
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การจดัทําหนงัสอืแสดงสทิธใินที�ดนิขึ�นใหม ่(ตามมาตรา 64 แหง่ประมวล

กฎหมายที�ดนิ) กรณีหนงัสอืแสดงสทิธใินที�ดนิฉบบัสํานกังานที�ดนิและฉบบัเจา้ของที�ดนิเป็น

อนัตรายชํารดุสญูหาย 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ตามมาตรา 64 แหง่ประมวลกฎหมายที�ดนิบญัญตัวิ่า&quot;ถา้โฉนดที�ดนิใบไตส่วนหนังสอืรับรองการทําประโยชน์หรอืใบจอง

ฉบับสํานักงานที�ดนิเป็นอันตรายชํารดุสญูหายใหพ้นักงานเจา้หนา้ที�ตามมาตรา 71 มอีาํนาจเรยีกหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ

ดงักล่าวจากผูม้สีทิธใินที�ดนิมาพจิารณาแลว้จัดทําขึ�นใหมโ่ดยอาศยัหลกัฐานเดมิได&้quot; 

 

จากบทบญัญตัดิงักล่าวหมายถงึกรณีหลกัฐานหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิฉบับสาํนักงานที�ดนิซึ�งเป็นคูฉ่บับกับฉบับที�อยูก่ับเจา้ของ

ที�ดนิโดยจัดเก็บไวท้ี�สํานักงานที�ดนิที�ที�ดนินั�นตั �งอยู่ไดเ้ป็นอนัตรายชํารดุสญูหายไปทําใหไ้ม่สามารถนํามาใชใ้นราชการซึ�ง

จะตอ้งดําเนนิการคูก่ับหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิฉบับเจา้ของที�ดนิทกุครั �งที�มกีารขอดําเนนิการเกี�ยวกับที�ดนิตามหนังสอืแสดง

สทิธใินที�ดนิประมวลกฎหมายที�ดนิจงึไดก้ําหนดใหพ้นักงานเจา้หนา้ที�ตามประมวลกฎหมายที�ดนิมาตรา 71 (ซึ�งไดแ้กเ่จา้

พนักงานที�ดนิจังหวัดเจา้พนักงานที�ดนิจังหวัดสาขาเจา้พนักงานที�ดนิหัวหนา้สว่นแยกนายอําเภอหรอืปลดัอําเภอผูเ้ป็นหวัหนา้

ประจํากิ�งอําเภอแลว้แตก่รณี) มอีาํนาจเรยีกหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิเชน่โฉนดที�ดนิน.ส.3 หรอืน.ส.3 ก. ฯลฯฉบับเจา้ของที�ดนิ

มาพจิารณาประกอบการจัดทําหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิขึ�นใหม่โดยอาศยัหลกัฐานเดมิซึ�งตามหลักฐานแลว้เป็นเรื�องที�พนักงาน

เจา้หนา้ที�เป็นผูด้ําเนนิการเองแตใ่นกรณีที�หนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิฉบบัสํานักงานที�ดนิและฉบับเจา้ของที�ดนิเป็นอนัตรายชํารดุ

สญูหายจนไม่สามารถตรวจสอบไดว้า่ตรงกับหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิฉบบัใดการดําเนนิการตามระเบยีบในกรณีนี�ใหป้ฏบิัติ

ทํานองเดยีวกับการออกใบแทนกรณีฉบบัเจา้ของที�ดนิสญูหายตามกฎกระทรวงฉบับที� 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน

พระราชบัญญัตใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2497 ขอ้ 17 (1) โดยมหีลักเกณฑใ์นการจัดทําหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิข ึ�น

ใหมค่อืใหเ้จา้ของที�ดนิยื�นคําขอและปฏญิาณตนต่อเจา้พนักงานที�ดนิพรอ้มนําพยานหลกัฐานและพยานบคุคลที�น่าเชื�อถอือย่าง

นอ้ย 2 คนมาใหถ้อ้ยคํารับรองประกอบการสอบสวนของเจา้หนา้ที�จนเป็นที�เชื�อถอืไดแ้ละประกาศมกีําหนด 30 วัน 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครเลขที� 2  ถนนพระพพิธิแขวง
พระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร 10200 / โทรศพัท ์: 0 2225 
5758, 0 2224 0187, 0 2622 3490  / Fax : 0 2225 5734  / 
E-mail : bangkok@dol.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :76 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นคําขอตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารหลักฐานสอบสวน
ชี�แจงเหตผุลและความจําเป็นที�จะตอ้งจัดสรา้งหนังสอืแสดง
สทิธใินที�ดนิขึ�นใหมใ่หเ้จา้ของที�ดนิทราบและชําระคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

2) การพจิารณา 
จัดทําประกาศการจัดทําหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิข ึ�นใหมเ่สนอ
เจา้พนักงานที�ดนิลงนาม/ประกาศการจดัทําหนังสอืแสดงสทิธใิน
ที�ดนิข ึ�นใหม ่
(หมายเหต:ุ (จัดทําประกาศและปิดประกาศ 10 วนัประกาศตาม
กฎหมาย 30 วนักรณีมกีารโตแ้ยง้คดัคา้นภายใน 30 วนั)) 

70 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

3) การพจิารณา 4 วัน สาํนักงานที�ดนิ



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

เบกิแบบพมิพห์นังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ/จัดสรา้งหนังสอืแสดง
สทิธใินที�ดนิ/ทําบนัทกึเสนอเจา้พนักงานที�ดนิ/เจา้พนักงานที�ดนิ
ลงนาม/แจง้ผูข้อมารับหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ 
(หมายเหต:ุ -) 

กรงุเทพมหานคร 
 

4) การพจิารณา 
แจกหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

กรณีบุคคลธรรมดาใชห้ลกัฐานดงันี� 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ1.หนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิที�ชํารุดหรอืเป็นอันตราย 
2. บตัรประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นทะเบยีนสมรสหลักฐานการ
เปลี�ยนชื�อตัวชื�อสกลุ (ถา้ม)ี ของเจา้ของที�ดนิ 
3. บตัรประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นพรอ้มสาํเนาของผูร้ับมอบอํานาจ
โดยตอ้งระบใุนหนังสอืมอบอํานาจใหผู้ร้ับมอบอํานาจมีอาํนาจในการให ้
ถอ้ยคําตา่งๆรวมทั �งการลงนามรับทราบในบนัทกึตอ่เจา้หนา้ที�กรณีสง่
มอบเอกสารไม่ครบถว้นดว้ย 
4. ใบมรณบัตรพนัิยกรรมคําสั�งแตง่ตั �งผูจ้ัดการมรดก/ผูพ้ทิักษ์/ผูอ้นุบาล 
(ถา้ม)ี บัตรประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นพรอ้มสําเนาของทายาท/
ผูจ้ดัการมรดก) 

- 

2) 
 

กรณีนติบิคุคลใชห้ลกัฐานเพ ิ�มเตมิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุหา้งหุน้สว่นและบรษัิท 
1. หนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิที�ชํารุดหรอืเป็นอันตราย 
2. หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิตบิคุคล 
3. ขอ้บังคับของนติบิคุคลหนังสอืบรคิณหส์นธแิละวัตถปุระสงค ์
4. บญัชรีายชื�อผูถ้อืห◌้นุกรณีบรษัิทจํากัดหรอืบรษัิทมหาชนจํากัด 
5. แบบรับรองรายการจดทะเบยีนจัดตั �งหา้งห◌้นุสว่นกรณีหา้งห◌้นุสว่น
จํากัดหรอืหา้งห◌้นุสว่นสามัญที�จดทะเบยีนแลว้ 
6. บญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้ของนติบิคุคลไทยที�ถอืหุน้ในบรษัิทจํากัดหรอื
บรษัิทมหาชนจํากดั 
7. บตัรประจําตวัประชาชนทะเบนีบา้นและตวัอย่างลายมือชื�อของ
กรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิคุคลพรอ้มสาํเนา 
8. รายงานการประชมุนติบิคุคลซึ�งลงมตเิกี�ยวกับที�ดนิแปลงที�ขอออกใบ
แทนหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรอืลงมตเิกี�ยวกับการใหย้ื�นเรื�องขอออก
ใบแทนหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิและรับรองวา่หนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ
ดังกล่าวชํารดุเป็นอันตรายหรอืสญูหายจรงิ 
9. หนังสอืมอบอํานาจของนติบิคุคล (ถา้ม)ี บัตรประจําตวัประชาชนและ
ทะเบยีนบา้นของผูร้ับมอบอํานาจโดยตอ้งระบใุนหนังสอืมอบอํานาจให ้
ผูร้ับมอบอํานาจมอีํานาจในการใหถ้อ้ยคําตา่งๆรวมทั �งการลงนามรับทราบ
ในบนัทกึตอ่เจา้หนา้ที�กรณีสง่มอบเอกสารไม่ครบถว้นดว้ย) 

- 

3) 
 

กรณีวดัใหใ้ชห้ลกัฐานเพ ิ�มเตมิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ1. หนงสอืแสดงสทิธใินที�ดนิที�ชํารุดหรอืเป็นอนัตราย 
2. หลักฐานการแตง่ตั �งเจา้อาวาสหรอืผูร้ักษาการแทน 
3. หลักฐานใบสทุธขิองเจา้อาวาส 
4. หนังสอืมอบอํานาจของเจา้อาวาสใหไ้วยาวัจกรหรอืผูอ้ื�นที�เหมาะสม

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ทําแทนโดยตอ้งระบใุนหนังสอืมอบอํานาจใหผู้ร้ับมอบมอีํานาจในการให ้
ถอ้ยคําตา่งๆรวมทั �งการลงนามรับทราบในบนัทกึตอ่เจา้หนา้ที�กรณีสง่
มอบเอกสารไม่ครบถว้นบัตรประจําตัวประชาชนทะเบยีนบา้นของผูท้ี�รับ
มอบอํานาจพรอ้มสาํเนา) 

4) 
 

กรณีมูลนธิใิหใ้ชห้ลกัฐานเพ ิ�มเตมิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ1. หนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิที�ชํารุดหรอืเป็นอนัตราย 
2. หนังสอือนุญาตใหจ้ัดตั �งมลูนธิ ิ
3. บญัชมีลูนธิ ิ(แบบม.น.๒) ซึ�งระบรุายชื�อกรรมการดา้นหลงัตั �งแตฉ่บับ
แรกฉบับที�มกีารเปลี�ยนแปลงครั �งสดุทา้ย 
4. ขอ้บังคับหรอืตราสารการกอ่ตั �งมลูนธิ ิ
5. รายงานการประชมุกรรมการมูลนธิซิ ึ�งลงมตเิกี�ยวกับที�ดนิแปลงที�ขอ
ออกใบแทนหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรอืลงมตเิกี�ยวกบัการใหย้ื�นเรื�อง
ขอออกใบแทนหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิและรับรองวา่หนังสอืแสดงสทิธิ
ในที�ดนิดงักลา่วชํารุดเป็นอนัตรายหรอืสญูหายจรงิ 
6. หนังสอืมอบอํานาจของมลูนธิ ิ(ถา้ม)ี บตัรประจําตวัประชาชนและ
ทะเบยีนบา้นของกรรมการและผูร้ับมอบอํานาจพรอ้มสาํเนาโดยตอ้งระบุ
ในหนังสอืมอบอํานาจใหผู้ร้ับมอบมอีํานาจในการใหถ้อ้ยคําตา่งๆรวมทั �ง
การลงนามรับทราบในบนัทกึตอ่เจา้หนา้ที�กรณีสง่มอบเอกสารไม่
ครบถว้น) 

- 

5) 
 

กรณีมสัยดิอสิลามใชห้ลกัฐานเพิ�มเตมิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ1. หนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิที�ชํารุดหรอืเป็นอนัตราย 
2. ทะเบยีนมสัยดิ (แบบม.อ.๒) 
3. ประกาศฯแตง่ตั �งอหิมา่มคอเต็บและบหิลั�น 
4. ประกาศฯแตง่ตั �งกรรมการมัสยดิ 
5. รายงานการประชมุกรรมการมัสยดิและมอบหมายใหผู้ใ้ดเป็นผูท้ําการ
แทนซึ�งลงมตเิกี�ยวกับที�ดนิแปลงที�จะขอออกใบแทนหรอืลงมตเิกี�ยวกับ
หนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิวา่ชํารุดเป็นอนัตรายหรือสญูหายและใหย้ื�น
เรื�องขอออกใบแทน 
6. หนังสอืมอบอํานาจของคณะกรรมการมัสยดิ (ถา้ม)ี พรอ้มบตัร
ประชาชนและทะเบยีนบา้นของผูม้อบอํานาจและผูร้ับมอบอํานาจโดย
ตอ้งระบใุนหนังสอืมอบอํานาจใหผู้ร้ับมอบอํานาจมอํีานาจในการให ้
ถอ้ยคําตา่งๆรวมทั �งการลงนามรับทราบในบนัทกึตอ่เจา้หนา้ที�กรณีสง่
มอบเอกสารไม่ครบถว้นดว้ย) 

- 

6) 
 

กรณีหนงัสอืแสดงสทิธใินที�ดนิสญูหายใหนํ้าพยานบคุคลที�
นา่เชื�อถอือยา่งนอ้ย 2 คน (ไมจ่ําเป็นตอ้งเป็นขา้ราชการ) พยาน
ตอ้งนําบตัรประจําตวัประชาชนพรอ้มสําเนาไปแสดงดว้ย 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

กรณีหนงัสอืแสดงสทิธใินที�ดนิสญูหายเนื�องจากการกระทํา
ความผดิทางอาญาใหน้ําหลกัฐานการแจง้ความตอ่พนกังาน
สอบสวนไปประกอบคําขอดว้ย (หากเจา้ของหนงัสอืแสดงสทิธใิน
ที�ดนิมไิดไ้ปแจง้ความดว้ยตนเองจะตอ้งรบัรองหลกัฐานการแจง้
ความดว้ย) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

8) กรณีศาลมคีําส ั�งหรอืคําพพิากษาถงึที�สดุเกี�ยวกบัหนงัสอืแสดง - 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 สทิธใินที�ดนิหรอืเป็นผูม้สีทิธจิดทะเบยีนตามคําพพิากษาเจา้
พนกังานตามกฎหมายขอใหอ้อกใบแทนใหน้ําคําส ั�งหรอืคํา
พพิากษาอนัถงึที�สดุหรอืหนงัสอืรอ้งขอไปดว้ย 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

9) 
 

กรณีผูถ้อืกรรมสทิธิ�รวมมาขอออกใบแทนใหนํ้าผูถ้อืกรรมสทิธ ิ�รวม
ที�เหลอืหรอืพยานหลกัฐานอื�นมาประกอบการสอบสวนของ
เจา้หนา้ที�จนเป็นที�เช ื�อถอืไดว้า่โฉนดที�ดนิเป็นอนัตรายชํารุดสญู
หายไปจรงิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

10) 
 

พยานหลกัฐานอื�นที�จําเป็นในการประกอบการพจิารณาซึ�ง
พนกังานเจา้หนา้ที�จะไดแ้จง้ใหท้ราบกอ่นสิ�นสดุระยะเวลาที�กําหนด
ในแตล่ะข ั�นตอน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่คําขอแปลงละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

2) คา่ประกาศแปลงละ 
(หมายเหต:ุ (กรณีตอ้งมกีารประกาศ)) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

3) คา่ปิดประกาศใหแ้กผู่ปิ้ดประกาศแหง่ละ 
(หมายเหต:ุ (กรณีตอ้งมกีารประกาศ)) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

4) คา่มอบอํานาจเร ื�องละ 20 บ. ปิดอากรแสตมป์ 30 บ. 
(หมายเหต:ุ (กรณีมอบอํานาจ)) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

5) คา่พยานคําขอ 2 คนคนละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เจา้พนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานคร : สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครเลขที� 2  ถนนพระพพิธิแขวง

พระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร 10200 / โทรศพัท ์: 0 2225 5758, 0 2224 0187, 0 2622 3490  / Fax : 0 
2225 5734  / E-mail : bangkok@dol.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ตูร้ับเรื�องรอ้งเรยีนณสาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานคร 
(หมายเหต:ุ -) 

3) สํานักมาตรฐานการออกหนังสอืสาํคัญกรมที�ดนิโทร. 0 2503 3382 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ศนูยด์ํารงธรรมกรมที�ดนิโทร. 0 2141 5555 
(หมายเหต:ุ -) 

5) ฝ่ายเรื�องราวรอ้งทุกขส์ํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5501 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

(หมายเหต:ุ -) 

6) กลุม่คุม้ครองจรยิธรรมกรมที�ดนิกรมที�ดนิโทร. 0 2141 5896 
(หมายเหต:ุ -) 

7) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

ระยะเวลาการใหบ้รกิาร 
 
รวมระยะเวลาดําเนนิการ 76 วัน 
 
หากไม่มกีารโตแ้ยง้คัดคา้นระยะเวลาดําเนนิการจะลดลงเหรอื 36 วัน 
 
ระยะเวลาดําเนนิการดงักลา่วไม่รวมกรณีดงัตอ่ไปนี� 
 
1) กรณีที�หลกัฐานเดมิและสารบบที�ดนิสญูหายทั �งหมดไมส่ามารถตรวจสอบไดว้า่ปัจจุบันผูใ้ดเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิ�หรือมกีารจด
ทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมหรอืกอ่ภาระผูกพันประการใดในหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิตอ้งออกไปทําการตรวจสอบตําแหน่งที�ดนิที�
ปรากฏในระวางแผนที�เพื�อการออกโฉนดที�ดนิและระวางรูปถา่ยทางอากาศและสอบสวนพยานบคุคลไดแ้กเ่จา้ของที�ดนิแปลง
ขา้งเคยีงผ◌้ปูกครองทอ้งที�หรอืพยานบคุคลอื�นที�น่าเชื�อถอืไดห้รอืพยานเอกสารหลักฐานอื�นที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหไ้ดข้อ้เท็จจรงิ
ประกอบการพจิารณาจัดทําหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิข ึ�นใหม ่
 
2) มเีหตขุัดขอ้งอื�นๆเป็นเหตใุหไ้ม่สามารถดาํเนนิการไดเ้ชน่ตอ้งสอบถามไปยงัหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งยังไม่ไดร้ับหลักฐานการ
ปิดประกาศผูถ้อืกรรมสทิธิ�รวมมาใหถ้อ้ยคําไม่ครบฯลฯ 
 
ผ่านการดาํเนนิการลดขั �นตอนและระยะเวลาปฏบิตัริาชการตามประกาศกรมที�ดนิเรื�องการลดขั �นตอนและระยะเวลาการปฏบิตั ิ
ราชการเพื�อประชาชนใชเ้วลาการปฏบิตังิานประมาณ 37 วันทําการ (กรณีไมม่ขีอ้ขัดขอ้ง) 
 
*ระยะเวลาตามคูม่อืจะเริ�มนับเมื�อเอกสารครบถว้นสมบรูณ์ในกรณีที�มเีหตขุดัขอ้งจะเริ�มนับระยะเวลาตอ่เนื�องเมื�อเหตขุัดขอ้งนั �น
สิ�นสุดุลงแลว้* 
 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ - 


