิพากษาซึ่งแตงตั้งผูขอเปนผูจัดการมรดก (ถามี)

๑๘

๔

หลักฐานสําหรับคนตางดาวผูรับโอน (ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง) เชน
๑. หลักฐานเกี่ยวกับคนตางดาว :
๑) ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวออกใหโดยสถานีตํารวจทองที่ที่คนตางดาวมีภูมิลําเนาอยู หรือ
๒) หนังสือเดินทางแสดงสัญชาติของคนตางดาว หรือ
๓) หนังสือรับรองของเจาหนาที่พนักงานกงสุลหรือสถานทูตที่ผูนั้นสังกัดอยู หรือ
๔) หนังสือแสดงสัญชาติ (Emergency Certificate) ซึ่งกระทรวงตางประเทศออกใหเปนการชั่วคราว
๒. สําเนาทะเบียนบานผูขอรวมทั้งผูที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานดังกลาวทุกคน (ถามี)
๓. ทะเบียนสมรส (กรณีขอรับมรดกในฐานะคูสมรสของเจามรดก)
๔. ทะเบียนสมรสระหวางบิดามารดาเจามรดก (กรณีขอรับมรดกในฐานะบิดาของเจามรดก)
๕. หลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (กรณีผูขอเปนบุตรบุญธรรมของเจามรดก)

 ขั้นตอนการดําเนินการ

ขั้นตอนที่ ๑ ติดตอเจาหนาที่ประชาสัมพันธ เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เบื้องตน
และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง
ขั้นตอนที่ ๒ วันยื่นคําขอ : สอบสวน/ทําคําขออนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดิน (แบบ ต.๑) และบันทึกถอยคําผูขอ
๑
รับมรดกที่ดินในฐานะทายาทโดยธรรมตามที่กฎหมายและระเบียบกําหนด/ชําระเงินคาคําขอ
คาประกาศ /แจงผูขอทราบขั้นตอนการขออนุญาตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และคืน
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
กรณีโอนที่ดินมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข.) หรือโอนเฉพาะ
สิ่งปลูกสรางตองประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน (เพิ่มขั้นตอนและระยะเวลา จัดทําประกาศ/สงประกาศ
และปดประกาศรวมอีก ๔๐ วัน หากไมมีผูโตแยงคัดคาน เจาหนาที่ทําหนังสือแจงผูขอมาดําเนินการ
เพื่อจดทะเบียน)
ขั้นตอนที่ ๓ ขออนุญาตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย : สํานักงานที่ดินดําเนินการขออนุญาตรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทยภายในระยะเวลาที่กําหนด เมื่อมีคําสั่งอนุญาตแลวสํานักงานที่ดิน
มีหนังสือแจงผูขอทราบและนัดวันจดทะเบียน
ขั้นตอนที่ ๔ วันจดทะเบียน : เสนอเจาพนักงานที่ดินพิจารณาสั่งจดทะเบียน/ชําระเงิน/ลงนามรับทราบ
การจดทะเบียน/เจาพนักงานที่ดินจดทะเบียน และแจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหผูขอ

 ระยะเวลาดําเนินการ
ยื่นคําขอที่

กรณีไมตองประกาศ

กรณีตองประกาศ

สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

๒๐ วัน

๖๐ วัน

สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา

๒๕ วัน

๖๕ วัน

สํานักงานที่ดินจังหวัด

๒๐ วัน

๖๐ วัน

สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา

๒๖ วัน

๖๖ วัน

๑๙

 คาธรรมเนียม คาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย คาภาษีธุรกิจเฉพาะ และคาอากรแสตมป
ประเภท
การขอไดมาซึ่งที่ดิน
ของคนตางดาว
คาอนุญาต
คาโอนมรดก

คาจดทะเบียน
ผูจัดการมรดก

คาธรรมเนียม
รายละ ๕๐๐ บาท
ไรละ ๑๐๐ บาท
- ๐.๕ % ของราคาประเมิน
(เปนการโอนมรดกระหวาง
บุพการีกับผูสืบสันดานหรือ
ระหวางคูสมรส)
- ๒ % ของราคาประเมิน
กรณีอื่น
แปลงละ ๕๐ บาท

คาภาษี
คาภาษี
หัก ณ ที่จาย ธุรกิจเฉพาะ

คาอากร
แสตมป

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย
ไมเสีย

ไมเสีย
ไมเสีย

ไมเสีย
ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

การจดทะเบียนประเภทคนตางดาวขอซื้อทีด่ นิ เพื่อใชเปนที่อยูอาศัย
ตามมาตรา ๙๖ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
 หลักเกณฑ วิธกี าร ในการยื่นคําขอ

๑. ผูโอนจะตองเปนเจาของที่ดินหรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อตนเองปรากฏอยูในหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน และผูรับโอนตองเปนคนตางดาวที่นําเงินมาลงทุนไมต่ํากวาสี่สิบลานบาทในธุรกิจหรือกิจการประเภทใด
ประเภทหนึ่งตามกฎกระทรวงกําหนดและสามารถซื้อที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยไดไมเกิน ๑ ไร
๒. ที่ดินตองอยูภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรืออยูภายในบริเวณที่กําหนด
เปนเขตที่อยูอาศัยตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง และตองอยูนอกเขตปลอดภัยในราชการทหารตามกฎหมาย
วาดวยเขตปลอดภัยในราชการทหาร
๓. พนักงานเจาหนาที่ตองสอบสวนสิทธิและความสามารถ รวมตลอดถึงความสมบูรณของนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
๔. ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการเปนไปตามกระบวนงานขอจดทะเบียนประเภทขายที่ดิน โดยมี
เงื่อนไข คือ ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอนจึงจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ประเภทดังกลาวได ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมอบอํานาจการสั่งอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินของ
คนตางดาว ดังนี้
- กรณีที่ดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีกรมที่ดินเปนผูปฏิบัติราชการแทน
- กรณีที่ดินอยูในเขตจังหวัดอื่น ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทน
- กรณีที่เห็นวาไมควรอนุญาต ใหเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาสั่งการ
๕. คนตางดาวเมื่อไดรั บอนุญาตใหซื้ อที่ ดินแลว หากจะจําหน ายที่ดิน ตองขออนุ ญาตรั ฐมนตรี วาการ
กระทรวงมหาดไทยกอน

๒๐
๖. กรณีการขอซื้อที่ดินที่มีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข.) ตองประกาศ
มีกําหนด ๓๐ วัน

 หลักฐานเอกสาร

หลักฐานสําหรับที่ดิน/สิ่งปลูกสราง (ตนฉบับ) ไดแก โฉนดที่ดิน/หนังสือรับรองการทําประโยชน/
หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง
หลักฐานสําหรับผูโอน
บุคคลธรรมดา (ตนฉบับ) เชน
๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล
๔. ทะเบียนสมรส (ถามี)
๕. มรณบัตรของคูสมรส (ถามี)
๖. ทะเบียนหยา/พรอมบันทึกหลังการหยา (ถามี)
๗. หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรมของคูสมรส (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานของคูสมรส
นิติบุคคล (ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง) เชน
๑. หนังสือรับรองนิติบุคคล
๒. รายงานการประชุมนิติบุคคล
๓. ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
๔. บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
พรอมตราประทับ
๕. หนังสือบริคณหสนธิ
๖. ขอบังคับของนิติบุคคล
๗. บัญชีรายชื่อผูถือหุน
หลักฐานสําหรับคนตางดาว ผูรับโอน (ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง) เชน
๑. หลักฐานเกี่ยวกับคนตางดาว :
๑) หนังสือเดินทางแสดงสัญชาติของคนตางดาว หรือ
๒) ใบสําคัญถิ่นที่อยูตามแบบ ตม. ๑๑, ตม. ๑๕ หรือ ตม. ๑๗ ออกโดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือ
๓) ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวออกใหโดยสถานีตํารวจทองที่ที่คนตางดาวมีภูมิลําเนาอยู
๒. หลักฐานที่มาของเงินที่นํามาลงทุน :
๑) หลักฐานการนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร หรือ
๒) หลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ หรือ
๓) หลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศเพื่อการลงทุน (หลักฐานที่มา
ของเงินที่นํามาลงทุนจะใชขอหนึ่งขอใดหรือหลายขอรวมกันก็ไดแตตองมีจํานวนไมนอยกวาสี่สิบลานบาท)
๓. หลักฐานเกี่ยวกับการลงทุน :
๑) หนังสือรับรองการลงทุนจากผูขายพันธบัตรและพันธบัตร
๒) หนังสือรับรองการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมวาไดลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวมเพื่อแกไขปญหา
ในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและหลักฐาน
การลงทุนในกองทุนรวมดังกลาว

๒๑
๓) หลักฐานการลงทุนในทุนเรือนหุนของนิติบุคคลที่ไดรับสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการลงทุนหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อ ผูถือหุนของนิติบุคคล
และบัตรสงเสริมที่แสดงวานิติบุคคลดังกลาวไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
๔) หลักฐานการลงทุนในกิจการที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดประกาศใหเปนกิจการที่สามารถ
ขอรับการสงเสริมการลงทุนไดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อผูถือหุนของนิติบุคคล และหนังสือคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ระบุวา
กิจการที่นิติบุคคลดังกลาวดําเนินการอยูเปนกิจการทีส่ ามารถขอรับการสงเสริมการลงทุนได (หลักฐาน
เกี่ยวกับการลงทุนจะใชขอหนึ่งขอใดหรือหลายขอรวมกันก็ได แตตองมีจํานวนไมนอยกวาสี่สิบลานบาท)
๔. หนังสือรับรองจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด วาที่ดินที่จะขอใหไดมาอยูภายในบริเวณ
ที่กําหนดเปนประเภทที่อยูอาศัยตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง (เฉพาะกรณีที่ดินนั้นอยูนอกเขต
กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล)
๕. หนังสือรับรองจากกระทรวงกลาโหมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ วาที่ดินอยูนอกเขตปลอดภัยในราชการ
ทหารตามกฎหมายวาดวยเขตปลอดภัยในราชการทหาร
๖. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ดินที่ขออนุญาต
๗. สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่มีอยูแลวทุกแปลง (ถามี)

 ขั้นตอนการดําเนินการ

ขั้นตอนที่ ๑ ติดตอเจาหนาที่ประชาสัมพันธ เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เบื้องตน
และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง
ขั้นตอนที่ ๒ วันยื่นคําขอ : สอบสวน/ทําคําขอใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของคนตางดาว
(แบบ ต.๔) และบันทึกถอยคําคูกรณีเกี่ยวกับการขออนุญาตไดมาซึ่งที่ดินตามที่กฎหมายและ
๑
ระเบี ยบกํ า หนด/ชํ า ระเงิ น ค า คํ า ขอ/แจ งผู ข อทราบขั้ น ตอนการขออนุ ญาตรั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงมหาดไทย และคืนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
กรณีโอนที่ดินมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข.) หรือโอนเฉพาะ
สิ่งปลูกสรางตองประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน (เพิ่มขั้นตอนและระยะเวลา จัดทําประกาศ/สงประกาศ
และปดประกาศรวมอีก ๔๐ วัน หากไมมีผูโตแยงคัดคาน เจาหนาที่ทําหนังสือแจงผูขอมาดําเนินการ
เพื่อจดทะเบียน)
ขั้นตอนที่ ๓ ขออนุญาตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย : สํานักงานที่ดินดําเนินการขออนุญาตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยภายในระยะเวลาที่กําหนด เมื่อมีคําสั่งอนุญาตแลวสํานักงานที่ดินมีหนังสือ
แจงผูขอทราบและนัดวันจดทะเบียน
ขั้นตอนที่ ๔ วันจดทะเบียน : ทําสัญญา/ชําระเงิน/เจาพนักงานที่ดินจดทะเบียน และแจกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินและสัญญาใหผูขอ

 ระยะเวลาดําเนินการ
ยื่นคําขอที่

กรณีไมตองประกาศ

กรณีตองประกาศ

สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

๒๐ วัน

๖๐ วัน

สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา

๒๗ วัน

๖๗ วัน

สํานักงานที่ดินจังหวัด

๒๐ วัน

๖๐ วัน

สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา

๒๘ วัน

๖๘ วัน

๒๒

 คาธรรมเนียม คาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย คาภาษีธุรกิจเฉพาะ และคาอากรแสตมป
คาธรรมเนียม

คาภาษี
หัก ณ ที่จาย

คาภาษี
ธุรกิจเฉพาะ

คาอากร
แสตมป

การขอไดมาซึ่งที่ดิน
ของคนตางดาว

รายละ ๕๐๐ บาท

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

คาอนุญาต

ไรละ ๑๐๐ บาท

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

กรณีบุคคลธรรมดา
- เสียอัตรากาวหนา
โดยคํานวณจากราคา
ประเมินตามวิธีการ
ที่กําหนดในประมวล
รัษฎากร
กรณีนิติบุคคล
- ๑ % ของราคา
ประเมินหรือราคา
ทุนทรัพยที่สูงกวา

๓.๓ % (รวม
ภาษีทองถิ่น)
ของราคาประเมิน
หรือ ราคาทุน
ทรัพยที่สูงกวา

๐.๕ % ของ
ราคาประเมิน
หรือราคาทุน
ทรัพยที่สูงกวา

ประเภท

คาโอน

๒ % ของราคา
ประเมินทุนทรัพย

การจดทะเบียนประเภทขอจําหนายที่ดินของคนตางดาว
ซึ่งไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 หลักเกณฑ วิธกี าร ในการยื่นคําขอ

๑. คนตางดาวผูโอนตองเปนผูซึ่งไดที่ดินมาตามประมวลกฎหมายที่ดินในกรณีดังตอไปนี้
๑.๑ คนตางดาว (หมายความรวมถึงนิติบุคคลตางดาวดวย) ไดที่ดินมาโดยอาศัยบทสนธิสัญญาตาม
มาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน (ปจจุบันประเทศไทยไดบอกเลิกสนธิสัญญาเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน
กับประเทศตาง ๆ แลวตั้งแตวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๑๔ ดังนั้น คนตางดาวจึงไมอาจขอไดมาซึ่งที่ดินตาม
มาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายที่ดินไดอีกตอไป)
๑.๒ คนตางดาวไดที่ดินมาโดยไดรับมรดกในฐานะที่เปนทายาทโดยธรรมตามมาตรา ๙๓ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน
๑.๓ คนตางดาวซึ่งนําเงินมาลงทุนสี่สิบลานบาท และซื้อที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยตามมาตรา ๙๖ ทวิ
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
๒. ผูรับโอนตองเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทย กรณีผูรับโอนเปนนิติบุคคลสัญชาติไทยแตมีสิทธิการไดมาซึ่ง
ที่ดินเสมือนคนตางดาวตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๙๗ และ ๙๘ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ไมสามารถ
รับโอนได (เวนแตมีกฎหมายกําหนดใหนิติบุคคลทีม่ สี ัญชาติไทยแตมีสิทธิการไดมาซึ่งที่ดินเสมือนคนตางดาวรับโอนได)
๓. พนักงานเจาหนาที่ตองสอบสวนสิทธิและความสามารถรวมตลอดถึงความสมบูรณของนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

๒๓
๔. ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการเปนไปตามกระบวนงานในแตละประเภทโดยมีเงื่อนไข คือ ตองไดรับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอน จึงจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทดังกลาวได ซึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดมอบอํานาจการสั่งอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินของคนตางดาว ดังนี้
- กรณีที่ดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีกรมทีด่ ินเปนผูปฏิบัติราชการแทน
- กรณีที่ดินอยูในเขตจังหวัดอื่น ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทน
๕. กรณีคนตางดาวขอจําหนายที่ดินที่มีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข.)
ตองประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน

 หลักฐานเอกสาร

หลักฐานสําหรับที่ดิน/สิ่งปลูกสราง (ตนฉบับ) ไดแก โฉนดที่ดิน/หนังสือรับรองการทําประโยชน/
หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง
หลักฐานสําหรับผูโอน
บุคคลธรรมดา (ตนฉบับ) เชน
๑. หลักฐานเกี่ยวกับคนตางดาว :
๑) ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวออกใหโดยสถานีตํารวจทองที่ที่คนตางดาวมีภูมิลําเนาอยู
๒) หนังสือเดินทางแสดงสัญชาติของคนตางดาว หรือ
๓) หนังสือรับรองของเจาหนาที่พนักงานกงสุล หรือสถานทูตที่ผูนั้นสังกัดอยู หรือ
๔) หนังสือแสดงสัญชาติ (Emergency Certificate) ซึ่งกระทรวงตางประเทศออกใหเปนการชั่วคราว
๒. ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถามี)
๓. ทะเบียนสมรส (ถามี)
๔. มรณบัตรของคูสมรส (ถามี)
๕. ทะเบียนหยา/พรอมบันทึกหลังการหยา (ถามี)
๖. หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรมของคูสมรส (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานของคูสมรส
นิติบุคคล (ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง) เชน
๑. หนังสือรับรองนิติบุคคล
๒. รายงานการประชุมนิติบุคคล
๓. ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
๔. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล พรอม
ตราประทับ
๕. หนังสือบริคณหสนธิ
๖. ขอบังคับของนิติบุคคล
๗. บัญชีรายชื่อผูถือหุน
หลักฐานสําหรับผูรับโอน
บุคคลธรรมดา (ตนฉบับ) เชน
๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถามี)
๔. ทะเบียนสมรส (ถามี)
๕. มรณบัตรของคูสมรส (ถามี)

๒๔
๖. ทะเบียนหยา/พรอมบันทึกหลังการหยา (ถามี)
๗. หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรมของคูสมรส (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานของคูสมรส
นิติบุคคล (ตนฉบับพรอมสําเนารับรองความถูกตอง) เชน
๑. หนังสือรับรองนิติบุคคล
๒. รายงานการประชุมนิติบุคคล
๓. ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
๔. บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานกรรมการหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล พรอมตราประทับ
๕. หนังสือบริคณหสนธิ
๖. ขอบังคับของนิติบุคคล
๗. บัญชีรายชื่อผูถือหุนของบริษัท หรือบริษัทมหาชนฯ และถานิติบุคคล (ไทย) นั้นมีนิติบุคคล (ไทย) อื่น
ถือหุนอยูอีกตองแสดงหลักฐานบัญชีรายชื่อผูถือหุนของนิติบุคคล (ไทย) อื่นดวย
๘. กรณีบริษัทมหาชนจํากัดไมไดเปนผูรับโอนที่ดิน แตเปนผูถือหุนในบริษัทที่ขอซื้อที่ดิน ตองมีหนังสือ
รับรองของบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือหนังสือรับรองของนายทะเบียน
ของบริษัทวาจะควบคุมอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาวของบริษัทมหาชนจํากัดนั้นไมใหเกินกวา
รอยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียน

 ขั้นตอนการดําเนินการ

ขั้นตอนที่ ๑ ติดตอเจาหนาที่ประชาสัมพันธ เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เบื้องตน
และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง
ขั้นตอนที่ ๒ วันยื่นคําขอ : สอบสวน/ทําคําขอและบันทึกถอยคําผูขอตามแบบการแจงไมใชที่ดิน
๑
(แบบ ต.๓)/ ชําระเงินคาคําขอ /แจงผูขอทราบขั้นตอนการขออนุญาตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย และคืนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
กรณีโอนที่ดินมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓/น.ส. ๓ ข.) หรือโอนเฉพาะ
สิ่งปลูกสรางตองประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน (เพิ่มขั้นตอนและระยะเวลา จัดทําประกาศ/สงประกาศ
และปดประกาศรวมอีก ๔๐ วัน หากไมมีผูโตแยงคัดคาน เจาหนาทีท่ ําหนังสือแจงผูขอมาดําเนินการ
เพื่อจดทะเบียน)
ขั้นตอนที่ ๓ ขออนุญาตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย : สํานักงานที่ดินดําเนินการขออนุญาตรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทยภายในระยะเวลาที่กําหนด เมื่อมีคําสั่งอนุญาตแลวสํานักงานที่ดินมีหนังสือ
แจงผูขอทราบและนัดวันจดทะเบียน
ขั้นตอนที่ ๔ วันจดทะเบียน : ทําสัญญา/ชําระเงิน/เจาพนักงานที่ดินจดทะเบียน และแจกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินและสัญญาใหผูขอ

 ระยะเวลาดําเนินการ

ยื่นคําขอที่
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา
สํานักงานที่ดินจังหวัด
สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา

กรณีไมตองประกาศ
๒๐ วัน
๒๗ วัน
๒๐ วัน
๒๘ วัน

กรณีตองประกาศ
๖๐ วัน
๖๗ วัน
๖๐ วัน
๖๘ วัน

๒๕

 คาธรรมเนียม คาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย คาภาษีธุรกิจเฉพาะ และคาอากรแสตมป
ประเภท
จําหนายที่ดินของคน
ตางดาว

คาธรรมเนียม

คาภาษี
หัก ณ ที่จาย

๒ % ของราคา กรณีบุคคลธรรมดา
ประเมินทุนทรัพย - เสียอัตรากาวหนา โดย
คํานวณจากราคาประเมิน
ตามวิธีการที่กําหนดใน
ประมวลรัษฎากร
กรณีนิติบุคคล
- ๑ % ของราคาประเมิน
หรือราคาทุนทรัพยที่สูงกวา

คาภาษี
ธุรกิจเฉพาะ

คาอากร
แสตมป

๓.๓ % (รวม
ภาษีทองถิ่น)
ของราคาประเมิน
หรือ ราคาทุน
ทรัพยที่สูงกวา

๐.๕ % ของ
ราคาประเมิน
หรือราคาทุน
ทรัพยที่สูงกวา

การขอตรวจสอบหลักทรัพย
 หลักเกณฑ วิธกี าร ในการยื่นคําขอ

๑. ผูขอตองมีสิทธิตรวจสอบหลักทรัพยไดตามกฎหมาย เชน คําพิพากษา/คําสั่งศาลถึงที่สุด กรณีผูขอ
อางวาคดีไดถึงที่สุดโดยผลของกฎหมาย เชน คําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งถึงที่สุดแลว
ตามมาตรา ๑๓๘ และมาตรา ๑๔๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและมีหมายบังคับคดีแลว เปนตน
และแจงความประสงควาขอตรวจสอบเพื่อประโยชนอยางไร
๒. เปนการขอตรวจสอบเพื่อขอทราบวาผูที่ขอตรวจสอบมีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
ที่ดินหรือหองชุดหรืออสังหาริมทรัพยอื่นใดหรือไม

 หลักฐานประกอบการยื่นคําขอ เชน

๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. หลักฐานที่แสดงวามีสิทธิตรวจสอบหลักทรัพยไดตามกฎหมาย เชน เจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งศาลถึงที่สุด

 ขั้นตอนการดําเนินการ

ขั้นตอนที่ ๑ ติดตอเจาหนาที่ประชาสัมพันธ เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เบื้องตน
และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง
ขั้นตอนที่ ๒ ยื่นคําขอ/สอบสวนผูขอวาเปนผูมีสิทธิตรวจสอบหลักทรัพย/ชําระเงิน/ตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ ๓ เจาพนักงานที่ดินอนุมัต/ิ ถายเอกสาร/รับรองสําเนาเอกสาร และแจกเอกสารใหผูขอ

 ระยะเวลาดําเนินการ

ใชระยะเวลา ๔๐ นาที (ไมรวมระยะเวลาขั้นตอนที่ ๑)

๒๖

 คาธรรมเนียม
ประเภทคาธรรมเนียม

ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง

หองชุด

(๑) คาคําขอ (เก็บตามจํานวนลูกหนี้ที่ขอตรวจสอบ)

รายละ ๕ บาท

รายละ ๒๐ บาท

(๒) คาตรวจสอบขอมูลดานทะเบียนที่ดินจากสื่อบันทึก
ขอมูลทางคอมพิวเตอร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น

ครั้งละ ๑๐๐ บาท

ครั้งละ ๑๐๐ บาท

(๓) คารับรองเอกสารที่คัดหรือสําเนา

ฉบับละ ๑๐ บาท

ฉบับละ ๕๐ บาท

(๔) คาจัดทําสําเนาจากสื่อบันทึกขอมูลทางคอมพิวเตอร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น

แผนละ ๕๐ บาท

แผนละ ๕๐ บาท

(๕) คามอบอํานาจ

เรื่องละ ๒๐ บาท

เรื่องละ ๕๐ บาท

การขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน
 หลักเกณฑ วิธกี าร ในการยื่นคําขอ

๑. ผูขอตอ งระบุในคําขอวาตอ งการตรวจหลัก ฐานทะเบีย นที่ดิน ของที่ดิน แปลงใด/หอ งชุด หองใด
ตองการทราบเกี่ยวกับเรื่องใด คัดหรือถายสําเนาเอกสารใด เหตุผลที่ขอคัดหรือถายสําเนาเอกสารเพื่อประโยชน
อะไร และจะใหรับรองเอกสารดวยหรือไม
๒. ผูขอตองแจงเลขที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน/หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด เครื่องหมายที่ดิน หรือกรณี
ไมทราบเลขที่ ผูขอตองแจงขอความเทาที่ผูขอสามารถแจงใหทราบถึงที่ตั้งของที่ดิน /หองชุด ที่จะขอตรวจ
หลักฐานทะเบียนที่ดิน/หองชุด ขอคัดหรือขอถายสําเนาเอกสาร

 หลักฐานเอกสาร (ตนฉบับ) เชน
๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน

 ขั้นตอนการดําเนินการ

ขั้นตอนที่ ๑ ติดตอเจาหนาที่ประชาสัมพันธ เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เบื้องตน
และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง
ขั้นตอนที่ ๒ ยื่นคําขอ /สอบสวน/ชําระเงิน/ตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ ๓ เจาพนักงานที่ดินอนุมัติใหตรวจสอบ/ถายเอกสาร/รับรองสําเนาเอกสาร และแจกเอกสารใหผูขอ

 ระยะเวลาดําเนินการ

ใชระยะเวลา ๓๐ นาที (ไมรวมระยะเวลาขั้นตอนที่ ๑)

๒๗

 คาธรรมเนียม
ประเภทคาธรรมเนียม

ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง

หองชุด

(๑) คาคําขอตรวจหลักฐาน

แปลงละ ๕ บาท

หองชุดละ ๒๐ บาท

(๒) คาคําขอถายเอกสารรูปแผนที่จากระวางแผนที่

แปลงละ ๕ บาท

-

(๓) คาคัดสําเนาเอกสารตาง ๆ รวมทั้งคาคัดหรือสําเนา
เอกสารเปนพยานในคดีแพงโดยเจาหนาที่เปนผูคัดหรือสําเนา

หนาละ ๑๐ บาท

หนาละ ๑๐ บาท

(๔) คาตรวจหลักฐาน

แปลงละ ๑๐ บาท

หองชุดละ ๑๐๐ บาท

(๕) คาตรวจสอบขอมูลจากสื่อบันทึกขอมูลทาง
คอมพิวเตอรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น

ครั้งละ ๑๐๐ บาท

หองชุดละ ๑๐๐ บาท

(๖) คารับรองเอกสารที่คัดสําเนา

ฉบับละ ๑๐ บาท

ฉบับละ ๕๐ บาท

(๗) คาจัดทําสําเนาจากสื่อบันทึกขอมูลทางคอมพิวเตอร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอนื่

แผนละ ๕๐ บาท

แผนละ ๕๐ บาท

(๘) คามอบอํานาจ

เรื่องละ ๒๐ บาท

เรื่องละ ๕๐ บาท

การขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดินทางไปรษณีย
 หลักเกณฑ วิธกี าร ในการยื่นคําขอ

๑. ผู ขอขอตรวจได เ ฉพาะที่ดิ น ที่ มีโ ฉนดที่ ดิ นหรื อหนั งสื อรั บ รองการทํ าประโยชน และกรณี เ ป น
อาคารชุดขอตรวจไดเฉพาะหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด โดยไมรวมถึงการตรวจสอบหลักทรัพยการขอคัดและขอ
ถายสําเนาเอกสาร
๒. ตองเปนการขอตรวจสอบเพื่อขอทราบไดเฉพาะวาโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนหรือ
หองชุดดังกลาวมีชื่อบุคคลใดเปนผูมีสิทธิในที่ดินหรือหองชุดไดมาอยางไร เมื่อใด มีภาระผูกพันหรือไมอยางไร
มีการยึดหรืออายัดตามกฎหมายหรือไม มีการออกใบแทนไปแลวหรือไมเมื่อใด
๓. ผูขอสงหนังสือขอตรวจหลักฐานทางทะเบียนที่ดินดังกลาวขางตนทางไปรษณียพรอมเงินคาธรรมเนียม
และเอกสารที่เกี่ยวของไป ณ สํานักงานที่ดินทองที่ซึ่งที่ดินหรือหองชุดตั้งอยู

 หลักฐานเอกสาร (ตนฉบับ) เชน

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองความถูกตอง)
๒. สําเนาทะเบียนบาน (พรอมรับรองความถูกตอง)
๓. หนังสือแจงความประสงคขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดินทางไปรษณีย พรอมซองจดหมายปดแสตมป
จาหนาซองถึงตัวผูขอ โดยระบุที่อยูใหชัดเจนเพื่อแจงผลการตรวจสอบหรือขอขัดของใหทราบ
๔. ธนาณัติ

๒๘

 ขั้นตอนการดําเนินการ

ขั้นตอนที่ ๑ ลงบัญชีรับทําการ/ตรวจสอบเอกสารและเงินคาธรรมเนียมที่ผูขอสงมา/ตรวจสอบสารบบและ
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ขั้นตอนที่ ๒ เจาหนาที่สั่งดําเนินการ/นําธนาณัติไปขึ้นเงิน/ชําระคาธรรมเนียม
ขั้นตอนที่ ๓ จัดทําหนังสือแจงผลการตรวจสอบใหผูขอทราบ/คืนเงินเหลือ (ถามี)

 ระยะเวลาดําเนินการ

ใชระยะเวลา ๗ วัน

 คาธรรมเนียม
ประเภทคาธรรมเนียม

ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง

หองชุด

(๑) คาคําขอตรวจหลักฐาน

แปลงละ ๕ บาท

หองชุดละ ๒๐ บาท

(๒) คาตรวจหลักฐาน

แปลงละ ๑๐ บาท

หองชุดละ ๑๐๐ บาท

(๓) คาตรวจสอบขอมูลจากสื่อบันทึกขอมูลทาง
คอมพิวเตอรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น

ครั้งละ ๑๐๐ บาท

ครั้งละ ๑๐๐ บาท

การขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย
 หลักเกณฑ วิธกี าร ในการยื่นคําขอ

๑. ผูขอตองเปนเจาของที่ดิน/ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง/หองชุดหรือผูรับมอบอํานาจจากเจาของที่ดิน/หองชุด
๒. ผู ข อต อ งแจ ง ความประสงค ว า ขอหนั ง สื อ รั บ รองราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย ที่ ดิ น หรื อ ที่ ดิ น พร อ ม
สิ่งปลูกสราง หรือหองชุด เพื่อประโยชนอยางไร มีวัตถุประสงคอยางไร
๓. ผูขอตองนําหลักฐานโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
(ตนฉบับ) ไปแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ กรณีขอหนังสือรับรองราคาประเมินเพื่อนําไปประกอบการกูยืมเงิน
หรือจํานองซึ่งไดมีการจดทะเบียนจํานองตอพนักงานเจาหนาที่ไวแลว และยังไมมีการไถถอนจํานองอนุโลม ใหใช
สําเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดได
๔. กรณีผูขอยื่นคําขอ ณ สํานักงานที่ดินที่ผูขอสะดวก (ไมใชสํานักงานที่ดินทองที่ซึ่งที่ดินหรือหองชุดตั้งอยู)
เนื่ องจากไม ส ามารถไปยื่ น คํ าขอที่ สํ านั กงานที่ ดิ น ท องที่ ซึ่ งที่ ดิ น หรื อห องชุ ด ตั้ งอยู ได สามารถยื่ น คํ าขอได ที่
สํานักงานที่ดินทุกแหงโดยพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดินที่รับคําขอจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานเรียก
เก็บคาธรรมเนียมและแจงใหสํานักงานที่ดินทองที่ซึ่งที่ดินหรือหองชุดตั้งอยูตรวจสอบทางโทรสารสื่ออิเล็กทรอนิกส
หรือวิธีอื่น โดยสํานักงานที่ดินทองที่จะแจงผลการตรวจสอบ หากมีขอขัดของจะแจงสํานักงานที่ดินรับคําขอ
ทราบทันทีเพื่อแจงผูขอทราบ

 เอกสารหลักฐาน เชน

หลักฐานสําหรับที่ดิน/หองชุด/สิ่งปลูกสราง (ตนฉบับ) ไดแก โฉนดที่ดิน/หนังสือรับรองการทําประโยชน/
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด/หลักฐานการเปนเจาของสิ่งปลูกสราง

๒๙
หลักฐานประกอบการยื่นคําขอ (ตนฉบับ) เชน
๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน

 ขั้นตอนการดําเนินการ

ขั้นตอนที่ ๑ ติดตอเจาหนาที่ประชาสัมพันธ เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เบื้องตน
และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง
ขั้นตอนที่ ๒ ยื่นคําขอ/สอบสวน/ตรวจบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย/ทําหนังสือรับรองราคาประเมิน/
ชําระเงิน
ขั้นตอนที่ ๓ เจาพนักงานที่ดินอนุมัติใหตรวจสอบ/ลงนามออกหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพยและ
แจกใหผูขอ

 ระยะเวลาดําเนินการ
 คาธรรมเนียม

ใชระยะเวลา ๕๐ นาที (ไมรวมระยะเวลาขั้นตอนที่ ๑)

ประเภทคาธรรมเนียม

ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง

หองชุด

(๑) คาคําขอ

แปลงละ ๕ บาท

หองชุดละ ๒๐ บาท

(๒) คาตรวจสอบขอมูลดานประเมินราคา

ครั้งละ ๑๐๐ บาท

หองชุดละ ๑๐๐ บาท

(๓) คาหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย

ฉบับละ ๑๐ บาท

ฉบับละ ๑๐ บาท

(๔) คารับรองสําเนาบัญชีราคาประเมิน

ฉบับละ ๑๐ บาท

ฉบับละ ๑๐ บาท

(๕) คามอบอํานาจ

เรื่องละ ๒๐ บาท

เรื่องละ ๕๐ บาท

การขอแกคํานําหนานาม, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, อายุ
 หลักเกณฑ วิธกี าร ในการยื่นคําขอ

ผูขอจะตองเปนเจาของที่ดินหรือหองชุดที่มีชื่อตนเองปรากฏอยูในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือ
กรรมสิทธิ์หองชุดมีความประสงคแกคํานําหนานาม ชื่อตัว ชื่อสกุล อายุ เนื่องจาก
- จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหยา
- แกชื่อตัว หรือแกชื่อสกุล เนื่องจากพนักงานเจาหนาที่ไดจดชื่อตัวหรือชื่อสกุลของผูถือกรรมสิทธิ์ใน
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓ ก., น.ส.๓ ข., น.ส.๓) หรือหองชุดไวผิด
- ไดรับอนุญาตจากทางราชการใหเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
- แกอายุเนื่องจากพนักงานเจาหนาที่ไดจดอายุของเจาของที่ดินหรือหองชุดในสัญญาไวผิด

 เอกสารหลักฐาน

หลักฐานสําหรับที่ดิน/หองชุด (ตนฉบับ) ไดแก โฉนดที่ดิน/หนังสือรับรองการทําประโยชน/
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด

๓๐
หลักฐานประกอบการยื่นคําขอ (ตนฉบับ) เชน
๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล
๔. ทะเบียนสมรส (กรณีขอแกคํานําหนานามและชื่อสกุลเนื่องจากจดทะเบียนสมรส)
๕. ทะเบียนหยา

 ขั้นตอนการดําเนินการ

ขั้นตอนที่ ๑ ติดตอเจาหนาที่ประชาสัมพันธ เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เบื้องตน
และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง
ขั้นตอนที่ ๒ ยื่นคําขอ/สอบสวน/ทําคําขอ/ชําระเงิน/แกสัญญาหรือเอกสารที่ขอแกไข
ขั้นตอนที่ ๓ เจาพนักงานที่ดินอนุมัติคําขอ/ลงลายมือชื่อกํากับการแกไขและแจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
และเอกสารที่แกไขคืนผูขอ
ขั้นตอนที่ ๔ พนักงานเจาหนาที่แกไขหลักฐานทะเบียนที่ดิน

 ระยะเวลาดําเนินการ

ใชระยะเวลา ๓๐ นาที (ไมรวมระยะเวลาขั้นตอนที่ ๑)

 คาธรรมเนียม
ประเภทคาใชจาย

ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง

หองชุด

(๑) คาคําขอ

แปลงละ ๕ บาท

หองชุดละ ๒๐ บาท

(๒) คามอบอํานาจ

เรื่องละ ๒๐ บาท

เรื่องละ ๕๐ บาท

การขอแสดงตัวผูใชอํานาจปกครองผูเยาว/ผูปกครอง/ผูพิทักษ/ผูอนุบาล
 หลักเกณฑ วิธกี าร ในการยื่นคําขอ

๑. ผูขอตองเปนบิดาและมารดากรณีบิดามารดาสมรสกันโดยชอบดวยกฎหมาย หรือผูขอเปนบิดาหรือ
มารดากรณี ฝ า ยใดฝ ายหนึ่ งถึ งแก กรรม หรื อบิ ด ามารดาหย ากั น แล ว อํ านาจปกครองอยู กับ ฝ ายใดฝ า ยหนึ่ ง
๒. ผูขอตองเปนผูไดรับการแตงตั้งจากศาล หรือพินัยกรรมของบิดามารดาที่ตายทีหลังไดระบุชื่อไวให
เปนผูปกครองผูเยาว
๓. ผูขอตองเปนผูไดรับการแตงตั้งจากศาลใหเปนผูพิทักษ/ผูอนุบาล ของผูเสมือนไรความสามารถ/ผูไร
ความสามารถ
๔. ผูขอตองยื่นคําขอแสดงตัวผูใชอํานาจปกครองผูเยาว/ผูปกครอง เพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
แทนผูเยาว
๕. ผูขอตองยื่นคําขอแสดงตัวผูพิทักษของผูเสมือนไรความสามารถเพื่อใหความยินยอมใหผูเสมือนไร
ความสามารถทํานิติกรรม
๖. ผูขอตองยื่นคําขอแสดงตัวผูอนุบาล เพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแทนผูไรความสามารถ

๓๑
๗. ผูขอตองนําหลักฐานการแสดงตนเปนบิดาและหรือมารดาของผูเยาว /เปนผูปกครองของผูเยาว/เปน
ผูพิทักษของผูเสมือนไรความสามารถ/เปนผูอนุบาลของผูไรความสามารถ เชน สูติบัตรของผูเยาว ทะเบียนสมรส
หรือทะเบียนหยา หรือมรณบัตร (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต) หรือคําสั่งศาลรับรองบุตร คําพิพากษา/คําสั่ง
ศาลถึงที่สุดแตงตั้งเปนผูปกครองผูเยาวหรือพินัยกรรม/เปนผูพิทักษของผูเสมือนไรความสามารถ/เปนผูอนุบาล
ของผูไรความสามารถ เปนตน และในกรณีนิติกรรมที่กฎหมายบัญญัติใหตองขออนุญาตศาลกอนจึงจะกระทํา
ไดตองนําหลักฐานคําพิพากษา/คําสั่งศาลถึงที่สุด อนุญาตใหผูใชอํานาจปกครอง/ผูอนุบาลกระทํานิติกรรมนั้น
แทนในทรัพยสินของผูเยาว/ผูไรความสามารถได

 หลักฐานเอกสาร

๑

หลักฐานประกอบการยื่นคําขอ (ตนฉบับ) เชน
๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถามี)
๔. หลักฐานสูติบัตรของผูเยาว
๕. ทะเบียนสมรสของผูใชอํานาจปกครองผูเยาว
๖. ใบมรณะบัตรบิดาหรือมารดาของผูเยาว (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต)
๗. ทะเบียนหยา/พรอมบันทึกหลังการหยาที่ระบุวาใหผูใดเปนผูใชอํานาจปกครอง
(กรณีบิดามารดาหยารางกัน)
๘. พินัยกรรมบิดาหรือมารดาซึ่งตายทีหลังไดระบุชื่อไวใหเปนผูปกครอง
๙. ใบมรณะบัตรบิดาหรือมารดาของผูเยาว (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต)
เอกสารอื่น ๆ (ตนฉบับ) เชน
๑. คําพิพากษา/คําสั่งศาลถึงที่สุดรับรองวาผูเยาวเปนบุตร (กรณีเปนบุตรที่บิดาและมารดาไมได
จดทะเบียนสมรสกัน (ถามี) )
๒. คําพิพากษา/คําสั่งศาลถึงที่สุด อนุญาตใหผูปกครองมีอํานาจกระทํานิติกรรมแทนผูเยาว
ในกรณีที่กฏหมายกําหนดใหนิติกรรมนั้นตองขออนุญาตตอศาลกอน
๓. คําพิพากษา/คําสั่งศาลถึงที่สุด ใหบุคคลใดเปนผูเสมือนไรความสามารถ
๔. คําพิพากษา/คําสั่งศาลถึงที่สุด แตงตั้งผูปกครอง/ผูพิทักษของผูเสมือนไรความสามารถ/ผูอนุบาล
๕. คําพิพากษา/คําสั่งศาลถึงที่สุด อนุญาตใหผูอนุบาลมีอํานาจกระทํานิติกรรมในทรัพยสินของ
ผูไรความสามารถได

 ขั้นตอนการดําเนินการ

ขั้นตอนที่ ๑ ติดตอเจาหนาที่ประชาสัมพันธ เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เบื้องตน
และรับบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง
ขั้นตอนที่ ๒ ยื่นคําขอ/สอบสวน/ทําคําขอ
ขั้นตอนที่ ๓ เจาพนักงานที่ดินอนุมัติคําขอ

 ระยะเวลาดําเนินการ

ใชระยะเวลา ๑๕ นาที (ไมรวมระยะเวลาขั้นตอนที่ ๑)

๓๒

 คาธรรมเนียม
ประเภทคาธรรมเนียม

ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง

หองชุด

(๑) คาคําขอ

แปลงละ ๕ บาท

หองชุดละ ๒๐ บาท

(๒) คามอบอํานาจ

เรื่องละ ๒๐ บาท

เรื่องละ ๕๐ บาท

กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอเปนภาษาตางประเทศ
กรณี เ อกสารหลั ก ฐานที่ นํ า มาแสดงต อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ถ า เป น ภาษาต า งประเทศต อ งแปลเป น
ภาษาไทยที่รับรองความถูกตองตามกฎหมายดวย

กรณีมีการมอบอํานาจใหทํานิติกรรมแทน
กรณีที่มีการมอบอํานาจใหทํานิติกรรมแทน ตองมีหนังสือมอบอํานาจและบัตรประจําตัวประชาชน
ผูมอบอํานาจ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน (ถายเอกสาร) ที่ผูมอบอํานาจรับรอง
ความถูกตอง พรอมบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) ของผูรับมอบอํานาจ ประกอบ
การยื่นคําขอ

ตัวอยางแบบฟอรม และคูมือการกรอกเอกสาร
ขอตรวจสอบจากพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดินไดทุกแหง หรือสามารถตรวจสอบดวยตนเอง
จากเว็บไซต www.dol.go.th/registry

ชองทางรองทุกข
๑)
๒)
๓)
๔)

เจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/เจาพนักงานที่ดินอําเภอ พื้นที่ที่ใชบริการ
ตูรับเรื่องรองเรียนสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก สํานักงานที่ดินอําเภอ/สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ
ศูนยดํารงธรรม กรมที่ดิน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๖๗๘-๙
ฝายเรื่องราวรองทุกข สํานักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๐๐-๔ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษาฯ ชัน้ ๖ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
๕) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐/สายดวน ๑๑๑๑/www.๑๑๑๑.go.th/ตู ปณ. ๑๑๑๑
เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐)

คูมือโดยละเอียดดูไดจากคูมือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓๓

วิธีการปองกันการทุจริตเกี่ยวกับที่ดิน
 เก็บรักษาโฉนดที่ดิน, น.ส. ๓, น.ส. ๓ ก., น.ส. ๓ ข. ไวในที่ปลอดภัยไมมอบใหกับผูอื่น
 ควรติดตอขอตรวจสอบหลักฐานที่ดินที่สํานักงานที่ดินเปนครั้งคราว
 กอนจะซือ้ รับซื้อฝาก หรือรับจํานอง ควรไปตรวจสอบที่ดินใหถูกตองแนนอน ถาสงสัยใหไปขอ
ตรวจสอบหลักฐานที่ดินที่สํานักงานที่ดินเสียกอน
 การซื้อทีด่ ินจัดสรร ควรซื้อจากผูมีใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินเทานั้น
 อยาเชื่อถือนายหนา อาจถูกหลอกได
 ถาที่ดินอยูหางไกล หมั่นไปตรวจสอบ ถามีผูบุกรุกใหรีบดําเนินการใหเรียบรอยโดยเร็ว
 อยาทําสัญญากูเงินกันเองแลวมอบโฉนดที่ดิน, น.ส. ๓, น.ส. ๓ ก., น.ส. ๓ ข. ใหผูใหกูยึดถือไว
ควรไปจดทะเบียนจํานองตอพนักงานเจาหนาที่ใหถูกตอง
 ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน

“ โฉนดที่ดินมีคุณคาโปรดเก็บรักษาไวใหดี ”

คําเตือน
เอกสารสําคัญทั้งหมดนี้แมจะแสดงถึงการเปนผูมีสิทธิดีกวาบุคคลอื่นแลวก็ตาม ถาหากทาน
ปลอยที่ดินใหเปนที่รกรางวางเปลาไมทําประโยชนในที่ดิน กลาวคือถาเปนที่ดินมีโฉนดที่ดินปลอยทิ้งไวนานเกิน
๑๐ ป และที่ดินมีหนังสือรับรองการทําประโยชนปลอยทิ้งไวนานเกิน ๕ ปติดตอกัน ที่ดินดังกลาวจะตกเปน
ของรัฐตามกฎหมาย หรือถาหากปลอยใหบุคคลอื่นเขาครอบครองโดยสงบเปดเผย โดยมีเจตนาเอาเปนเจาของ
โดยทานไมเขาขัดขวาง สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเปนเวลา ๑๐ ปติดตอกัน บุคคลที่ครอบครองนั้นก็จะมีสิทธิ
ไปดําเนินคดีทางศาล เพื่อใหศาลมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยการครอบครองได และ
ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓, น.ส. ๓ ก., น.ส. ๓ ข.) ใชเวลาแยงการครอบครองเพียงเพียง
๑ ปเทานั้น ทานก็จะเสียสิทธิ ดังนั้น เมื่อที่ดินของทานมีเอกสารสําคัญอยูแลวก็ควร ทําประโยชนและดูแล
รักษาใหเกิดประโยชนสูงสุด ที่ดินก็จะเปนของทานและเปนมรดกที่มีคาใหแกทายาทของทานตอไป

**********************

