
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบแทนหนงัสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ (ตามมาตรา63 แหง่ประมวล

กฎหมายที�ดนิ) 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ตามมาตรา 63 แหง่ประมวลกฎหมายที�ดนิบญัญตัวิ่า&quot;โฉนดที�ดนิของผูใ้ดเป็นอนัตรายชํารดุสญูหายดว้ยประการใดให ้

เจา้ของมาขอรับใบแทนโฉนดที�ดนินั �นได&้quot; 

 

เมื�อไดอ้อกใบแทนไปแลว้โฉนดที�ดนิเดมิเป็นอันยกเลกิเวน้แตศ่าลจะสั�งเป็นอย่างอื�น 

 

สาํหรับการขอใบแทนใบจองหนังสอืรับรองการทําประโยชนห์รอืใบไตส่วนใหนํ้าความดงักลา่วขา้งตน้มาใชบ้ังคบัอนุโลม&quot; 

 

จากบทบญัญตัขิองมาตรา 63 ดังกล่าวจะเห็นไดว้า่หากโฉนดที�ดนิหนังสอืรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก. และน.ส.3 

ข.) รวมทั �งใบจองและใบไตส่วนฉบับเจา้ของที�ดนิเป็นอันตรายชาํรุดสญูหายกฎหมายไดก้าํหนดใหเ้จา้ของมาขอรับใบแทน

หนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิเชน่โฉนดที�ดนิน.ส.3, น.ส.3 ก., ใบจองฯลฯโดยมหีลกัเกณฑใ์นการขอออกใบแทนดงันี� � 

 

1. ผูข้อออกใบแทนจะตอ้งอยู่ในฐานะ&quot;เจา้ของ&quot; ซึ�งนอกจากจะมคีวามหมายตามนัยทั�วไปซึ�งหมายถงึผูม้ชีื�อถอื

กรรมสทิธิ�หรือผูม้ชีื�อถอืสทิธคิรอบครองแลว้ยังหมายความรวมไปถงึการออกใบแทนเฉพาะที�มกีารเปลี�ยนแปลงความเป็นเจา้ของ

เชน่การไดม้าโดยการครอบครองปรปักษ์ตามมาตรา 1382 แหง่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยผ์ูท้ี�ซื�อที�ดนิไดจ้ากการขาย

ทอดตลาดผูท้ี�มสีทิธจิดทะเบยีนตามคําพพิากษาหรอืผูท้ี�ศาลมคีําพพิากษาเกี�ยวกบัสทิธใินที�ดนิซึ�งสามารถสรปุไดด้งันี� 

 

    1) เจา้ของที�ดนิผูม้ชีื�อในหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ 

 

    2) ทายาท/ผูจ้ัดการมรดกของผูม้ชีื�อในหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ 

 

    3) บคุคลที�ศาลมคีําสั�งหรอืคําพพิากษาอนัถงึที�สดุเกี�ยวกับโฉนดที�ดนิ 

 

    4) บคุคลที�เป็นผูม้สีทิธจิดทะเบยีนตามคําพพิากษาหรือคําสั�งถงึที�สดุของศาล 

 

    5) บคุคลที�ซื�อที�ดนิไดจ้ากการขายทอดตลาด 

 

กรณีตามขอ้ 3)ถงึ 5) ตอ้งเป็นกรณีที�ไม่ไดห้นังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิมาแสดง 

 

2.ในกรณีหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิเป็นอนัตรายหรือสญูหายใหบ้คุคลตามขอ้ 2.1 ยื�นคําขอ (ท.ด.9) และปฏญิาณตนตอ่เจา้

พนักงานที�ดนิพรอ้มนําพยานหลกัฐานและพยานบคุคลที�น่าเชื�อถอือยา่งนอ้ย 2 คนมาใหถ้อ้ยคํารับรองประกอบการสอบสวนของ

เจา้หนา้ที�จนเป็นที�เชื�อถอืไดห้ากเป็นกรณีสญูหายเนื�องจากการกระทําผดิอาญาเชน่ถกูลักขโมยจะตอ้งนําหลักฐานการแจง้ความ

มาประกอบการขอออกใบแทนดว้ยโดยเจา้พนักงานที�ดนิจะประกาศการขอออกใบแทนมกํีาหนด 30 วัน 

 

3. ในกรณีหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิชํารดุโดยยงัมีตําแหน่งที�ดนิเลขที�โฉนดที�ดนิชื�อและตราประจําตําแหน่งของเจา้พนักงาน

ที�ดนิตามแบบของหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิดงักล่าวปรากฏอย่◌ซูึ�งสามารถตรวจสอบไดใ้หเ้จา้พนักงานที�ดนิออกใบแทนใหไ้ป

ไดโ้ดยไมต่อ้งมกีารสอบสวนและประกาศตามขอ้ 2. แตถ่า้ขาดขอ้ความสาํคัญดงักลา่วตอ้งดําเนนิการสอบสวนและประกาศการ

ออกใบแทนมกีําหนด 30 วันดว้ย 

 

4. ในกรณีศาลมคีําสั�งหรอืมคีําพพิากษาอนัถงึที�สดุเกี�ยวกับโฉนดที�ดนิหรอืผ◌้ใูดมสีทิธจิดทะเบยีนตามคําพพิากษาของศาลแต่

ไมไ่ดโ้ฉนดที�ดนิมาหรอืโฉนดที�ดนิเดมิเป็นอนัตรายชาํรุดหรอืสญูหายดว้ยประการใดใหผู้ม้สีทิธจิดทะเบยีนยื�นคําขอออกใบแทน

และดําเนนิการตามขอ้ 2. และ 3. แลว้แตก่รณี 

 

5. ในกรณีเจา้พนักงานผูม้ีอํานาจไดย้ดึและขายทอดตลาดที�ดนิแลว้แต่ไมไ่ดโ้ฉนดที�ดนิมาหรอืโฉนดที�ดนิเดมิเป็นอนัตรายชํารดุ

หรอืสญูหายดว้ยประการใดขอใหอ้อกใบแทนใหถ้อืหนังสอืของเจา้พนักงานดงักลา่วเป็นคําขอและดําเนนิการตามขอ้ 2. และ 3. 



แลว้แตก่รณีแตไ่มต่อ้งสอบสวน 

 

6. กรณีผูถ้อืกรรมสทิธิ�รวมเพยีงบางคนยื�นคําขอออกใบแทนสามารถดําเนนิการไดแ้ตเ่จา้พนักงานที�ดนิจะออกใบแทนใหแ้ก่ผูข้อ

ไดต้อ่เมื�อไดส้อบสวนพยานหลักฐานตา่งๆที�ผูข้อนํามาแสดงจนเชื�อถอืไดว้า่โฉนดที�ดนิเป็นอันตรายชํารุดสญูหายไปจรงิ

ตวัอย่างเชน่การสอบสวนผูถ้อืกรรมสทิธิ�รวมคนอื�นว่าโฉนดที�ดนิอยู่ในความครอบครองของผูถ้อืกรรมสทิธิ�รวมหรอืไมห่รอืนํา

หลักฐานอื�นมาแสดงต่อเจา้หนา้ที�เป็นตน้ 

 

บคุคลในกรณีนี�รวมถงึนิตบิุคคลที�เป็นเจา้ของหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิดว้ยเชน่หา้งหุน้สว่นบรษัิทวัดมูลนธิมิสัยดิฯลฯ 

 

 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครเลขที� 2  ถนนพระพพิธิแขวง
พระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร 10200 / โทรศพัท ์: 0 2225 
5758, 0 2224 0187, 0 2622 3490  / Fax : 0 2225 5734  / 
E-mail : bangkok@dol.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :76 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นคําขอตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารหลักฐานสอบสวน
และชําระคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

2) การพจิารณา 
จัดทําประกาศเสนอเจา้พนักงานที�ดนิลงนาม (กรณีตอ้งประกาศ) 
ประกาศออกใบแทน (กรณีตอ้งประกาศ) 
(หมายเหต:ุ (จัดทําประกาศและปิดประกาศ 10 วนัประกาศตาม
กฎหมาย 30 วนักรณีมกีารโตแ้ยง้คดัคา้นภายใน 30 วนั)) 

70 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

3) การพจิารณา 
จัดสรา้งใบแทน/เจา้พนักงานที�ดนิลงนาม/แจง้ผูข้อมารับใบแทน
และชําระคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ -) 

4 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

4) การพจิารณา 
วันรับใบแทน/ชําระคา่ธรรมเนียม/รับใบแทน 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

กรณีบุคคลธรรมดาใชห้ลกัฐานดงันี� 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(1.หนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิที�ชํารุดหรอืเป็นอนัตราย 
2. บตัรประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นทะเบยีนสมรสหลักฐานการ
เปลี�ยนชื�อตัวชื�อสกลุ (ถา้ม)ี ของเจา้ของที�ดนิ 
3. บตัรประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นพรอ้มสาํเนาของผูร้ับมอบอํานาจ

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

โดยตอ้งระบใุนหนังสอืมอบอํานาจใหผู้ร้ับมอบอํานาจมีอาํนาจในการให ้
ถอ้ยคําตา่งๆรวมทั �งการลงนามรับทราบในบนัทกึตอ่เจา้หนา้ที�กรณีสง่
มอบเอกสารไม่ครบถว้นดว้ย 
4. ใบมรณบัตรพนัิยกรรมคําสั�งแตง่ตั �งผูจ้ัดการมรดก/ผูพ้ทิักษ์/ผูอ้นุบาล 
(ถา้ม)ี บัตรประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นพรอ้มสําเนาของทายาท/
ผูจ้ดัการมรดก) 
) 

2) 
 

กรณีนติบิคุคลใชห้ลกัฐานเพ ิ�มเตมิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(หา้งหุน้สว่นและบรษัิท 
1. หนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิที�ชํารุดหรอืเป็นอันตราย 
2. หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิตบิคุคล 
3. ขอ้บังคับของนติบิคุคลหนังสอืบรคิณหส์นธแิละวัตถปุระสงค ์
4. บญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้กรณีบรษัิทจํากดัหรือบรษัิทมหาชนจํากดั 
5. แบบรับรองรายการจดทะเบยีนจดัตั �งหา้งหุน้สว่นกรณีหา้งหุน้สว่น
จํากัดหรอืหา้งหุน้สว่นสามญัที�จดทะเบยีนแลว้ 
6. บญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้ของนติบิคุคลไทยที�ถอืหุน้ในบรษัิทจํากัดหรอื
บรษัิทมหาชนจํากัด 
7. บตัรประจําตวัประชาชนทะเบนีบา้นและตวัอย่างลายมือชื�อของ
กรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิคุคลพรอ้มสาํเนา 
8. รายงานการประชมุนติบิคุคลซึ�งลงมตเิกี�ยวกับที�ดนิแปลงที�ขอออกใบ
แทนหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรอืลงมตเิกี�ยวกับการใหย้ื�นเรื�องขอออก
ใบแทนหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิและรับรองวา่หนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ
ดังกล่าวชํารดุเป็นอันตรายหรอืสญูหายจรงิ 
9. หนังสอืมอบอํานาจของนติบิคุคล (ถา้ม)ี บัตรประจําตวัประชาชนและ
ทะเบยีนบา้นของผูร้ับมอบอํานาจโดยตอ้งระบใุนหนังสอืมอบอํานาจให ้
ผูร้ับมอบอํานาจมอีํานาจในการใหถ้อ้ยคําตา่งๆรวมทั �งการลงนามรับทราบ
ในบนัทกึตอ่เจา้หนา้ที�กรณีสง่มอบเอกสารไม่ครบถว้นดว้ย) 
) 

- 

3) 
 

กรณีวดัใหใ้ชห้ลกัฐานเพ ิ�มเตมิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(1. หนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิที�ชํารุดหรอืเป็นอนัตราย 
2. หลักฐานการแตง่ตั �งเจา้อาวาสหรอืผูร้ักษาการแทน 
3. หลักฐานใบสทุธขิองเจา้อาวาส 
4. หนังสอืมอบอํานาจของเจา้อาวาสใหไ้วยาวัจกรหรอืผูอ้ื�นที�เหมาะสม
ทําแทนโดยตอ้งระบใุนหนังสอืมอบอํานาจใหผู้ร้ับมอบมอีํานาจในการให ้
ถอ้ยคําตา่งๆรวมทั �งการลงนามรับทราบในบนัทกึตอ่เจา้หนา้ที�กรณีสง่
มอบเอกสารไม่ครบถว้นและบตัรประจําตัวประชาชนทะเบยีนบา้นพรอ้ม
สําเนาของผูท้ี�รับมอบอํานาจ)) 

- 

4) 
 

กรณีมูลนธิใิหใ้ชห้ลกัฐานเพ ิ�มเตมิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(1. หนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิที�ชํารุดหรอืเป็นอนัตราย 
2. หนังสอือนุญาตใหจ้ัดตั �งมลูนธิ ิ
3. บญัชมีลูนธิ ิ(แบบม.น.๒) ซึ�งระบรุายชื�อกรรมการดา้นหลงัตั �งแตฉ่บับ
แรกฉบับที�มกีารเปลี�ยนแปลงครั �งสดุทา้ย 
4. ขอ้บังคับหรอืตราสารการกอ่ตั �งมลูนธิ ิ
5. รายงานการประชมุกรรมการมูลนธิซิ ึ�งลงมตเิกี�ยวกับที�ดนิแปลงที�ขอ
ออกใบแทนหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรอืลงมตเิกี�ยวกบัการใหย้ื�นเรื�อง
ขอออกใบแทนหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิและรับรองวา่หนังสอืแสดงสทิธิ

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ในที�ดนิดงักลา่วชํารุดเป็นอนัตรายหรอืสญูหายจรงิ 
6. หนังสอืมอบอํานาจของมลูนธิ ิ(ถา้ม)ี บตัรประจําตวัประชาชนและ
ทะเบยีนบา้นของกรรมการและผูร้ับมอบอํานาจโดยตอ้งระบใุนหนังสอื
มอบอํานาจใหผู้ร้ับมอบมอีํานาจในการใหถ้อ้ยคําตา่งๆรวมทั �งการลงนาม
รับทราบในบันทกึตอ่เจา้หนา้ที�กรณีสง่มอบเอกสารไมค่รบถว้นดว้ย)) 

5) 
 

กรณีมสัยดิอสิลามใชห้ลกัฐานเพิ�มเตมิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(1. หนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิที�ชํารุดหรอืเป็นอนัตราย 
2. ทะเบยีนมสัยดิ (แบบม.อ.๒) 
3. ประกาศฯแตง่ตั �งอหิมา่มคอเต็บและบหิลั�น 
4. ประกาศฯแตง่ตั �งกรรมการมัสยดิ 
5. รายงานการประชมุกรรมการมัสยดิและมอบหมายใหผู้ใ้ดเป็นผูท้ําการ
แทนซึ�งลงมตเิกี�ยวกับที�ดนิแปลงที�จะขอออกใบแทนหรอืลงมตเิกี�ยวกับ
หนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิวา่ชํารุดเป็นอนัตรายหรือสญูหายและใหย้ื�น
เรื�องขอออกใบแทน 
6. หนังสอืมอบอํานาจของคณะกรรมการมัสยดิ (ถา้ม)ี พรอ้มบตัร
ประชาชนและทะเบยีนบา้นของผูม้อบอํานาจและผูร้ับมอบอํานาจโดย
ตอ้งระบใุนหนังสอืมอบอํานาจใหผู้ร้ับมอบอํานาจมอํีานาจในการให ้
ถอ้ยคําตา่งๆรวมทั �งการลงนามรับทราบในบนัทกึตอ่เจา้หนา้ที�กรณีสง่
มอบเอกสารไม่ครบถว้นดว้ย)) 

- 

6) 
 

กรณีหนงัสอืแสดงสทิธใินที�ดนิสญูหายใหนํ้าพยานบคุคลที�
นา่เชื�อถอือยา่งนอ้ย 2 คน (ไมจ่ําเป็นตอ้งเป็นขา้ราชการ) พยาน
ตอ้งนําบตัรประจําตวัประชาชนพรอ้มสําเนาไปแสดงดว้ย 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

กรณีหนงัสอืแสดงสทิธใินที�ดนิสญูหายเนื�องจากการกระทํา
ความผดิทางอาญาใหน้ําหลกัฐานการแจง้ความตอ่พนกังาน
สอบสวนไปประกอบคําขอดว้ย (หากเจา้ของหนงัสอืแสดงสทิธใิน
ที�ดนิมไิดไ้ปแจง้ความดว้ยตนเองจะตอ้งรบัรองหลกัฐานการแจง้
ความดว้ย) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

กรณีศาลมคีําส ั�งหรอืคําพพิากษาถงึที�สดุเกี�ยวกบัหนงัสอืแสดง
สทิธใินที�ดนิหรอืเป็นผูม้สีทิธจิดทะเบยีนตามคําพพิากษาเจา้
พนกังานตามกฎหมายขอใหอ้อกใบแทนใหน้ําคําส ั�งหรอืคํา
พพิากษาอนัถงึที�สดุหรอืหนงัสอืรอ้งขอไปดว้ย 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

กรณีผูถ้อืกรรมสทิธิ�รวมเพยีงบางคนย ื�นคําขอออกใบแทนใหนํ้าผู ้
ถอืกรรมสทิธ ิ�รวมที�เหลอืหรอืพยานหลกัฐานอื�นมาประกอบการ
สอบสวนของเจา้หนา้ที�จนเป็นที�เชื�อถอืไดว้า่โฉนดที�ดนิเป็น
อนัตรายชํารุดสูญหายไปจรงิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

10) 
 

พยานหลกัฐานอื�นที�จําเป็นในการประกอบการพจิารณาซึ�ง
พนกังานเจา้หนา้ที�จะไดแ้จง้ใหท้ราบกอ่นสิ�นสดุระยะเวลาที�กําหนด
ในแตล่ะข ั�นตอน 

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่คําขอแปลงละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

2) คา่ประกาศแปลงละ 
(หมายเหต:ุ (กรณีตอ้งมกีารประกาศ)) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

3) คา่ปิดประกาศใหแ้กผู่ปิ้ดประกาศแหง่ละ 
(หมายเหต:ุ (กรณีตอ้งมกีารประกาศ)) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

4) คา่มอบอํานาจเร ื�องละ 20 บ. ปิดอากรแสตมป์ 30 บ. 
(หมายเหต:ุ (กรณีมอบอํานาจ)) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

5) คา่ออกใบแทนฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

6) คา่พยานคําขอ 2 คนคนละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เจา้พนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานคร : สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครเลขที� 2  ถนนพระพพิธิแขวง
พระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร 10200 / โทรศพัท ์: 0 2225 5758, 0 2224 0187, 0 2622 3490  / Fax : 0 
2225 5734  / E-mail : bangkok@dol.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ตูร้ับเรื�องรอ้งเรยีนณสาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานคร 
(หมายเหต:ุ -) 

3) สํานักมาตรฐานการออกหนังสอืสาํคัญกรมที�ดนิโทร. 0 2503 3382 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ศนูยด์ํารงธรรมกรมที�ดนิโทร. 0 2141 5555 
(หมายเหต:ุ -) 

5) ฝ่ายเรื�องราวรอ้งทุกขส์ํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5501 
(หมายเหต:ุ -) 

6) กลุม่คุม้ครองจรยิธรรมกรมที�ดนิกรมที�ดนิโทร. 0 2141 5896 
(หมายเหต:ุ -) 

7) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

ระยะเวลาดําเนนิการ 76 วัน 
 
หากไม่ตอ้งมีการประกาศระยะเวลาดําเนนิการจะลงลงเหลอื 36 วันหากไมม่กีารโตแ้ยง้คัดคา้นระยะเวลาดําเนนิการจะลดลงเหลอื 
6 วัน 
 
ระยะเวลาดําเนนิการดงักลา่วไม่รวมกรณีมเีหตขุัดขอ้งอื�นๆเป็นเหตใุหไ้ม่สามารถดําเนนิการไดเ้ชน่ตอ้งสอบถามไปยงัหน่วยงาน
อื�นที�เกี�ยวขอ้งยังไมไ่ดร้ับหลักฐานการปิดประกาศผูถ้อืกรรมสทิธิ�รวมมาใหถ้อ้ยคําไมค่รบฯลฯ 
 
ผ่านการดาํเนนิการลดขั �นตอนและระยะเวลาปฏบิตัริาชการตามประกาศกรมที�ดนิเรื�องการลดขั �นตอนและระยะเวลาการปฏบิตั ิ
ราชการเพื�อประชาชนใชเ้วลาการปฏบิตังิานประมาณ 37 วันทําการ (กรณีไมม่ขีอ้ขัดขอ้ง) 
 
*ระยะเวลาตามคูม่อืจะเริ�มนับเมื�อเอกสารครบถว้นสมบรูณ์ในกรณีที�มเีหตขุดัขอ้งจะเริ�มนับระยะเวลาต่อเนื�องเมื�อเหตขุัดขอ้งนั �น
สิ�นสดุลงแลว้* 
 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ - 


