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คู่มือสําหรั บประชาชน: การออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน (ตามมาตรา63 แห่ งประมวลกฎหมายทีดิน)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน (ตามมาตรา63 แห่งประมวลกฎหมายทีดิน)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) ประมวลกฎหมายที ดิ น
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 20/07/2015 09:27 การออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน
(ตามมาตรา63 แห่งประมวลกฎหมายทีดิน) สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการสํานักงานที ดิ นจังหวัดนครสวรรค์เลขที ๙๐๘หมู่ที๗ถนนนครสวรรค์ -ท่าตะโกตําบลหนองปลิ ง
อําเภอเมื องนครสวรรค์จงั หวัดนครสวรรค์๖๐๐๐๐โทร. ๐-๕๖๒๕-๖๑๕๔ (ตรวจสอบสถานที ตังเบอร์ โทรศัพท์
ของสํานักงานที ดิ นทัวประเทศได้จากเว็บไซต์ กรมที ดิ น www.dol.go.th)/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามมาตรา 63 แห่งประมวลกฎหมายทีดินบัญญัตวิ า่ &quot;โฉนดทีดินของผู้ใดเป็ นอันตรายชํารุดสูญหายด้ วยประการ
ใดให้ เจ้ าของมาขอรับใบแทนโฉนดทีดินนันได้ &quot;
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เมือได้ ออกใบแทนไปแล้ วโฉนดทีดินเดิมเป็ นอันยกเลิกเว้ นแต่ศาลจะสังเป็ นอย่างอืน
สําหรับการขอใบแทนใบจองหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรื อใบไต่สวนให้ นําความดังกล่าวข้ างต้ นมาใช้ บงั คับ
อนุโลม&quot;
จากบทบัญญัติของมาตรา 63 ดังกล่าวจะเห็นได้ วา่ หากโฉนดทีดินหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก. และ
น.ส.3 ข.) รวมทังใบจองและใบไต่สวนฉบับเจ้ าของทีดินเป็ นอันตรายชํารุ ดสูญหายกฎหมายได้ กําหนดให้ เจ้ าของมา
ขอรับใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในทีดินเช่นโฉนดทีดินน.ส.3, น.ส.3 ก., ใบจองฯลฯโดยมีหลักเกณฑ์ในการขอออกใบแทน
ดังนี
1. ผู้ขอออกใบแทนจะต้ องอยูใ่ นฐานะ&quot;เจ้ าของ&quot; ซึงนอกจากจะมีความหมายตามนัยทัวไปซึงหมายถึงผู้มีชือ
ถือกรรมสิทธิหรื อผู้มีชือถือสิทธิครอบครองแล้ วยังหมายความรวมไปถึงการออกใบแทนเฉพาะทีมีการเปลียนแปลงความ
เป็ นเจ้ าของเช่นการได้ มาโดยการครอบครองปรปั กษ์ ตามมาตรา 1382 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผ้ ทู ีซือ
ทีดินได้ จากการขายทอดตลาดผู้ทีมีสิทธิจดทะเบียนตามคําพิพากษาหรื อผู้ทีศาลมีคําพิพากษาเกียวกับสิทธิในทีดินซึง
สามารถสรุ ปได้ ดงั นี
1) เจ้ าของทีดินผู้มีชือในหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน
2) ทายาท/ผู้จดั การมรดกของผู้มีชือในหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน
3) บุคคลทีศาลมีคําสังหรื อคําพิพากษาอันถึงทีสุดเกียวกับโฉนดทีดิน
4) บุคคลทีเป็ นผู้มีสิทธิจดทะเบียนตามคําพิพากษาหรื อคําสังถึงทีสุดของศาล
5) บุคคลทีซือทีดินได้ จากการขายทอดตลาด
กรณีตามข้ อ 3)ถึง 5) ต้ องเป็ นกรณีทีไม่ได้ หนังสือแสดงสิทธิในทีดินมาแสดง
2.ในกรณีหนังสือแสดงสิทธิในทีดินเป็ นอันตรายหรื อสูญหายให้ บคุ คลตามข้ อ 2.1 ยืนคําขอ (ท.ด.9) และปฏิญาณตนต่อ
เจ้ าพนักงานทีดินพร้ อมนําพยานหลักฐานและพยานบุคคลทีน่าเชือถืออย่างน้ อย 2 คนมาให้ ถ้อยคํารับรองประกอบการ
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สอบสวนของเจ้ าหน้ าทีจนเป็ นทีเชือถือได้ หากเป็ นกรณีสญ
ู หายเนืองจากการกระทําผิดอาญาเช่นถูกลักขโมยจะต้ องนํา
หลักฐานการแจ้ งความมาประกอบการขอออกใบแทนด้ วยโดยเจ้ าพนักงานทีดินจะประกาศการขอออกใบแทนมีกําหนด
30 วัน
3. ในกรณีหนังสือแสดงสิทธิในทีดินชํารุดโดยยังมีตําแหน่งทีดินเลขทีโฉนดทีดินชือและตราประจําตําแหน่งของเจ้ า
พนักงานทีดินตามแบบของหนังสือแสดงสิทธิในทีดินดังกล่าวปรากฏอย่◌ูซึงสามารถตรวจสอบได้ ให้ เจ้ าพนักงานทีดิน
ออกใบแทนให้ ไปได้ โดยไม่ต้องมีการสอบสวนและประกาศตามข้ อ 2. แต่ถ้าขาดข้ อความสําคัญดังกล่าวต้ องดําเนินการ
สอบสวนและประกาศการออกใบแทนมีกําหนด 30 วันด้ วย
4. ในกรณีศาลมีคําสังหรื อมีคําพิพากษาอันถึงทีสุดเกียวกับโฉนดทีดินหรื อผ้ ◌ูใดมีสิทธิจดทะเบียนตามคําพิพากษาของ
ศาลแต่ไม่ได้ โฉนดทีดินมาหรื อโฉนดทีดินเดิมเป็ นอันตรายชํารุดหรื อสูญหายด้ วยประการใดให้ ผ้ มู ีสิทธิจดทะเบียนยืนคํา
ขอออกใบแทนและดําเนินการตามข้ อ 2. และ 3. แล้ วแต่กรณี
5. ในกรณีเจ้ าพนักงานผู้มีอํานาจได้ ยึดและขายทอดตลาดทีดินแล้ วแต่ไม่ได้ โฉนดทีดินมาหรื อโฉนดทีดินเดิมเป็ น
อันตรายชํารุ ดหรื อสูญหายด้ วยประการใดขอให้ ออกใบแทนให้ ถือหนังสือของเจ้ าพนักงานดังกล่าวเป็ นคําขอและ
ดําเนินการตามข้ อ 2. และ 3. แล้ วแต่กรณีแต่ไม่ต้องสอบสวน
6. กรณีผ้ ถู ือกรรมสิทธิรวมเพียงบางคนยืนคําขอออกใบแทนสามารถดําเนินการได้ แต่เจ้ าพนักงานทีดินจะออกใบแทน
ให้ แก่ผ้ ขู อได้ ตอ่ เมือได้ สอบสวนพยานหลักฐานต่างๆทีผู้ขอนํามาแสดงจนเชือถือได้ วา่ โฉนดทีดินเป็ นอันตรายชํารุดสูญ
หายไปจริ งตัวอย่างเช่นการสอบสวนผู้ถือกรรมสิทธิรวมคนอืนว่าโฉนดทีดินอยูใ่ นความครอบครองของผู้ถือกรรมสิทธิรวม
หรื อไม่หรื อนําหลักฐานอืนมาแสดงต่อเจ้ าหน้ าทีเป็ นต้ น
บุคคลในกรณีนีรวมถึงนิตบิ คุ คลทีเป็ นเจ้ าของหนังสือแสดงสิทธิในทีดินด้ วยเช่นห้ างหุ้นส่วนบริ ษัทวัดมูลนิธิมสั ยิดฯลฯ

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
กรมทีดิน

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ยืนคําขอตรวจสอบความ
1 วัน
ถูกต้ องของเอกสาร
หลักฐานสอบสวนและชําระ
ค่าธรรมเนียม

การพิจารณา

จัดทําประกาศเสนอเจ้ า
70 วัน
พนักงานทีดินลงนาม (กรณี
ต้ องประกาศ)
ประกาศออกใบแทน (กรณี
ต้ องประกาศ)

กรมทีดิน

การพิจารณา

จัดสร้ างใบแทน/เจ้ า
4 วัน
พนักงานทีดินลงนาม/แจ้ งผู้
ขอมารับใบแทนและชําระ
ค่าธรรมเนียม

กรมทีดิน

(สํานักงานทีดิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา สํานักงานทีดิน
จังหวัดสํานักงาน
ทีดินสาขาส่วน
แยก )
(จัดทําประกาศ
และปิ ดประกาศ
10 วันประกาศ
ตามกฎหมาย 30
วันกรณีมีการ
โต้ แย้ งคัดค้ าน
ภายใน 30 วัน)
-

การพิจารณา

วันรับใบแทน/ชําระ
ค่าธรรมเนียม/รับใบแทน

กรมทีดิน

-

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

1 วัน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 76 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 37 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ

5/18

จํานวน
ที
เอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยื นยันตัวตนที ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
กรณีบคุ คล
ธรรมดาใช้
หลักฐานดังนี

1)

-

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

ฉบับ

((1.หนังสือแสดง
สิทธิในทีดินที
ชํารุดหรื อเป็ น
อันตราย
2. บัตรประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บ้ านทะเบียน
สมรสหลักฐาน
การเปลียนชือตัว
ชือสกุล (ถ้ ามี)
ของเจ้ าของทีดิน
3. บัตรประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บ้ านพร้ อมสําเนา
ของผู้รับมอบ
อํานาจโดยต้ อง
ระบุในหนังสือ
มอบอํานาจให้
ผู้รับมอบอํานาจมี
อํานาจในการให้
ถ้ อยคําต่างๆ
รวมทังการลงนาม
รับทราบในบันทึก
ต่อเจ้ าหน้ าทีกรณี

6/18

ที

กรณีนิติบคุ คลใช้ หลักฐานเพิมเติม

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ส่งมอบเอกสารไม่
ครบถ้ วนด้ วย
4. ใบมรณบัตร
พินยั กรรมคําสัง
แต่งตังผู้จดั การ
มรดก/ผู้พิทกั ษ์ /ผู้
อนุบาล (ถ้ ามี)
บัตรประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บ้ านพร้ อมสําเนา
ของทายาท/
ผู้จดั การมรดก)
)
((ห้ างหุ้นส่วนและ
บริ ษัท
1. หนังสือแสดง
สิทธิในทีดินที
ชํารุดหรื อเป็ น
อันตราย
2. หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
เป็ นนิติบคุ คล
3. ข้ อบังคับของ
นิตบิ คุ คลหนังสือ
บริ คณห์สนธิและ
วัตถุประสงค์
4. บัญชีรายชือผู้
ถือหุ้นกรณีบริ ษัท
จํากัดหรื อบริ ษัท
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
มหาชนจํากัด
5. แบบรับรอง
รายการจด
ทะเบียนจัดตังห้ าง
หุ้นส่วนกรณีห้าง
หุ้นส่วนจํากัดหรื อ
ห้ างหุ้นส่วนสามัญ
ทีจดทะเบียนแล้ ว
6. บัญชีรายชือผู้
ถือหุ้นของนิติ
บุคคลไทยทีถือหุ้น
ในบริ ษัทจํากัด
หรื อบริ ษัทมหาชน
จํากัด
7. บัตรประจําตัว
ประชาชนทะเบีน
บ้ านและตัวอย่าง
ลายมือชือของ
กรรมการผู้มี
อํานาจทําการ
แทนนิติบคุ คล
พร้ อมสําเนา
8. รายงานการ
ประชุมนิติบคุ คล
ซึงลงมติเกียวกับ
ทีดินแปลงทีขอ
ออกใบแทน
หนังสือแสดงสิทธิ
ในทีดินหรื อลงมติ
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ที

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

กรณีวดั ให้ ใช้

-

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
เกียวกับการให้ ยืน
เรื องขอออกใบ
แทนหนังสือแสดง
สิทธิในทีดินและ
รับรองว่าหนังสือ
แสดงสิทธิในทีดิน
ดังกล่าวชํารุดเป็ น
อันตรายหรื อสูญ
หายจริ ง
9. หนังสือมอบ
อํานาจของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี) บัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้รับมอบอํานาจ
โดยต้ องระบุใน
หนังสือมอบ
อํานาจให้ ผ้ รู ับ
มอบอํานาจมี
อํานาจในการให้
ถ้ อยคําต่างๆ
รวมทังการลงนาม
รับทราบในบันทึก
ต่อเจ้ าหน้ าทีกรณี
ส่งมอบเอกสารไม่
ครบถ้ วนด้ วย)
)
((1. หนังสือแสดง
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
หลักฐานเพิมเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
สิทธิในทีดินที
ชํารุดหรื 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
ลงนามรับทราบใน
บันทึกต่อ
เจ้ าหน้ าทีกรณีสง่
มอบเอกสารไม่
ครบถ้ วนและบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บ้ านพร้ อมสําเนา
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ที

กรณีมลู นิธิให้ ใช้ หลักฐานเพิมเติม

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ของผู้ทีรับมอบ
อํานาจ))
((1. หนังสือแสดง
สิทธิในทีดินที
ชํารุดหรื อเป็ น
อันตราย
2. หนังสืออนุญาต
ให้ จดั ตังมูลนิธิ
3. บัญชีมลู นิธิ
(แบบม.น.๒) ซึง
ระบุรายชือ
กรรมการด้ านหลัง
ตังแต่ฉบับแรก
ฉบับทีมีการ
เปลียนแปลงครัง
สุดท้ าย
4. ข้ อบังคับหรื อ
ตราสารการก่อตัง
มูลนิธิ
5. รายงานการ
ประชุมกรรมการ
มูลนิธิซงลงมติ
ึ
เกียวกับทีดิน
แปลงทีขอออกใบ
แทนหนังสือแสดง
สิทธิในทีดินหรื อ
ลงมติเกียวกับการ
ให้ ยืนเรื องขอออก
ใบแทนหนังสือ
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ที

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

กรณีมสั ยิด
อิสลามใช้
หลักฐานเพิมเติม

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
แสดงสิทธิในทีดิน
และรับรองว่า
หนังสือแสดงสิทธิ
ในทีดินดังกล่าว
ชํารุดเป็ นอันตราย
หรื อสูญหายจริ ง
6. หนังสือมอบ
อํานาจของมูลนิธิ
(ถ้ ามี) บัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ านของ
กรรมการและผู้รับ
มอบอํานาจโดย
ต้ องระบุในหนังสือ
มอบอํานาจให้
ผู้รับมอบมีอํานาจ
ในการให้ ถ้อยคํา
ต่างๆรวมทังการ
ลงนามรับทราบใน
บันทึกต่อ
เจ้ าหน้ าทีกรณีสง่
มอบเอกสารไม่
ครบถ้ วนด้ วย))
((1. หนังสือแสดง
สิทธิในทีดินที
ชํารุดหรื อเป็ น
อันตราย
2. ทะเบียนมัสยิด
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
(แบบม.อ.๒)
3. ประกาศฯ
แต่งตังอิหม่ามคอ
เต็บและบิหลัน
4. ประกาศฯ
แต่งตังกรรมการ
มัสยิด
5. รายงานการ
ประชุมกรรมการ
มัสยิดและ
มอบหมายให้ ผ้ ใู ด
เป็ นผู้ทําการแทน
ซึงลงมติเกียวกับ
ทีดินแปลงทีจะขอ
ออกใบแทนหรื อ
ลงมติเกียวกับ
หนังสือแสดงสิทธิ
ในทีดินว่าชํารุ ด
เป็ นอันตรายหรื อ
สูญหายและให้ ยืน
เรื องขอออกใบ
แทน
6. หนังสือมอบ
อํานาจของ
คณะกรรมการ
มัสยิด (ถ้ ามี)
พร้ อมบัตร
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ านของ
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ที

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

กรณีหนังสือ
แสดงสิทธิใน
ทีดินสูญหายให้
นําพยานบุคคลที
น่าเชือถืออย่าง
น้ อย 2 คน (ไม่
จําเป็ นต้ องเป็ น
ข้ าราชการ)
พยานต้ องนํา
บัตรประจําตัว
ประชาชนพร้ อม
สําเนาไปแสดง
ด้ วย
กรณีหนังสือ
แสดงสิทธิใน
ทีดินสูญหาย

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

ผู้มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ
โดยต้ องระบุใน
หนังสือมอบ
อํานาจให้ ผ้ รู ับ
มอบอํานาจมี
อํานาจในการให้
ถ้ อยคําต่างๆ
รวมทังการลงนาม
รับทราบในบันทึก
ต่อเจ้ าหน้ าทีกรณี
ส่งมอบเอกสารไม่
ครบถ้ วนด้ วย))
-

1

1

ฉบับ

-
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ที

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
เนืองจากการ
กระทําความผิด
ทางอาญาให้ นํา
หลักฐานการแจ้ ง
ความต่อ
พนักงาน
สอบสวนไป
ประกอบคําขอ
ด้ วย (หาก
เจ้ าของหนังสือ
แสดงสิทธิใน
ทีดินมิได้ ไปแจ้ ง
ความด้ วยตนเอง
จะต้ องรับรอง
หลักฐานการแจ้ ง
ความด้ วย)
กรณีศาลมีคําสัง หรื อคําพิพากษา
ถึงทีสุดเกียวกับ
หนังสือแสดง
สิทธิในทีดินหรื อ
เป็ นผู้มีสิทธิจด
ทะเบียนตามคํา
พิพากษาเจ้ า
พนักงานตาม
กฎหมายขอให้
ออกใบแทนให้ นํา
คําสังหรื อคํา
พิพากษาอันถึง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

-
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ทีสุดหรื อหนังสือ
ร้ องขอไปด้ วย
กรณีผ้ ถู ือ
กรรมสิทธิรวม
เพียงบางคนยืน
คําขอออกใบ
แทนให้ นําผู้ถือ
กรรมสิทธิรวมที
เหลือหรื อ
พยานหลักฐาน
9)
อืนมา
ประกอบการ
สอบสวนของ
เจ้ าหน้ าทีจนเป็ น
ทีเชือถือได้ วา่
โฉนดทีดินเป็ น
อันตรายชํารุ ด
สูญหายไปจริ ง
พยานหลักฐาน อืนทีจําเป็ นใน
การประกอบการ
พิจารณาซึง
พนักงาน
10)
เจ้ าหน้ าทีจะได้
แจ้ งให้ ทราบก่อน
สินสุดระยะเวลา
ทีกําหนดในแต่
ละขันตอน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าคําขอแปลงละ
ค่ าธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่ าประกาศแปลงละ
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ (กรณี ต้องมี การประกาศ)

3)

ค่ าปิ ดประกาศให้ แก่ ผ้ ูปิดประกาศแห่ งละ
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ (กรณี ต้องมี การประกาศ)

4)

ค่ ามอบอํานาจเรื องละ 20 บ. ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บ.
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ (กรณี มอบอํานาจ)

5)

ค่ าออกใบแทนฉบับละ
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ -

6)

ค่ าพยานคําขอ 2 คนคนละ
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเจ้ าพนักงานทีดินจังหวัดในท้ องทีทีทีดินตังอยู่
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับเรื องร้ องเรี ยนณสํานักงานทีดินทุกแห่ง, ตู้ปณ.1111
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนสํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญกรมทีดินโทร. 0 2503 3382
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4)
5)
6)
7)
8)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 2141 5555
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนฝ่ ายเรื องราวร้ องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5501
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนกลุม่ คุ้มครองจริ ยธรรมกรมทีดินกรมทีดินโทร. 0 2141 5896
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมสํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์โทร.๐-๕๖๒๕-๖๑๕๔
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
ระยะเวลาดําเนินการ 76 วัน
หากไม่ต้องมีการประกาศระยะเวลาดําเนินการจะลงลงเหลือ 36 วันหากไม่มีการโต้ แย้ งคัดค้ านระยะเวลาดําเนินการจะ
ลดลงเหลือ 6 วัน
ระยะเวลาดําเนินการดังกล่าวไม่รวมกรณีมีเหตุขดั ข้ องอืนๆเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถดําเนินการได้ เช่นต้ องสอบถามไปยัง
หน่วยงานอืนทีเกียวข้ องยังไม่ได้ รับหลักฐานการปิ ดประกาศผู้ถือกรรมสิทธิรวมมาให้ ถ้อยคําไม่ครบฯลฯ
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการตามประกาศกรมทีดินเรื องการลดขันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบตั ริ าชการเพือประชาชนใช้ เวลาการปฏิบตั งิ านประมาณ 37 วันทําการ (กรณีไม่มีข้อขัดข้ อง)
*ระยะเวลาตามคูม่ ือจะเริ มนับเมือเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์ในกรณีทีมีเหตุขดั ข้ องจะเริ มนับระยะเวลาต่อเนืองเมือ
เหตุขดั ข้ องนันสินสุดลงแล้ ว*
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วันทีพิมพ์
สถานะ

21/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
ทด.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

