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คู่มือสําหรั บประชาชน: การออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิห้ องชุด
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิห้ องชุด
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. อาคารชุดพ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ มเติ มโดยพ.ร.บ. อาคารชุด (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551
2)

ระเบี ยบกรมที ดิ นว่าด้วยการออกใบแทนหนังสื อกรรมสิ ทธิ ห้องชุดและการจัดทํ าหนังสื อกรรมสิ ทธิ ห้องชุดขึนใหม่
พ.ศ.2555

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่ได้ ระบุ
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 17/07/2015 10:13การออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิห้ องชุด
สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการสํานักงานที ดิ นจังหวัดนครสวรรค์ทีอยู่๙๐๘หมู่ที๗ถนนนครสวรรค์ -ท่าตะโกตําบลหนองปลิ ง
อําเภอเมื องฯจังหวัดนครสวรรค์๖๐๐๐๐โทร. โทรสาร. ๐๕๖-๒๕๖๑๕๔, ๐๕๖-๒๕๖๕๙๖พืนที รับผิ ดชอบ
อําเภอเมื องฯ, เก้าเลี ยว, โกรกพระ /ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. กรณีหนังสือกรรมสิทธิห้ องชุดสูญหายให้ เจ้ าของห้ องชุดยืนคําขอรับใบแทนหนังสือกรรมสิทธิห้ องชุดพร้ อมด้ วย
พยานหลักฐานต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีสําหรับกรณีสญ
ู หายอันเนืองมาจากการกระทําผิดทางอาญาเช่นถูกลักขโมยให้ นํา
หลักฐานการแจ้ งความมาประกอบคําขอด้ วยกรณีเป็ นพยานบุคคลผู้ขอต้ องนําบุคคลทีเชือถือได้ อย่างน้ อย 2คนมาให้
ถ้ อยคํารับรองซึงบุคคลนันไม่จําเป็ นต้ องเป็ นข้ าราชการโดยให้ อยู่ในดุลยพินิจของพนักงานเจ้ าหน้ าทีและเมือพนักงาน
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเสร็ จแล้ วให้ พนักงานเจ้ าหน้ าทีปิ ดประกาศการขอออกใบแทนนันเป็ นเวลาสามสิบวันไว้ ในที
เปิ ดเผยณสํานักงานทีดินสํานักงานเขตหรื อทีว่าการอําเภอหรื อกิงอําเภอสํานักงานเทศบาลทีทําการองค์การบริ หารส่วน
ตําบลทีทําการแขวงหรื อทีทําการกํานันแห่งท้ องทีทีห้ องชุดตังอยูแ่ ละห้ องชุดนันแห่งละหนึงฉบับถ้ ามีผ้ คู ดั ค้ านและนํา
พยานหลักฐานมาแสดงภายในสามสิบวันนับแต่วนั ปิ ดประกาศการขอออกใบแทนให้ พนักงานเจ้ าหน้ าทีสอบสวนแล้ วสัง
การไปตามควรแก่กรณีถ้าไม่มีผ้ คู ดั ค้ านให้ ออกใบแทนให้ ตามคําขอได้
2. กรณีหนังสือกรรมสิทธิห้ องชุดชํารุดถ้ าเจ้ าของห้ องชุดนําหนังสือกรรมสิทธิห้ องชุดมามอบต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีและ
หนังสือกรรมสิทธิห้ องชุดทีชํารุดนันยังมีตําแหน่งทีดินทีตังห้ องชุดลายมือชือและตราประจําตําแหน่งของพนักงาน
เจ้ าหน้ าทีปรากฏอยูแ่ ละสามารถทําการตรวจสอบได้ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าทีออกใบแทนได้ แต่ถ้าขาดสาระสําคัญดังกล่าว
ให้ นําความใน (1) มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
3.กรณีศาลมีคําพิพากษาหรื อคําสังถึงทีสุดเกียวกับกรรมสิทธิห้ องชุดแต่ผ้ ยู ืนคําขอไม่สามารถนําหนังสือกรรมสิทธิห้ อง
ชุดมาเพือดําเนินการตามคําพิพากษาหรื อคําสังศาลได้ หรื อหนังสือกรรมสิทธิห้ องชุดสูญหายหรื อชํารุ ดด้ วยประการใดให้
พนักงานเจ้ าหน้ าทีมีอํานาจออกใบแทนได้ ตาม (1) หรื อ (2) แล้ วแต่กรณีโดยให้ ถือคําพิพากษาหรื อคําสังศาลดังกล่าว
เป็ นคําขอแต่ไม่ต้องสอบสวน
4. กรณีอธิบดีกรมทีดินจะใช้ อํานาจจําหน่ายห้ องชุดของคนต่างด้ าวตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ.
2522แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที 2) พ.ศ.2534แต่ไม่ได้ หนังสือกรรมสิทธิห้ องชุดมาหรื อได้ มาแต่
ชํารุดให้ นําความใน (1) หรื อ (2) มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
5. กรณีพนักงานเจ้ าหน้ าทีใช้ อํานาจเพิกถอนหรื อแก้ ไขหนังสือกรรมสิทธิห้ องชุดการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
เกียวกับห้ องชุดหรื อการจดแจ้ งรายการในสารบัญสําหรับจดทะเบียนตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ.
2522 แต่ไม่ได้ หนังสือกรรมสิทธิห้ องชุดมาหรื อได้ มาแต่ชํารุดให้ พนักงานเจ้ าหน้ าทีออกใบแทนตามคูฉ่ บับทีเก็บไว้ ณ
สํานักงานของพนักงานเจ้ าหน้ าทีเพือดําเนินการต่อไปได้
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ในกรณีทีไม่ได้ หนังสือกรรมสิทธิห้ องชุดมาตาม (3) (4) และ (5) ให้ ถือว่าหนังสือกรรมสิทธิห้ องชุดสูญหาย
ดังนันหากผู้ใดประสงค์ทีจะขอออกใบแทนให้ ยืนคําขอออกใบแทนได้ ตอ่ พนักงานเจ้ าหน้ าทีณสํานักงานทีดินจังหวัด /
สาขา / ส่วนแยกในท้ องทีทีอาคารชุดตังอยู่

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

- ยืนคําขอตรวจสอบความ 1 วัน
ถูกต้ องของเอกสาร
หลักฐานสอบสวนและชําระ
ค่าธรรมเนียม

การพิจารณา

ประกาศออกใบแทน
(ประกาศตามกฎหมาย 30
วันและรวมระยะเวลาการ
จัดทําประกาศและปิ ด
ประกาศ 10 วัน)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

- จัดสร้ างใบแทน/เจ้ า
5 วัน
พนักงานทีดินพิจารณาลง
นาม/แจ้ งผู้ขอมารับใบแทน
และชําระค่าธรรมเนียม
- วันรับใบแทน
ชําระค่าธรรมเนียมและรับ
ใบแทน

1)

2)

3)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

40 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

หมายเหตุ

(- สํานักงานทีดิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีดิน
จังหวัดสํานักงาน
ทีดินสาขาส่วน
แยก)
(- สํานักงานทีดิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีดิน
จังหวัดสํานักงาน
ทีดินสาขาส่วน
แยก)
(- สํานักงานทีดิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีดิน
จังหวัดสํานักงาน
ทีดินสาขาส่วน
แยก)
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
กรณีบคุ คล
1
ธรรมดา - บัตร
ประจําตัว
ประชาชน ทะเบียนบ้ าน 1)
ทะเบียนสมรส
พร้ อมสําเนาทีมี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกต้ อง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(- เอกสารฉบับ
จริ งไว้ แสดงต่อ
พนักงาน
เจ้ าหน้ าที )

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที
1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือกรรมสิทธิ กรมทีดิน
ห้ องชุดทีชํารุด
หรื อเป็ นอันตราย
กรณีมีหนังสือ
มอบอํานาจให้
ระบุในหนังสือ
มอบอํานาจโดย
ให้ ผ้ รู ับมอบ

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที

อํานาจมีอํานาจ
ในการให้ ถ้อยคํา
ต่างๆรวมทังการ
ลงนามรับทราบ
ในบันทึกต่อ
เจ้ าหน้ าทีกรณีสง่
มอบเอกสารไม่
ครบถ้ วนด้ วย
กรณีนิติบคุ คลใช้ หลักฐานเพิมเติม

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

(1. หนังสือ
กรรมสิทธิห้ องชุด
ทีชํารุดหรื อเป็ น
อันตราย
2. หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
เป็ นนิติบคุ คล
3. ข้ อบังคับของ
นิตบิ คุ คล
หนังสือบริ คนห์
สนธิและ
วัตถุประสงค์
4. บัญชีรายชือผู้
ถือหุ้นกรณีบริ ษัท
จํากัดหรื อบริ ษัท
มหาชนจํากัด
5. แบบรับรอง
รายการจด
ทะเบียนจัดตังห้ าง
หุ้นส่วนฯ
6. บัตรประจําตัว
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ประชาชนทะเบียน
บ้ านและตัวอย่าง
ลายมือชือของ
กรรมการผู้มี
อํานาจทําการ
แทนนิติบคุ คล
7. รายงานการ
ประชุมนิติบคุ คล
ซึงลงมติเกียวกับ
ห้ องชุดทีขอออก
ใบแทนหนังสือ
กรรมสิทธิห้ องชุด
หรื อลงมติเกียวกับ
การให้ ยืนเรื องขอ
ออกใบแทนฯและ
รับรองว่าหนังสือ
กรรมสิทธิห้ องชุด
ดังกล่าวชํารุดเป็ น
อันตรายหรื อสูญ
หายจริ ง
8. หนังสือมอบ
อํานาจของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี) บัตร
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้รับมอบอํานาจ
โดยต้ องระบุใน
หนังสือมอบ
อํานาจให้ ผ้ รู ับ
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ที

กรณีวดั ยืนคําขอ ต้ องใช้ หลักฐาน
เพิมเติม

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ
มอบอํานาจในการ
ให้ ถ้อยคําต่างๆ
รวมทังการลงนาม
รับทราบในบันทึก
ต่อเจ้ าหน้ าทีกรณี
ส่งมอบเอกสารไม่
ครบถ้ วนด้ วย)
(1.หนังสือ
กรรมสิทธิห้ องชุด
ทีชํารุดหรื อเป็ น
อันตราย
2. หลักฐานการ
แต่งตังเจ้ าอาวาส
หรื อผู้รักษาการ
แทน
3. หลักฐาน
ใบสุทธิของเจ้ า
อาวาส
4. หนังสือมอบ
อํานาจของเจ้ า
อาวาสให้
ไวยาวัจกรหรื อ
ผู้อืนทีเหมาะสม
ทําแทนโดยต้ อง
ระบุในหนังสือ
มอบอํานาจให้
ผู้รับมอบมีอํานาจ
ในการให้ ถ้อยคํา
ต่างๆรวมทังการ
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ที

กรณีมลู นิธิยืนคํา ขอใช้ หลักฐาน
เพิมเติมดังนี

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ
ลงนามรับทราบใน
บันทึกต่อ
เจ้ าหน้ าทีกรณีสง่
มอบเอกสารไม่
ครบถ้ วนและบัตร
ประชาชนทะเบียน
บ้ านพร้ อมสําเนา
ของผู้ทีรับมอบ
อํานาจ)
(1. หนังสือ
กรรมสิทธิห้ องชุด
ทีชํารุดหรื อเป็ น
อันตราย
2. หนังสืออนุญาต
ให้ จดั ตังมูลนิธิ
3. บัญชีมลู นิธิ
(แบบม.น.2) ซึง
ระบุรายชือ
กรรมการด้ านหลัง
ตังแต่ฉบับแรก
ฉบับทีมีการ
เปลียนแปลงครัง
สุดท้ าย
4. ข้ อบังคับหรื อ
ตราสารการก่อตัง
มูลนิธิ
5. รายงานการ
ประชุมกรรมการ
มูลนิธิซงลงมติ
ึ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
เกียวกับห้ องชุดที
จะขอออกใบแทน
หนังสือกรรมสิทธิ
ห้ องชุดหรื อลงมติ
เกียวกับการให้ ยืน
เรื องขอออกใบ
แทนหนังสือ
กรรมสิทธิห้ องชุด
และรับรองว่า
หนังสือกรรมสิทธิ
ห้ องชุดดังกล่าว
ชํารุดเป็ นอันตราย
หรื อสูญหายจริ ง
6. หนังสือมอบ
อํานาจของมูลนิธิ
(ถ้ ามี) บัตร
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ านของ
กรรมการและผู้รับ
มอบอํานาจโดย
ต้ องระบุในหนังสือ
มอบอํานาจให้
ผู้รับมอบมีอํานาจ
ในการให้ ถ้อยคํา
ต่างๆรวมทังการ
ลงนามรับทราบใน
บันทึกต่อ
เจ้ าหน้ าทีกรณีสง่
มอบเอกสารไม่
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ที

กรณีมสั ยิด
อิสลามใช้
หลักฐานเพิมเติม

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
ครบถ้ วนด้ วย)
(1. หนังสือ
กรรมสิทธิทีชํารุ ด
หรื อเป็ นอันตราย
2. ทะเบียนมัสยิด
(แบบม.อ.2)
3. ประกาศฯ
แต่งตังอิหม่ามคอ
เต็บและบิหลัน
4. ประกาศฯ
แต่งตังกรรมการ
มัสยิด
5. รายงานการ
ประชุมกรรมการ
มัสยิดและ
มอบหมายให้ ผ้ ใู ด
เป็ นผู้ทําการแทน
ซึงลงมติเกียวกับ
ห้ องชุดทีจะขอ
ออกใบแทนหรื อ
ลงมติเกียวกับ
หนังสือกรรมสิทธิ
ห้ องชุดว่าชํารุด
เป็ นอันตรายหรื อ
สูญหายและให้ ยืน
เรื องขอออกใบ
แทน
6. หนังสือมอบ
อํานาจของ

11/15

ที

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

กรณีหนังสือ
กรรมสิทธิห้ องชุด
สูญหายให้ นํา
พยานบุคคลที
น่าเชือถืออย่าง
น้ อย 2 คน (ไม่
จําเป็ นต้ องเป็ น
ข้ าราชการ)
พยานต้ องนํา
บัตรประจําตัว
ประชาชนพร้ อม
สําเนาไปแสดง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ
คณะกรรมการ
มัสยิด (ถ้ ามี)
พร้ อมบัตร
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ
โดยต้ องระบุใน
หนังสือมอบ
อํานาจให้ ผ้ รู ับ
มอบอํานาจในการ
ให้ ถ้อยคําต่างๆ
รวมทังการลงนาม
รับทราบในบันทึก
ต่อเจ้ าหน้ าทีกรณี
ส่งมอบเอกสารไม่
ครบถ้ วนด้ วย)
-
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ที

8)

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ด้ วย
กรณีหนังสือ
กรรมสิทธิห้ องชุด
สูญหาย
เนืองจากการ
กระทําความผิด
ทางอาญาให้ นํา
หลักฐานการแจ้ ง
ความต่อ
พนักงาน
สอบสวนไป
ประกอบคําขอ
ด้ วย (หาก
เจ้ าของหนังสือ
กรรมสิทธิห้ องชุด
มิได้ ไปแจ้ งความ
ด้ วยตนเอง
จะต้ องรับรอง
หลักฐานการแจ้ ง
ความด้ วย)
กรณีศาลมีคําสัง หรื อคําพิพากษา
ถึงทีสุดเกียวกับ
หนังสือกรรมสิทธิ
ห้ องชุดหรื อเป็ นผู้
มีสิทธิจด
ทะเบียนตามคํา
พิพากษาเจ้ า
พนักงานตาม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
กฎหมายขอให้
ออกใบแทนให้ นํา
คําสังหรื อคํา
พิพากษาอันถึง
ทีสุดหรื อหนังสือ
ร้ องขอไปด้ วย

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าคําขอ
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (ห้องละ)
2)

ค่ าปิ ดประกาศให้ แก่ ผ้ ูปิดประกาศ
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (รายละ (กรณี ต้องมี การประกาศ))

3)

ค่ ามอบอํานาจ
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ (เรื องละ (กรณี มอบอํานาจ))

4)

อากรแสตมป์
ค่ าธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ (กรณี มอบอํานาจ)

5)

ค่ าออกใบแทน
ค่ าธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ (ฉบับละ)

6)

ค่ าพยานคําขอ
ค่ าธรรมเนียม20 บาท

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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หมายเหตุ (รายละ)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนพืนทีทีใช้ บริ การ
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับเรื องร้ องเรี ยนณสํานักงานทีดินทุกแห่ง
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 24141 5678 - 9
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนฝ่ ายเรื องราวร้ องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500 - 4 ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ้ งวัฒนะแขวงทุง่ สองห้ องเขตหลักสี
กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเหตุ5) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมสํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์โทร๐๕๖-๒๕๖๑๕๔ , ๐๕๖๒๕๖๕๙๖
หมายเหตุ18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
กรณีไม่ต้องมีการประกาศรวมระยะเวลาการดําเนินการ 6 วัน
กรณีต้องมีการประกาศรวมระยะเวลาการดําเนินการ 46 วัน
กรณีมีเหตุขดั ข้ องอาจทําให้ ระยะเวลาดําเนินการไม่เป็ นไปตามกําหนดข้ างต้ นดังนี
1) มีการโต้ แย้ งคัดค้ านเจ้ าหน้ าทีจะต้ องรับคําขอและพิจารณาคําคัดค้ านเมือเจ้ าพนักงานทีดินสังการแล้ วหากคูก่ รณีฝ่าย
ใดไม่พอใจสามารถอุทธรณ์คําสังดังกล่าวได้ ตามทีระบุไว้ ในหนังสือสังการซึงเป็ นการใช้ สิทธิอทุ ธรณ์ตามมาตรา 44 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ริ าชการทางปกครองพ.ศ. 2539
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2) มีเหตุขดั ข้ องอืนๆเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถดําเนินการได้ เช่นต้ องสอบถามไปยังหน่วยงานทีเกียวข้ องยังไม่ได้ รับหลักฐาน
การปิ ดประกาศผู้ถือกรรมสิทธิรวมมาให้ ถ้อยคําไม่ครบฯลฯ
*ระยะเวลาตามคูม่ ือจะเริ มนับเมือเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์ในกรณีทีมีเหตุขดั ข้ องจะเริ มนับระยะเวลาต่อเนืองเมือ
เหตุขดั ข้ องนันสินสุดลงแล้ ว*

17/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
ทด.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันทีพิมพ์
สถานะ

