ื กรรมสท
ิ ธิห้องชุด
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การออกใบแทนหน ังสอ
หน่วยงานทีให้บริการ :กรมทีดินกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. กรณีหนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดสูญหายให ้เจ ้าของห ้องชุดยืนคําขอรับใบแทนหนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดพร ้อมด ้วย
พยานหลักฐานต่อพนักงานเจ ้าหน ้าทีสําหรับกรณีสญ
ู หายอันเนืองมาจากการกระทําผิดทางอาญาเช่นถูกลักขโมยให ้นํ าหลักฐาน
การแจ ้งความมาประกอบคําขอด ้วยกรณีเป็ นพยานบุคคลผู ้ขอต ้องนํ าบุคคลทีเชือถือได ้อย่างน ้อย 2คนมาให ้ถ ้อยคํารับรองซึง
บุคคลนันไม่จําเป็ นต ้องเป็ นข ้าราชการโดยให ้อยูใ่ นดุลยพินจ
ิ ของพนักงานเจ ้าหน ้าทีและเมือพนักงานเจ ้าหน ้าทีตรวจสอบเสร็จ
แล ้วให ้พนักงานเจ ้าหน ้าทีปิ ดประกาศการขอออกใบแทนนันเป็ นเวลาสามสิบวันไว ้ในทีเปิ ดเผยณสํานั กงานทีดินสํานักงานเขต
หรือทีว่าการอําเภอหรือกิงอําเภอสํานั กงานเทศบาลทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลทีทําการแขวงหรือทีทํ าการกํานันแห่ง
ท ้องทีทีห ้องชุดตังอยู่และห ้องชุดนันแห่งละหนึงฉบับถ ้ามีผู ้คัดค ้านและนําพยานหลักฐานมาแสดงภายในสามสิบวันนับแต่วันปิ ด
ประกาศการขอออกใบแทนให ้พนักงานเจ ้าหน ้าทีสอบสวนแล ้วสังการไปตามควรแก่กรณีถ ้าไม่มผ
ี ู ้คัดค ้านให ้ออกใบแทนให ้ตาม
คําขอได ้
2. กรณีหนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดชํารุดถ ้าเจ ้าของห ้องชุดนํ าหนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดมามอบต่อพนั กงานเจ ้าหน ้าทีและหนังสือ
กรรมสิทธิห ้องชุดทีชํารุดนันยังมีตําแหน่งทีดินทีตังห ้องชุดลายมือชือและตราประจําตําแหน่งของพนักงานเจ ้าหน ้าทีปรากฏอยู่
และสามารถทําการตรวจสอบได ้ให ้พนั กงานเจ ้าหน ้าทีออกใบแทนได ้แต่ถ ้าขาดสาระสําคัญดังกล่าวให ้นํ าความใน (1) มาใช ้
บังคับโดยอนุโลม
3.กรณีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังถึงทีสุดเกียวกับกรรมสิทธิห ้องชุดแต่ผู ้ยืนคําขอไม่สามารถนําหนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดมาเพือ
ดําเนินการตามคําพิพากษาหรือคําสังศาลได ้หรือหนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดสูญหายหรือชํารุดด ้วยประการใดให ้พนักงานเจ ้าหน ้าที
มีอาํ นาจออกใบแทนได ้ตาม (1) หรือ (2) แล ้วแต่กรณีโดยให ้ถือคําพิพากษาหรือคําสังศาลดังกล่าวเป็ นคําขอแต่ไม่ต ้อง
สอบสวน
4. กรณีอธิบดีกรมทีดินจะใช ้อํานาจจําหน่ายห ้องชุดของคนต่างด ้าวตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตอ
ิ าคารชุดพ.ศ. 2522
แก ้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตอ
ิ าคารชุด (ฉบับที 2) พ.ศ.2534แต่ไม่ได ้หนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดมาหรือได ้มาแต่ชาํ รุดให ้นํา
ความใน (1) หรือ (2) มาใช ้บังคับโดยอนุโลม
5. กรณีพนักงานเจ ้าหน ้าทีใช ้อํานาจเพิกถอนหรือแก ้ไขหนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดการจดทะเบียนสิทธิและนิตก
ิ รรมเกียวกับห ้อง
ชุดหรือการจดแจ ้งรายการในสารบัญสําหรับจดทะเบียนตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัตอ
ิ าคารชุดพ.ศ. 2522 แต่ไม่ได ้
หนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดมาหรือได ้มาแต่ชํารุดให ้พนักงานเจ ้าหน ้าทีออกใบแทนตามคูฉ
่ บับทีเก็บไว ้ณสํานักงานของพนักงาน
เจ ้าหน ้าทีเพือดําเนินการต่อไปได ้
ในกรณีทไม่
ี ได ้หนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดมาตาม (3) (4) และ (5) ให ้ถือว่าหนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดสูญหาย
ดังนันหากผู ้ใดประสงค์ทจะขอออกใบแทนให
ี
้ยืนคําขอออกใบแทนได ้ต่อพนักงานเจ ้าหน ้าทีณสํานักงานทีดินจังหวัด / สาขา /
ส่วนแยกในท ้องทีทีอาคารชุดตังอยู่

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานครและสาขาสํานั กงานทีดินจังหวัด/
สํานักงานทีดินสาขา/สํานักงานทีดินฯส่วนแยก//ติดต่อด ้วย
ตนเองณหน่วยงาน
ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :46 วัน

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

ลําด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
- ยืนคําขอตรวจสอบความถูกต ้องของเอกสารหลักฐานสอบสวน
และชําระค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: (- สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานครและสาขา
- สํานักงานทีดินจังหวัดสํานั กงานทีดินสาขาส่วนแยก))
การพิจารณา
ประกาศออกใบแทน
(ประกาศตามกฎหมาย 30 วันและรวมระยะเวลาการจัดทํา
ประกาศและปิ ดประกาศ 10 วัน)
(หมายเหตุ: (- สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานครและสาขา
- สํานักงานทีดินจังหวัดสํานั กงานทีดินสาขาส่วนแยก))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
- จัดสร ้างใบแทน/เจ ้าพนักงานทีดินพิจารณาลงนาม/แจ ้งผู ้ขอมา
รับใบแทนและชําระค่าธรรมเนียม
- วันรับใบแทน
ชําระค่าธรรมเนียมและรับใบแทน
(หมายเหตุ: (- สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานครและสาขา
- สํานักงานทีดินจังหวัดสํานั กงานทีดินสาขาส่วนแยก))

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
-

40 วัน

-

5 วัน

-

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
กรณีบุคคลธรรมดา - บ ัตรประจําต ัวประชาชน - ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรสพร้อมสําเนาทีมีการลงนามร ับรองความถูก ต้อง
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(- เอกสารฉบับจริงไว ้แสดงต่อพนักงานเจ ้าหน ้าที )
2)
หนงั สือกรรมสิทธิห้องชุดทีชํารุดหรือเป็นอ ันตราย
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ3)
กรณีมห
ี น ังสือมอบอํานาจให้ระบุในหน ังสือมอบอํานาจโดยให้ผร
ู ้ ับ
มอบอํานาจมีอํานาจในการให้ถอ
้ ยคําต่างๆรวมทงการลงนาม
ั
่ มอบเอกสารไม่ครบถ้วนด้วย
ร ับทราบในบ ันทึกต่อเจ้าหน้าทีกรณีสง
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ้ ล ักฐานเพมเติ
4)
กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คลใชห
ิ
ม
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(1. หนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดทีชํารุดหรือเป็ นอันตราย
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล
3. ข ้อบังคับของนิตบ
ิ ค
ุ คลหนังสือบริคนห์สนธิและวัตถุประสงค์
4. บัญชีรายชือผู ้ถือหุ ้นกรณีบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
5. แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตังห ้างหุ ้นส่วนฯ
6. บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านและตัวอย่างลายมือชือของ
กรรมการผู ้มีอํานาจทําการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
7. รายงานการประชุมนิตบ
ิ ค
ุ คลซึงลงมติเกียวกับห ้องชุดทีขอออกใบแทน
หนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดหรือลงมติเกียวกับการให ้ยืนเรืองขอออกใบ
แทนฯและรับรองว่าหนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดดังกล่าวชํารุดเป็ นอันตราย
หรือสูญหายจริง
8. หนังสือมอบอํานาจของนิตบ
ิ ค
ุ คล (ถ ้ามี) บัตรประชาชนและทะเบียน
บ ้านของผู ้รับมอบอํานาจโดยต ้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให ้ผู ้รับมอบ

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

กรมทีดิน

-

-

ลําด ับ

5)

6)

7)

8)

9)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
อํานาจในการให ้ถ ้อยคําต่างๆรวมทังการลงนามรับทราบในบันทึกต่อ
เจ ้าหน ้าทีกรณีสง่ มอบเอกสารไม่ครบถ ้วนด ้วย)
กรณีว ัดยืนคําขอต้องใช้หล ักฐานเพิมเติม
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(1.หนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดทีชํารุดหรือเป็ นอันตราย
2. หลักฐานการแต่งตังเจ ้าอาวาสหรือผู ้รักษาการแทน
3. หลักฐานใบสุทธิของเจ ้าอาวาส
4. หนังสือมอบอํานาจของเจ ้าอาวาสให ้ไวยาวัจกรหรือผู ้อืนทีเหมาะสม
ทําแทนโดยต ้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให ้ผู ้รับมอบมีอํานาจในการให ้
ถ ้อยคําต่างๆรวมทังการลงนามรับทราบในบันทึกต่อเจ ้าหน ้าทีกรณีสง่
มอบเอกสารไม่ครบถ ้วนและบัตรประชาชนทะเบียนบ ้านพร ้อมสําเนาของ
ผู ้ทีรับมอบอํานาจ)
้ ล ักฐานเพมเติ
กรณีมูลนิธย
ิ นคํ
ื าขอใชห
ิ
มด ังนี
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(1. หนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดทีชํารุดหรือเป็ นอันตราย
2. หนังสืออนุญาตให ้จัดตังมูลนิธ ิ
3. บัญชีมล
ู นิธ ิ (แบบม.น.2) ซึงระบุรายชือกรรมการด ้านหลังตังแต่ฉบับ
แรกฉบับทีมีการเปลียนแปลงครังสุดท ้าย
4. ข ้อบังคับหรือตราสารการก่อตังมูลนิธ ิ
ึ
5. รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธซ
ิ งลงมติ
เกียวกับห ้องชุดทีจะขอ
ออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดหรือลงมติเกียวกับการให ้ยืนเรือง
ขอออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดและรับรองว่าหนั งสือกรรมสิทธิ
ห ้องชุดดังกล่าวชํารุดเป็ นอันตรายหรือสูญหายจริง
6. หนังสือมอบอํานาจของมูลนิธ ิ (ถ ้ามี) บัตรประชาชนและทะเบียนบ ้าน
ของกรรมการและผู ้รับมอบอํานาจโดยต ้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให ้
ผู ้รับมอบมีอํานาจในการให ้ถ ้อยคําต่างๆรวมทังการลงนามรับทราบใน
บันทึกต่อเจ ้าหน ้าทีกรณีสง่ มอบเอกสารไม่ครบถ ้วนด ้วย)
้ ล ักฐานเพิมเติม
กรณีม ัสยิดอิสลามใชห
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(1. หนังสือกรรมสิทธิทีชํารุดหรือเป็ นอันตราย
2. ทะเบียนมัสยิด (แบบม.อ.2)
3. ประกาศฯแต่งตังอิหม่ามคอเต็บและบิหลัน
4. ประกาศฯแต่งตังกรรมการมัสยิด
5. รายงานการประชุมกรรมการมัสยิดและมอบหมายให ้ผู ้ใดเป็ นผู ้ทําการ
แทนซึงลงมติเกียวกับห ้องชุดทีจะขอออกใบแทนหรือลงมติเกียวกับ
หนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดว่าชํารุดเป็ นอันตรายหรือสูญหายและให ้ยืนเรือง
ขอออกใบแทน
6. หนังสือมอบอํานาจของคณะกรรมการมัสยิด (ถ ้ามี) พร ้อมบัตร
ประชาชนและทะเบียนบ ้านของผู ้มอบอํานาจและผู ้รับมอบอํานาจโดย
ต ้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให ้ผู ้รับมอบอํานาจในการให ้ถ ้อยคําต่างๆ
รวมทังการลงนามรับทราบในบันทึกต่อเจ ้าหน ้าทีกรณีสง่ มอบเอกสารไม่
ครบถ ้วนด ้วย)
กรณีหนงั สือกรรมสิทธิห้องชุดสูญหายให้นําพยานบุคคลที
น่าเชือถืออย่างน้อย 2 คน (ไม่จําเป็นต้องเป็นข้าราชการ) พยาน
ต้องนําบ ัตรประจําต ัวประชาชนพร้อมสําเนาไปแสดงด้วย
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุกรณีหนงั สือกรรมสิทธิห้องชุดสูญหายเนืองจากการกระทํา

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

-

-

-

-

ลําด ับ

10)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ความผิดทางอาญาให้นําหล ักฐานการแจ้งความต่อพน ักงาน
สอบสวนไปประกอบคําขอด้วย (หากเจ้าของหน ังสือกรรมสิทธิห้อง
ชุดมไิ ด้ไปแจ้งความด้วยตนเองจะต้องร ับรองหล ักฐานการแจ้ง
ความด้วย)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุั
กรณีศาลมีคําสงหรื
อคําพิพากษาถึงทีสุดเกียวก ับหน ังสือ
ิ ธิจดทะเบียนตามคําพิพากษาเจ้า
กรรมสิทธิห้องชุดหรือเป็นผูม
้ ส
ี ท
ั
พน ักงานตามกฎหมายขอให้ออกใบแทนให้นําคําสงหรื
อคํา
พิพากษาอ ันถึงทีสุดหรือหน ังสือร้องขอไปด้วย
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าคําขอ
(หมายเหตุ: (ห ้องละ))

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 20 บาท

2)

ค่าปิ ดประกาศให้แก่ผป
ู ้ ิ ดประกาศ
(หมายเหตุ: (รายละ (กรณีต ้องมีการประกาศ)))

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

3)

ค่ามอบอํานาจ
(หมายเหตุ: (เรืองละ (กรณีมอบอํานาจ)))

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

4)

อากรแสตมป์
(หมายเหตุ: (กรณีมอบอํานาจ))

ค่าธรรมเนียม 30 บาท

5)

ค่าออกใบแทน
(หมายเหตุ: (ฉบับละ))

ค่าธรรมเนียม 200 บาท

6)

ค่าพยานคําขอ
(หมายเหตุ: (รายละ))

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
พืนทีทีใช ้บริการ
(หมายเหตุ: -)
2)
ตู ้รับเรืองร ้องเรียนณสํานักงานทีดินทุกแห่ง
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 24141 5678 - 9
(หมายเหตุ: -)
4)
ฝ่ ายเรืองราวร ้องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500 - 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ชัน 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ ้งวัฒนะแขวงทุง่ สองห ้องเขตหลักสีกรุงเทพมหานคร 10210
(หมายเหตุ: -)
5)
ศูนย์บริการประชาชนสํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
6)
ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ

ลําด ับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
(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
กรณีไม่ต ้องมีการประกาศรวมระยะเวลาการดําเนินการ 6 วัน
กรณีต ้องมีการประกาศรวมระยะเวลาการดําเนินการ 46 วัน
กรณีมเี หตุขัดข ้องอาจทําให ้ระยะเวลาดําเนินการไม่เป็ นไปตามกําหนดข ้างต ้นดังนี
1) มีการโต ้แย ้งคัดค ้านเจ ้าหน ้าทีจะต ้องรับคําขอและพิจารณาคําคัดค ้านเมือเจ ้าพนักงานทีดินสังการแล ้วหากคูก
่ รณีฝ่ายใดไม่
พอใจสามารถอุทธรณ์คําสังดังกล่าวได ้ตามทีระบุไว ้ในหนังสือสังการซึงเป็ นการใช ้สิทธิอท
ุ ธรณ์ตามมาตรา 44 แห่ง
พระราชบัญญัตวิ ธิ ป
ี ฏิบต
ั ริ าชการทางปกครองพ.ศ. 2539
2) มีเหตุขัดข ้องอืนๆเป็ นเหตุให ้ไม่สามารถดําเนินการได ้เช่นต ้องสอบถามไปยังหน่วยงานทีเกียวข ้องยังไม่ได ้รับหลักฐานการปิ ด
ประกาศผู ้ถือกรรมสิทธิรวมมาให ้ถ ้อยคําไม่ครบฯลฯ
*ระยะเวลาตามคูม
่ อ
ื จะเริมนับเมือเอกสารครบถ ้วนสมบูรณ์ในกรณีทมี
ี เหตุขด
ั ข ้องจะเริมนับระยะเวลาต่อเนืองเมือเหตุขัดข ้องนัน
สินสุดลงแล ้ว*

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

