ื แสดงสท
ิ ธิในทีดินขึนใหม่ (ตามมาตรา 64 แห่งประมวล
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การจ ัดทําหน ังสอ
ื แสดงสท
ิ ธิในทีดินฉบ ับสําน ักงานทีดินและฉบ ับเจ้าของทีดินเป็น
กฎหมายทีดิน) กรณีหน ังสอ
อ ันตรายชํารุดสูญหาย
หน่วยงานทีให้บริการ :กรมทีดินกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามมาตรา 64 แห่งประมวลกฎหมายทีดินบัญญัตวิ ่า&quot;ถ ้าโฉนดทีดินใบไต่สวนหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือใบจอง
ฉบับสํานักงานทีดินเป็ นอันตรายชํารุดสูญหายให ้พนั กงานเจ ้าหน ้าทีตามมาตรา 71 มีอาํ นาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน
ิ ธิในทีดินมาพิจารณาแล ้วจัดทําขึนใหม่โดยอาศัยหลักฐานเดิมได ้&quot;
ดังกล่าวจากผู ้มีสท
จากบทบัญญัตด
ิ งั กล่าวหมายถึงกรณีหลักฐานหนังสือแสดงสิทธิในทีดินฉบับสํานั กงานทีดินซึงเป็ นคูฉ
่ บับกับฉบับทีอยูก
่ ับเจ ้าของ
ทีดินโดยจัดเก็บไว ้ทีสํานักงานทีดินทีทีดินนันตังอยู่ได ้เป็ นอันตรายชํารุดสูญหายไปทําให ้ไม่สามารถนํ ามาใช ้ในราชการซึง
จะต ้องดําเนินการคูก
่ ับหนังสือแสดงสิทธิในทีดินฉบับเจ ้าของทีดินทุกครังทีมีการขอดําเนินการเกียวกับทีดินตามหนังสือแสดง
สิทธิในทีดินประมวลกฎหมายทีดินจึงได ้กําหนดให ้พนักงานเจ ้าหน ้าทีตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 71 (ซึงได ้แก่เจ ้า
พนักงานทีดินจังหวัดเจ ้าพนั กงานทีดินจังหวัดสาขาเจ ้าพนั กงานทีดินหัวหน ้าส่วนแยกนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู ้เป็ นหัวหน ้า
ประจํากิงอําเภอแล ้วแต่กรณี) มีอาํ นาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในทีดินเช่นโฉนดทีดินน.ส.3 หรือน.ส.3 ก. ฯลฯฉบับเจ ้าของทีดิน
มาพิจารณาประกอบการจัดทําหนังสือแสดงสิทธิในทีดินขึนใหม่โดยอาศัยหลักฐานเดิมซึงตามหลักฐานแล ้วเป็ นเรืองทีพนักงาน
เจ ้าหน ้าทีเป็ นผู ้ดําเนินการเองแต่ในกรณีทหนั
ี งสือแสดงสิทธิในทีดินฉบับสํานักงานทีดินและฉบับเจ ้าของทีดินเป็ นอันตรายชํารุด
สูญหายจนไม่สามารถตรวจสอบได ้ว่าตรงกับหนังสือแสดงสิทธิในทีดินฉบับใดการดําเนินการตามระเบียบในกรณีนีให ้ปฏิบัต ิ
ทํานองเดียวกับการออกใบแทนกรณีฉบับเจ ้าของทีดินสูญหายตามกฎกระทรวงฉบับที 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตใิ ห ้ใช ้ประมวลกฎหมายทีดินพ.ศ. 2497 ข ้อ 17 (1) โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดทําหนังสือแสดงสิทธิในทีดินขึน
ใหม่คอ
ื ให ้เจ ้าของทีดินยืนคําขอและปฏิญาณตนต่อเจ ้าพนักงานทีดินพร ้อมนํ าพยานหลักฐานและพยานบุคคลทีน่าเชือถืออย่าง
น ้อย 2 คนมาให ้ถ ้อยคํารับรองประกอบการสอบสวนของเจ ้าหน ้าทีจนเป็ นทีเชือถือได ้และประกาศมีกําหนด 30 วัน

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานทีดินจังหวัดสํานั กงานทีดินสาขาสํานักงานทีดินส่วน
แยกและสํานั กงานทีดินอําเภอในพืนทีทีรับผิดชอบ (ตรวจสอบ
สถานทีตังเบอร์โทรศัพท์ของสํานั กงานทีดินทัวประเทศได ้จาก
เว็บไซต์กรมทีดิน www.dol.go.th)/ติดต่อด ้วยตนเองณ
หน่วยงาน

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

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :76 วัน
ลําด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
ยืนคําขอตรวจสอบความถูกต ้องของเอกสารหลักฐานสอบสวน
ชีแจงเหตุผลและความจําเป็ นทีจะต ้องจัดสร ้างหนังสือแสดง
สิทธิในทีดินขึนใหม่ให ้เจ ้าของทีดินทราบและชําระค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
จัดทําประกาศการจัดทําหนังสือแสดงสิทธิในทีดินขึนใหม่เสนอ
เจ ้าพนักงานทีดินลงนาม/ประกาศการจัดทําหนังสือแสดงสิทธิใน
ทีดินขึนใหม่
(หมายเหตุ: (จัดทําประกาศและปิ ดประกาศ 10 วันประกาศตาม
กฎหมาย 30 วันกรณีมก
ี ารโต ้แย ้งคัดค ้านภายใน 30 วัน))
การพิจารณา

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
กรมทีดิน

70 วัน

กรมทีดิน

4 วัน

กรมทีดิน

ลําด ับ

4)

ขนตอน
ั
เบิกแบบพิมพ์หนังสือแสดงสิทธิในทีดิน/จัดสร ้างหนังสือแสดง
สิทธิในทีดิน/ทําบันทึกเสนอเจ ้าพนักงานทีดิน/เจ ้าพนักงานทีดิน
ลงนาม/แจ ้งผู ้ขอมารับหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
แจกหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ

1 วัน

กรมทีดิน

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
้ ล ักฐานด ังนี
1)
กรณีบุคคลธรรมดาใชห
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(1.หนังสือแสดงสิทธิในทีดินทีชํารุดหรือเป็ นอันตราย
2. บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านทะเบียนสมรสหลักฐานการ
เปลียนชือตัวชือสกุล (ถ ้ามี) ของเจ ้าของทีดิน
3. บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านพร ้อมสําเนาของผู ้รับมอบอํานาจ
โดยต ้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให ้ผู ้รับมอบอํานาจมีอาํ นาจในการให ้
ถ ้อยคําต่างๆรวมทังการลงนามรับทราบในบันทึกต่อเจ ้าหน ้าทีกรณีสง่
มอบเอกสารไม่ครบถ ้วนด ้วย
4. ใบมรณบัตรพินัยกรรมคําสังแต่งตังผู ้จัดการมรดก/ผู ้พิทักษ์ /ผู ้อนุบาล
(ถ ้ามี) บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านพร ้อมสําเนาของทายาท/
ผู ้จัดการมรดก)
้ ล ักฐานเพมเติ
2)
กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คลใชห
ิ
ม
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ห ้างหุ ้นส่วนและบริษัท
1. หนังสือแสดงสิทธิในทีดินทีชํารุดหรือเป็ นอันตราย
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล
3. ข ้อบังคับของนิตบ
ิ ค
ุ คลหนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์
4. บัญชีรายชือผู ้ถือห ้◌ุนกรณีบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
5. แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตังห ้างห ้◌ุนส่วนกรณีห ้างห ้◌ุนส่วน
จํากัดหรือห ้างห ้◌ุนส่วนสามัญทีจดทะเบียนแล ้ว
6. บัญชีรายชือผู ้ถือหุ ้นของนิตบ
ิ ค
ุ คลไทยทีถือหุ ้นในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด
7. บัตรประจําตัวประชาชนทะเบีนบ ้านและตัวอย่างลายมือชือของ
กรรมการผู ้มีอํานาจทําการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คลพร ้อมสําเนา
8. รายงานการประชุมนิตบ
ิ ค
ุ คลซึงลงมติเกียวกับทีดินแปลงทีขอออกใบ
แทนหนังสือแสดงสิทธิในทีดินหรือลงมติเกียวกับการให ้ยืนเรืองขอออก
ใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในทีดินและรับรองว่าหนั งสือแสดงสิทธิในทีดิน
ดังกล่าวชํารุดเป็ นอันตรายหรือสูญหายจริง
9. หนังสือมอบอํานาจของนิตบ
ิ ค
ุ คล (ถ ้ามี) บัตรประจําตัวประชาชนและ
ทะเบียนบ ้านของผู ้รับมอบอํานาจโดยต ้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให ้
ผู ้รับมอบอํานาจมีอํานาจในการให ้ถ ้อยคําต่างๆรวมทังการลงนามรับทราบ
ในบันทึกต่อเจ ้าหน ้าทีกรณีสง่ มอบเอกสารไม่ครบถ ้วนด ้วย)
้ ล ักฐานเพมเติ
3)
กรณีว ัดให้ใชห
ิ
ม
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(1. หนงสือแสดงสิทธิในทีดินทีชํารุดหรือเป็ นอันตราย
2. หลักฐานการแต่งตังเจ ้าอาวาสหรือผู ้รักษาการแทน
3. หลักฐานใบสุทธิของเจ ้าอาวาส
4. หนังสือมอบอํานาจของเจ ้าอาวาสให ้ไวยาวัจกรหรือผู ้อืนทีเหมาะสม

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

-

ลําด ับ

4)

5)

6)

7)

8)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ทําแทนโดยต ้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให ้ผู ้รับมอบมีอํานาจในการให ้
ถ ้อยคําต่างๆรวมทังการลงนามรับทราบในบันทึกต่อเจ ้าหน ้าทีกรณีสง่
มอบเอกสารไม่ครบถ ้วนบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านของผู ้ทีรับ
มอบอํานาจพร ้อมสําเนา)
้ ล ักฐานเพมเต
กรณีมูลนิธใิ ห้ใชห
ิ
ม
ิ
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(1. หนังสือแสดงสิทธิในทีดินทีชํารุดหรือเป็ นอันตราย
2. หนังสืออนุญาตให ้จัดตังมูลนิธ ิ
3. บัญชีมล
ู นิธ ิ (แบบม.น.๒) ซึงระบุรายชือกรรมการด ้านหลังตังแต่ฉบับ
แรกฉบับทีมีการเปลียนแปลงครังสุดท ้าย
4. ข ้อบังคับหรือตราสารการก่อตังมูลนิธ ิ
ึ
5. รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธซ
ิ งลงมติ
เกียวกับทีดินแปลงทีขอ
ออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในทีดินหรือลงมติเกียวกับการให ้ยืนเรือง
ขอออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในทีดินและรับรองว่าหนังสือแสดงสิทธิ
ในทีดินดังกล่าวชํารุดเป็ นอันตรายหรือสูญหายจริง
6. หนังสือมอบอํานาจของมูลนิธ ิ (ถ ้ามี) บัตรประจําตัวประชาชนและ
ทะเบียนบ ้านของกรรมการและผู ้รับมอบอํานาจพร ้อมสําเนาโดยต ้องระบุ
ในหนังสือมอบอํานาจให ้ผู ้รับมอบมีอํานาจในการให ้ถ ้อยคําต่างๆรวมทัง
การลงนามรับทราบในบันทึกต่อเจ ้าหน ้าทีกรณีสง่ มอบเอกสารไม่
ครบถ ้วน)
กรณีม ัสยิดอิสลามใช้หล ักฐานเพิมเติม
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(1. หนังสือแสดงสิทธิในทีดินทีชํารุดหรือเป็ นอันตราย
2. ทะเบียนมัสยิด (แบบม.อ.๒)
3. ประกาศฯแต่งตังอิหม่ามคอเต็บและบิหลัน
4. ประกาศฯแต่งตังกรรมการมัสยิด
5. รายงานการประชุมกรรมการมัสยิดและมอบหมายให ้ผู ้ใดเป็ นผู ้ทําการ
แทนซึงลงมติเกียวกับทีดินแปลงทีจะขอออกใบแทนหรือลงมติเกียวกับ
หนังสือแสดงสิทธิในทีดินว่าชํารุดเป็ นอันตรายหรือสูญหายและให ้ยืน
เรืองขอออกใบแทน
6. หนังสือมอบอํานาจของคณะกรรมการมัสยิด (ถ ้ามี) พร ้อมบัตร
ประชาชนและทะเบียนบ ้านของผู ้มอบอํานาจและผู ้รับมอบอํานาจโดย
ต ้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให ้ผู ้รับมอบอํานาจมีอํานาจในการให ้
ถ ้อยคําต่างๆรวมทังการลงนามรับทราบในบันทึกต่อเจ ้าหน ้าทีกรณีสง่
มอบเอกสารไม่ครบถ ้วนด ้วย)
กรณีหนงั สือแสดงสิทธิในทีดน
ิ สูญหายให้นําพยานบุคคลที
น่าเชือถืออย่างน้อย 2 คน (ไม่จําเป็นต้องเป็นข้าราชการ) พยาน
ต้องนําบ ัตรประจําต ัวประชาชนพร้อมสําเนาไปแสดงด้วย
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุกรณีหนงั สือแสดงสิทธิในทีดน
ิ สูญหายเนืองจากการกระทํา
ความผิดทางอาญาให้นําหล ักฐานการแจ้งความต่อพน ักงาน
สอบสวนไปประกอบคําขอด้วย (หากเจ้าของหน ังสือแสดงสิทธิใน
ทีดินมิได้ไปแจ้งความด้วยตนเองจะต้องร ับรองหล ักฐานการแจ้ง
ความด้วย)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุั
กรณีศาลมีคําสงหรื
อคําพิพากษาถึงทีสุดเกียวก ับหน ังสือแสดง

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

-

-

-

-

ลําด ับ

9)

10)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ิ ธิจดทะเบียนตามคําพิพากษาเจ้า
สิทธิในทีดินหรือเป็นผูม
้ ส
ี ท
ั
พน ักงานตามกฎหมายขอให้ออกใบแทนให้นําคําสงหรื
อคํา
พิพากษาอ ันถึงทีสุดหรือหน ังสือร้องขอไปด้วย
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุกรณีผถ
ู้ อ
ื กรรมสิทธิรวมมาขอออกใบแทนให้นําผูถ
้ อ
ื กรรมสิทธิรวม
ทีเหลือหรือพยานหล ักฐานอืนมาประกอบการสอบสวนของ
เจ้าหน้าทีจนเป็นทีเชือถือได้วา
่ โฉนดทีดินเป็นอ ันตรายชํารุดสูญ
หายไปจริง
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุพยานหล ักฐานอืนทีจําเป็นในการประกอบการพิจารณาซึง
พน ักงานเจ้าหน้าทีจะได้แจ้งให้ทราบก่อนสินสุดระยะเวลาทีกําหนด
ในแต่ละขนตอน
ั
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
1)
ค่าคําขอแปลงละ
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

2)

ค่าประกาศแปลงละ
(หมายเหตุ: (กรณีต ้องมีการประกาศ))

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

3)

ค่าปิ ดประกาศให้แก่ผป
ู ้ ิ ดประกาศแห่งละ
(หมายเหตุ: (กรณีต ้องมีการประกาศ))

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

4)

ค่ามอบอํานาจเรืองละ 20 บ. ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บ.
(หมายเหตุ: (กรณีมอบอํานาจ))

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

5)

ค่าพยานคําขอ 2 คนคนละ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
เจ ้าพนักงานทีดินจังหวัดในท ้องทีทีทีดินตังอยู่
(หมายเหตุ: -)
2)
ต ้◌ูรับเรืองร ้องเรียนณสํานั กงานทีดินทุกแห่ง, ตู ้ปณ.1111
(หมายเหตุ: -)
3)
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญกรมทีดินโทร. 0 2503 3382
(หมายเหตุ: -)
4)
ศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 2141 5555
(หมายเหตุ: -)
5)
ฝ่ ายเรืองราวร ้องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5501
(หมายเหตุ: -)
6)
กลุม
่ คุ ้มครองจริยธรรมกรมทีดินกรมทีดินโทร. 0 2141 5896

ลําด ับ
7)

8)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
(หมายเหตุ: -)
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
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

ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม
่ อ
ื การกรอก
หมายเหตุ
ระยะเวลาการให ้บริการ
รวมระยะเวลาดําเนินการ 76 วัน
หากไม่มก
ี ารโต ้แย ้งคัดค ้านระยะเวลาดําเนินการจะลดลงเหรือ 36 วัน
ระยะเวลาดําเนินการดังกล่าวไม่รวมกรณีดงั ต่อไปนี
1) กรณีทหลั
ี กฐานเดิมและสารบบทีดินสูญหายทังหมดไม่สามารถตรวจสอบได ้ว่าปั จจุบันผู ้ใดเป็ นผู ้ถือกรรมสิทธิหรือมีการจด
ทะเบียนสิทธิและนิตก
ิ รรมหรือก่อภาระผูกพันประการใดในหนั งสือแสดงสิทธิในทีดินต ้องออกไปทําการตรวจสอบตําแหน่งทีดินที
ปรากฏในระวางแผนทีเพือการออกโฉนดทีดินและระวางรูปถ่ายทางอากาศและสอบสวนพยานบุคคลได ้แก่เจ ้าของทีดินแปลง
ข ้างเคียงผ ้◌ูปกครองท ้องทีหรือพยานบุคคลอืนทีน่าเชือถือได ้หรือพยานเอกสารหลักฐานอืนทีเกียวข ้องเพือให ้ได ้ข ้อเท็จจริง
ประกอบการพิจารณาจัดทําหนังสือแสดงสิทธิในทีดินขึนใหม่
2) มีเหตุขัดข ้องอืนๆเป็ นเหตุให ้ไม่สามารถดําเนินการได ้เช่นต ้องสอบถามไปยังหน่วยงานอืนทีเกียวข ้องยังไม่ได ้รับหลักฐานการ
ปิ ดประกาศผู ้ถือกรรมสิทธิรวมมาให ้ถ ้อยคําไม่ครบฯลฯ
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบต
ั ริ าชการตามประกาศกรมทีดินเรืองการลดขันตอนและระยะเวลาการปฏิบต
ั ิ
ราชการเพือประชาชนใช ้เวลาการปฏิบต
ั งิ านประมาณ 37 วันทําการ (กรณีไม่มข
ี ้อขัดข ้อง)
*ระยะเวลาตามคูม
่ อ
ื จะเริมนับเมือเอกสารครบถ ้วนสมบูรณ์ในกรณีทมี
ี เหตุขด
ั ข ้องจะเริมนับระยะเวลาต่อเนืองเมือเหตุขัดข ้องนัน
สินสุดลงแล
้ว*
ุ

เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคู่มอ
ื มีผลบังคับใช ้: 19/07/2558

