คู่มือสาหรับประชาชน:

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

การออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (ตามมาตรา 63 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน)
การออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทาประโยชน์เฉพาะราย ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (มีหลักฐาน
กระบวนการ ขั้นตอน
สาหรับที่ดิน)

การตรวจเอกสาร

การพิจารณา

การพิจารณา

การพิจารณา

(1 วัน)

(70 วัน)

(4 วัน)

(1 วัน)

ยื่นคาขอ

จัดทาประกาศเสนอ
เจ้าพนักงานที่ดินลงนาม
(กรณีต้องประกาศ)

จัดสร้างใบแทนหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน

ชาระค่าใบแทน

เจ้าพนักงานที่ดินลงนาม

รับใบแทน

ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารหลักฐาน

ประกาศออกใบแทน 30 วัน
ชาระค่าธรรมเนียม

แจ้งผู้ขอมารับใบแทน
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

* รวมระยะเวลาดาเนินการ 76 วัน
หากไม่มีผู้โต้แย้งคัดค้านเหลือ 36 วัน
หากไม่ต้องประกาศเหลือ 6 วัน

เอกสารประกอบการยื่นคาขอ
กรณีบุคคลธรรมดา
• หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ชารุดหรือเป็นอันตรายหรือสูญหาย
• บัตรประจาตัวประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับ) , ใบสาคัญการสมรส,
หลักฐานการเปลี่ยนคานาหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) ของเจ้าของที่ดิน กรณี
มอบอานาจต้องมีหนังสือมอบอานาจ บัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจหรือ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร) ที่ผู้มอบ
อานาจรับรองความถูกต้อง พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียน
บ้าน (ต้นฉบับ) ของผู้รับมอบอานาจ และต้องระบุในหนังสือมอบอานาจให้ผู้รับ
มอบอานาจมีอานาจในการให้ถ้อยคาต่างๆ รวมทั้งการลงนามรับทราบในบันทึก
ต่อเจ้าหน้าที่กรณีส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วนด้วย
• ใบมรณบัตร, พินัยกรรม, คาสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก/ผู้พิทักษ์/ผู้อนุบาล(ถ้ามี) บัตร
ประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน(ต้นฉบับ)ของทายาทและผู้จัดการมรดก
กรณีนิติบุคคล
• หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ชารุดหรือเป็นอันตรายหรือสูญหาย
• หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
• ข้อบังคับของนิติบุคคล, หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์

• หนังสือมอบอานาจของนิติบุคคล (ถ้ามี) บัตรประจาตัวประชาชน ผู้มอบอานาจ
หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
(ถ่ายเอกสาร)
ที่ผู้มอบอานาจรับรองความถูกต้อง พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนา
ทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับ) ของผู้รับมอบอานาจ และต้องระบุในหนังสือมอบอานาจ
ให้ผู้รับมอบอานาจมีอานาจในการให้ถ้อยคาต่างๆ รวมทั้งการลงนามรับทราบใน
บันทึกต่อเจ้าหน้าที่กรณีส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วนด้วย
กรณีวัด
• หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ชารุดหรือเป็นอันตรายหรือสูญหาย
• หลักฐานการแต่งตั้งเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทน
• หลักฐานใบสุทธิของเจ้าอาวาส
• หนังสือมอบอานาจของเจ้าอาวาส ให้ไวยาวัจกรหรือผู้อื่นที่เหมาะสมทาแทน โดย
ต้องระบุในหนังสือมอบอานาจให้ผู้รับมอบอานาจมีอานาจในการให้ถ้อยคาต่างๆ
รวมทั้งการลงนามรับทราบในบันทึกต่อเจ้าหน้าที่กรณีส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน
ด้วย, บัตรประจาตัวประชาชน ผู้มอบอานาจหรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร) ที่ผู้มอบอานาจรับรองความถูกต้อง พร้อม
บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับ) ของผู้รับมอบอานาจ

• บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
• แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนกรณีห้างหุ้นส่วนจากัดหรือห้าง
หุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
• บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับ) และตัวอย่างลายมือ
ชื่อของกรรมการผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคล
• รายงานการประชุมนิติบุคคลซึ่งลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่ขอออกใบแทนหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินหรือลงมติเกี่ยวกับการให้ยื่นเรื่องขอออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินและรับรองว่าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวชเป็ารุนดอันตรายหรือสูญหายจริง
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คู่มือสาหรับประชาชน:

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

การออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (ตามมาตรา 63 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน)
กรณีมัสยิดอิสลาม

เอกสารประกอบการยื
่นคาขอ
การออกโฉนดที
่ดินและหนั
งสือรับรองการทาประโยชน์เฉพาะราย
• หนังสือตามมาตรา
แสดงสิทธิในที่ดิน๕๙
ที่ชารุแห่
ดหรืงอประมวลกฎหมายที
เป็นอันตรายหรือสูญหาย่ดิน (มีหลักฐาน
สาหรับที่ดิน)
• ทะเบียนมัสยิด (แบบ ม.อ. 2)
กรณีมูลนิธิ
• หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ชารุดหรือเป็นอันตรายหรือสูญหาย

• ประกาศแต่งตั้งอิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น, ประกาศแต่งตั้งกรรมการมัสยิด

• หนังสืออนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิ

• บัตรประจาตัวประชาชน,ทะเบียนบ้าน, หลักฐานการเปลี่ยนคานาหน้านาม ชื่อตัว
ชื่อสกุล (ถ้ามี) ของอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นและกรรมการมัสยิด

• บัตรประจาตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, หลักฐานการเปลี่ยน นาหน้านาม ชื่อตัว
ชื่อสกุล (ถ้ามี) ของกรรมการมูลนิธิ
• ข้อบังคับหรือตราสารการก่อตั้งมูลนิธิ, หนังสืออนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิ
• บัญชีมูลนิธิ (แบบ ม.น. 2) ซึ่งระบุรายชื่อกรรมการด้านหลังตั้งแต่ฉบับแรกจนถึง
ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย
• รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิซึ่งลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่ขอออกใบแทน
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือลงมติเกี่ยวกับการให้ยื่นเรื่องขอออกใบแทนหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินและรับรองว่าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวชารุด
เป็น
อันตรายหรือสูญหายจริง

• หนังสือมอบอานาจของคณะกรรมการมัส(ถ้ยิดามี) โดยต้องระบุในหนังสือมอบอานาจให้
ผู้รับมอบอานาจมีอานาจในการให้ถ้อยคาต่างๆ
รวมทั้งการลงนามรับทราบในบันทึต่กอ
เจ้าหน้าที่กรณีส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน,บัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจหรือ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน(ถ่ายเอกสาร)
ที่ผู้มอบอานาจรับรอง
ความถูกต้อพร้
ง อมบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบี
(ต้นยนบ้
ฉบับาของผู
น) ้รับมอบอานาจ
• กรณีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสูญหาย
ให้นาพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ2 คน มาให้ถ้อยคา
ต่อพนักงานเจ้าหน้าทีโดยน
่ าบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย

• กรณีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสูญหายเนื่องจากการกระทาความผิดทางอาญา ให้
• หนังสือมอบอานาจของมูลนิธิ(ถ้ามี) โดยต้องระบุในหนังสือมอบอานาจให้ผู้รับมอบ
นาหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานสอบสวนประกอบคาขอด้วย(หากเจ้าของ
อานาจมีอานาจในการให้ถ้อยคาต่างๆรวมทั้งการลงนามรับทราบในบันทึกต่อเจ้าหน้าที่ หนังสือแสดงสิทธิฯมิได้แจ้งความด้วยตนเองต้องรับรองหลักฐานการแจ้งความด้วย)
กรณีส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน,บัตรประจาตัวประชาชน ผู้มอบอานาจหรือสาเนา
• กรณีศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือ
บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร) ที่ผู้มอบอานาจ
เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนตามคาพิพากษาหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายขอให้ออก
รับรองความถูกต้อง พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
ใบแทน ให้นาคาสั่งหรือคาพิพากษาอันถึงที่สุดหรือหนังสือร้องขอไปด้วย
(ต้นฉบับ) ของผู้รับมอบอานาจ
• กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมเพียงบางคนยื่นคาขอออกใบแทน ให้นาผู้ถือกรรมสิทธิ์
รวมที่เหลือหรือพยานหลักฐานอื่นมาประกอบการสอบสวนของเจ้าหน้าที่จนเป็น
ที่เชื่อถือได้ว่าโฉนดที่ดินชารุด เป็นอันตรายหรือสูญหายจริง
• หลักฐานอื่นที่จาเป็นในการประกอบการพิจารณาซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กาหนดในแต่ละขั้นตอน
•

ช่องทางการให้บริการ

ค่าธรรมเนียม
• ค่าคาขอ แปลงละ 5 บาท

สานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่

• ค่าประกาศ (กรณีต้องประกาศ)แปลงละ 10 บาท
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

• ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ(กรณีต้องประกาศ)แห่งละ 10 บาท
• ค่าพยานคาขอ20 บาท
• ค่ามอบอานาจ(กรณีมอบอานาจ)เรื่องละ 20 บาท ปิดอากรแสตมป์30 บาท
• ค่าออกใบแทนฉบับละ 50 บาท

ช่องทางติดต่อ/ร้องเรียน
•
•
•
•

ตู้ ปณ. 1111 ดุสิต กรุงเทพมหานคร
ตู้รับเรื่องร้องเรียน ณ สานักงานที่ดินทุกแห่ง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดในท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2141 5501
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดิน โทร. 0 2141 5896
สานักมาตรฐานการออกหนังสือสาคัญ กรมที่ดิน โทร. 0 2503 3382
• ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก
เขตดุสิต กทม. 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

nam.dol.go.th

• ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ที่ 4 อาคาร
ซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120 สายด่วน 1206/โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1900, 1904-7/โทรสาร
0 2502 6132/www.pacc.go.th/www.facebook.com/PACC.GO.TH
• ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ(The Anti-Corruption Operation
Center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook :
The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ประมวลกฎหมายที่ดิน
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