ื แสดงสท
ิ ธิในทีดิน (ตามมาตรา63 แห่งประมวล
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การออกใบแทนหน ังสอ
กฎหมายทีดิน)
หน่วยงานทีให้บริการ :กรมทีดินกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามมาตรา 63 แห่งประมวลกฎหมายทีดินบัญญัตวิ า่ &quot;โฉนดทีดินของผู ้ใดเป็ นอันตรายชํารุดสูญหายด ้วยประการใดให ้
เจ ้าของมาขอรับใบแทนโฉนดทีดินนันได ้&quot;
เมือได ้ออกใบแทนไปแล ้วโฉนดทีดินเดิมเป็ นอันยกเลิกเว ้นแต่ศาลจะสังเป็ นอย่างอืน
สําหรับการขอใบแทนใบจองหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือใบไต่สวนให ้นํ าความดังกล่าวข ้างต ้นมาใช ้บังคับอนุโลม&quot;
จากบทบัญญัตข
ิ องมาตรา 63 ดังกล่าวจะเห็นได ้ว่าหากโฉนดทีดินหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก. และน.ส.3
ข.) รวมทังใบจองและใบไต่สวนฉบับเจ ้าของทีดินเป็ นอันตรายชํารุดสูญหายกฎหมายได ้กําหนดให ้เจ ้าของมาขอรับใบแทน
หนังสือแสดงสิทธิในทีดินเช่นโฉนดทีดินน.ส.3, น.ส.3 ก., ใบจองฯลฯโดยมีหลักเกณฑ์ในการขอออกใบแทนดังนี
ื อ
1. ผู ้ขอออกใบแทนจะต ้องอยู่ในฐานะ&quot;เจ ้าของ&quot; ซึงนอกจากจะมีความหมายตามนัยทัวไปซึงหมายถึงผู ้มีชอถื
ื
กรรมสิทธิหรือผู ้มีชอถือสิทธิครอบครองแล ้วยังหมายความรวมไปถึงการออกใบแทนเฉพาะทีมีการเปลียนแปลงความเป็ นเจ ้าของ
เช่นการได ้มาโดยการครอบครองปรปั กษ์ ตามมาตรา 1382 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผู ้ทีซือทีดินได ้จากการขาย
ิ ธิจดทะเบียนตามคําพิพากษาหรือผู ้ทีศาลมีคําพิพากษาเกียวกับสิทธิในทีดินซึงสามารถสรุปได ้ดังนี
ทอดตลาดผู ้ทีมีสท
ื
1) เจ ้าของทีดินผู ้มีชอในหนั
งสือแสดงสิทธิในทีดิน
ื
2) ทายาท/ผู ้จัดการมรดกของผู ้มีชอในหนั
งสือแสดงสิทธิในทีดิน
3) บุคคลทีศาลมีคําสังหรือคําพิพากษาอันถึงทีสุดเกียวกับโฉนดทีดิน
ิ ธิจดทะเบียนตามคําพิพากษาหรือคําสังถึงทีสุดของศาล
4) บุคคลทีเป็ นผู ้มีสท
5) บุคคลทีซือทีดินได ้จากการขายทอดตลาด
กรณีตามข ้อ 3)ถึง 5) ต ้องเป็ นกรณีทไม่
ี ได ้หนังสือแสดงสิทธิในทีดินมาแสดง
2.ในกรณีหนังสือแสดงสิทธิในทีดินเป็ นอันตรายหรือสูญหายให ้บุคคลตามข ้อ 2.1 ยืนคําขอ (ท.ด.9) และปฏิญาณตนต่อเจ ้า
พนักงานทีดินพร ้อมนํ าพยานหลักฐานและพยานบุคคลทีน่าเชือถืออย่างน ้อย 2 คนมาให ้ถ ้อยคํารับรองประกอบการสอบสวนของ
เจ ้าหน ้าทีจนเป็ นทีเชือถือได ้หากเป็ นกรณีสญ
ู หายเนืองจากการกระทําผิดอาญาเช่นถูกลักขโมยจะต ้องนําหลักฐานการแจ ้งความ
มาประกอบการขอออกใบแทนด ้วยโดยเจ ้าพนักงานทีดินจะประกาศการขอออกใบแทนมีกําหนด 30 วัน
3. ในกรณีหนังสือแสดงสิทธิในทีดินชํารุดโดยยังมีตําแหน่งทีดินเลขทีโฉนดทีดินชือและตราประจําตําแหน่งของเจ ้าพนั กงาน
ึ
ทีดินตามแบบของหนังสือแสดงสิทธิในทีดินดังกล่าวปรากฏอย่◌ซ
ู งสามารถตรวจสอบได
้ให ้เจ ้าพนักงานทีดินออกใบแทนให ้ไป
ได ้โดยไม่ต ้องมีการสอบสวนและประกาศตามข ้อ 2. แต่ถ ้าขาดข ้อความสําคัญดังกล่าวต ้องดําเนินการสอบสวนและประกาศการ
ออกใบแทนมีกําหนด 30 วันด ้วย
ิ ธิจดทะเบียนตามคําพิพากษาของศาลแต่
4. ในกรณีศาลมีคําสังหรือมีคําพิพากษาอันถึงทีสุดเกียวกับโฉนดทีดินหรือผ ้◌ูใดมีสท
ิ ธิจดทะเบียนยืนคําขอออกใบแทน
ไม่ได ้โฉนดทีดินมาหรือโฉนดทีดินเดิมเป็ นอันตรายชํารุดหรือสูญหายด ้วยประการใดให ้ผู ้มีสท
และดําเนินการตามข ้อ 2. และ 3. แล ้วแต่กรณี
5. ในกรณีเจ ้าพนักงานผู ้มีอํานาจได ้ยึดและขายทอดตลาดทีดินแล ้วแต่ไม่ได ้โฉนดทีดินมาหรือโฉนดทีดินเดิมเป็ นอันตรายชํารุด
หรือสูญหายด ้วยประการใดขอให ้ออกใบแทนให ้ถือหนังสือของเจ ้าพนักงานดังกล่าวเป็ นคําขอและดําเนินการตามข ้อ 2. และ 3.

แล ้วแต่กรณีแต่ไม่ต ้องสอบสวน
6. กรณีผู ้ถือกรรมสิทธิรวมเพียงบางคนยืนคําขอออกใบแทนสามารถดําเนินการได ้แต่เจ ้าพนักงานทีดินจะออกใบแทนให ้แก่ผู ้ขอ
ได ้ต่อเมือได ้สอบสวนพยานหลักฐานต่างๆทีผู ้ขอนํ ามาแสดงจนเชือถือได ้ว่าโฉนดทีดินเป็ นอันตรายชํารุดสูญหายไปจริง
ตัวอย่างเช่นการสอบสวนผู ้ถือกรรมสิทธิรวมคนอืนว่าโฉนดทีดินอยู่ในความครอบครองของผู ้ถือกรรมสิทธิรวมหรือไม่หรือนํ า
หลักฐานอืนมาแสดงต่อเจ ้าหน ้าทีเป็ นต ้น
บุคคลในกรณีนีรวมถึงนิตบ
ิ ุคคลทีเป็ นเจ ้าของหนังสือแสดงสิทธิในทีดินด ้วยเช่นห ้างหุ ้นส่วนบริษัทวัดมูลนิธม
ิ ส
ั ยิดฯลฯ

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานทีดินจังหวัดสํานั กงานทีดินสาขาสํานักงานทีดินฯส่วน
แยกและสํานั กงานทีดินอําเภอในพืนทีทีรับผิดชอบ (ตรวจสอบ
สถานทีตังเบอร์โทรศัพท์ของสํานั กงานทีดินทัวประเทศได ้จาก
เว็บไซต์กรมทีดิน www.dol.go.th)/ติดต่อด ้วยตนเองณ
หน่วยงาน

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

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :76 วัน
ลําด ับ
1)

2)

3)

4)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
ยืนคําขอตรวจสอบความถูกต ้องของเอกสารหลักฐานสอบสวน
และชําระค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: (สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานครและสาขา สํานักงานทีดินจังหวัดสํานั กงานทีดินสาขาส่วนแยก ))
การพิจารณา
จัดทําประกาศเสนอเจ ้าพนักงานทีดินลงนาม (กรณีต ้องประกาศ)
ประกาศออกใบแทน (กรณีต ้องประกาศ)
(หมายเหตุ: (จัดทําประกาศและปิ ดประกาศ 10 วันประกาศตาม
กฎหมาย 30 วันกรณีมก
ี ารโต ้แย ้งคัดค ้านภายใน 30 วัน))
การพิจารณา
จัดสร ้างใบแทน/เจ ้าพนักงานทีดินลงนาม/แจ ้งผู ้ขอมารับใบแทน
และชําระค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
วันรับใบแทน/ชําระค่าธรรมเนียม/รับใบแทน
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
้ ล ักฐานด ังนี
1)
กรณีบุคคลธรรมดาใชห
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ((1.หนังสือแสดงสิทธิในทีดินทีชํารุดหรือเป็ นอันตราย
2. บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านทะเบียนสมรสหลักฐานการ
เปลียนชือตัวชือสกุล (ถ ้ามี) ของเจ ้าของทีดิน

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
กรมทีดิน

70 วัน

กรมทีดิน

4 วัน

กรมทีดิน

1 วัน

กรมทีดิน

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

ลําด ับ

2)

3)

4)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
3. บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านพร ้อมสําเนาของผู ้รับมอบอํานาจ
โดยต ้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให ้ผู ้รับมอบอํานาจมีอาํ นาจในการให ้
ถ ้อยคําต่างๆรวมทังการลงนามรับทราบในบันทึกต่อเจ ้าหน ้าทีกรณีสง่
มอบเอกสารไม่ครบถ ้วนด ้วย
4. ใบมรณบัตรพินัยกรรมคําสังแต่งตังผู ้จัดการมรดก/ผู ้พิทักษ์ /ผู ้อนุบาล
(ถ ้ามี) บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านพร ้อมสําเนาของทายาท/
ผู ้จัดการมรดก)
)
้ ล ักฐานเพมเติ
กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คลใชห
ิ
ม
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ((ห ้างหุ ้นส่วนและบริษัท
1. หนังสือแสดงสิทธิในทีดินทีชํารุดหรือเป็ นอันตราย
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล
3. ข ้อบังคับของนิตบ
ิ ค
ุ คลหนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์
4. บัญชีรายชือผู ้ถือหุ ้นกรณีบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
5. แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตังห ้างหุ ้นส่วนกรณีห ้างหุ ้นส่วน
จํากัดหรือห ้างหุ ้นส่วนสามัญทีจดทะเบียนแล ้ว
6. บัญชีรายชือผู ้ถือหุ ้นของนิตบ
ิ ค
ุ คลไทยทีถือหุ ้นในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด
7. บัตรประจําตัวประชาชนทะเบีนบ ้านและตัวอย่างลายมือชือของ
กรรมการผู ้มีอํานาจทําการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คลพร ้อมสําเนา
8. รายงานการประชุมนิตบ
ิ ค
ุ คลซึงลงมติเกียวกับทีดินแปลงทีขอออกใบ
แทนหนังสือแสดงสิทธิในทีดินหรือลงมติเกียวกับการให ้ยืนเรืองขอออก
ใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในทีดินและรับรองว่าหนั งสือแสดงสิทธิในทีดิน
ดังกล่าวชํารุดเป็ นอันตรายหรือสูญหายจริง
9. หนังสือมอบอํานาจของนิตบ
ิ ค
ุ คล (ถ ้ามี) บัตรประจําตัวประชาชนและ
ทะเบียนบ ้านของผู ้รับมอบอํานาจโดยต ้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให ้
ผู ้รับมอบอํานาจมีอํานาจในการให ้ถ ้อยคําต่างๆรวมทังการลงนามรับทราบ
ในบันทึกต่อเจ ้าหน ้าทีกรณีสง่ มอบเอกสารไม่ครบถ ้วนด ้วย)
)
้ ล ักฐานเพิมเติม
กรณีว ัดให้ใชห
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ((1. หนังสือแสดงสิทธิในทีดินทีชํารุดหรือเป็ นอันตราย
2. หลักฐานการแต่งตังเจ ้าอาวาสหรือผู ้รักษาการแทน
3. หลักฐานใบสุทธิของเจ ้าอาวาส
4. หนังสือมอบอํานาจของเจ ้าอาวาสให ้ไวยาวัจกรหรือผู ้อืนทีเหมาะสม
ทําแทนโดยต ้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให ้ผู ้รับมอบมีอํานาจในการให ้
ถ ้อยคําต่างๆรวมทังการลงนามรับทราบในบันทึกต่อเจ ้าหน ้าทีกรณีสง่
มอบเอกสารไม่ครบถ ้วนและบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านพร ้อม
สําเนาของผู ้ทีรับมอบอํานาจ))
้ ล ักฐานเพมเต
กรณีมูลนิธใิ ห้ใชห
ิ
ม
ิ
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ((1. หนังสือแสดงสิทธิในทีดินทีชํารุดหรือเป็ นอันตราย
2. หนังสืออนุญาตให ้จัดตังมูลนิธ ิ
3. บัญชีมล
ู นิธ ิ (แบบม.น.๒) ซึงระบุรายชือกรรมการด ้านหลังตังแต่ฉบับ
แรกฉบับทีมีการเปลียนแปลงครังสุดท ้าย
4. ข ้อบังคับหรือตราสารการก่อตังมูลนิธ ิ
ึ
5. รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธซ
ิ งลงมติ
เกียวกับทีดินแปลงทีขอ
ออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในทีดินหรือลงมติเกียวกับการให ้ยืนเรือง

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

-

-

ลําด ับ

5)

6)

7)

8)

9)

10)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ขอออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในทีดินและรับรองว่าหนังสือแสดงสิทธิ
ในทีดินดังกล่าวชํารุดเป็ นอันตรายหรือสูญหายจริง
6. หนังสือมอบอํานาจของมูลนิธ ิ (ถ ้ามี) บัตรประจําตัวประชาชนและ
ทะเบียนบ ้านของกรรมการและผู ้รับมอบอํานาจโดยต ้องระบุในหนังสือ
มอบอํานาจให ้ผู ้รับมอบมีอํานาจในการให ้ถ ้อยคําต่างๆรวมทังการลงนาม
รับทราบในบันทึกต่อเจ ้าหน ้าทีกรณีสง่ มอบเอกสารไม่ครบถ ้วนด ้วย))
้ ล ักฐานเพิมเติม
กรณีม ัสยิดอิสลามใชห
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ((1. หนังสือแสดงสิทธิในทีดินทีชํารุดหรือเป็ นอันตราย
2. ทะเบียนมัสยิด (แบบม.อ.๒)
3. ประกาศฯแต่งตังอิหม่ามคอเต็บและบิหลัน
4. ประกาศฯแต่งตังกรรมการมัสยิด
5. รายงานการประชุมกรรมการมัสยิดและมอบหมายให ้ผู ้ใดเป็ นผู ้ทําการ
แทนซึงลงมติเกียวกับทีดินแปลงทีจะขอออกใบแทนหรือลงมติเกียวกับ
หนังสือแสดงสิทธิในทีดินว่าชํารุดเป็ นอันตรายหรือสูญหายและให ้ยืน
เรืองขอออกใบแทน
6. หนังสือมอบอํานาจของคณะกรรมการมัสยิด (ถ ้ามี) พร ้อมบัตร
ประชาชนและทะเบียนบ ้านของผู ้มอบอํานาจและผู ้รับมอบอํานาจโดย
ต ้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให ้ผู ้รับมอบอํานาจมีอํานาจในการให ้
ถ ้อยคําต่างๆรวมทังการลงนามรับทราบในบันทึกต่อเจ ้าหน ้าทีกรณีสง่
มอบเอกสารไม่ครบถ ้วนด ้วย))
กรณีหนงั สือแสดงสิทธิในทีดน
ิ สูญหายให้นําพยานบุคคลที
น่าเชือถืออย่างน้อย 2 คน (ไม่จําเป็นต้องเป็นข้าราชการ) พยาน
ต้องนําบ ัตรประจําต ัวประชาชนพร้อมสําเนาไปแสดงด้วย
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุกรณีหนงั สือแสดงสิทธิในทีดน
ิ สูญหายเนืองจากการกระทํา
ความผิดทางอาญาให้นําหล ักฐานการแจ้งความต่อพน ักงาน
สอบสวนไปประกอบคําขอด้วย (หากเจ้าของหน ังสือแสดงสิทธิใน
ทีดินมิได้ไปแจ้งความด้วยตนเองจะต้องร ับรองหล ักฐานการแจ้ง
ความด้วย)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุั
กรณีศาลมีคําสงหรื
อคําพิพากษาถึงทีสุดเกียวก ับหน ังสือแสดง
ิ ธิจดทะเบียนตามคําพิพากษาเจ้า
สิทธิในทีดินหรือเป็นผูม
้ ส
ี ท
ั
พน ักงานตามกฎหมายขอให้ออกใบแทนให้นําคําสงหรื
อคํา
พิพากษาอ ันถึงทีสุดหรือหน ังสือร้องขอไปด้วย
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุกรณีผถ
ู้ อ
ื กรรมสิทธิรวมเพียงบางคนยืนคําขอออกใบแทนให้นําผู ้
ถือกรรมสิทธิรวมทีเหลือหรือพยานหล ักฐานอืนมาประกอบการ
สอบสวนของเจ้าหน้าทีจนเป็นทีเชือถือได้วา่ โฉนดทีดินเป็น
อ ันตรายชํารุดสูญหายไปจริง
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุพยานหล ักฐานอืนทีจําเป็นในการประกอบการพิจารณาซึง
พน ักงานเจ้าหน้าทีจะได้แจ้งให้ทราบก่อนสินสุดระยะเวลาทีกําหนด

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

-

-

-

-

-

ลําด ับ

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ในแต่ละขนตอน
ั
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
1)
ค่าคําขอแปลงละ
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

2)

ค่าประกาศแปลงละ
(หมายเหตุ: (กรณีต ้องมีการประกาศ))

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

3)

ค่าปิ ดประกาศให้แก่ผป
ู ้ ิ ดประกาศแห่งละ
(หมายเหตุ: (กรณีต ้องมีการประกาศ))

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

4)

ค่ามอบอํานาจเรืองละ 20 บ. ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บ.
(หมายเหตุ: (กรณีมอบอํานาจ))

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

5)

ค่าออกใบแทนฉบ ับละ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

6)

ค่าพยานคําขอ 2 คนคนละ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
เจ ้าพนักงานทีดินจังหวัดในท ้องทีทีทีดินตังอยู่
(หมายเหตุ: -)
2)
ตู ้รับเรืองร ้องเรียนณสํานักงานทีดินทุกแห่ง, ตู ้ปณ.1111
(หมายเหตุ: -)
3)
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญกรมทีดินโทร. 0 2503 3382
(หมายเหตุ: -)
4)
ศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 2141 5555
(หมายเหตุ: -)
5)
ฝ่ ายเรืองราวร ้องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5501
(หมายเหตุ: -)
6)
กลุม
่ คุ ้มครองจริยธรรมกรมทีดินกรมทีดินโทร. 0 2141 5896
(หมายเหตุ: -)
7)
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
8)
ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(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 :

ลําด ับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ

ชือแบบฟอร์ม

ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม
่ อ
ื การกรอก
หมายเหตุ
ระยะเวลาดําเนินการ 76 วัน
หากไม่ต ้องมีการประกาศระยะเวลาดําเนินการจะลงลงเหลือ 36 วันหากไม่มก
ี ารโต ้แย ้งคัดค ้านระยะเวลาดําเนินการจะลดลงเหลือ
6 วัน
ระยะเวลาดําเนินการดังกล่าวไม่รวมกรณีมเี หตุขัดข ้องอืนๆเป็ นเหตุให ้ไม่สามารถดําเนินการได ้เช่นต ้องสอบถามไปยังหน่วยงาน
อืนทีเกียวข ้องยังไม่ได ้รับหลักฐานการปิ ดประกาศผู ้ถือกรรมสิทธิรวมมาให ้ถ ้อยคําไม่ครบฯลฯ
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบต
ั ริ าชการตามประกาศกรมทีดินเรืองการลดขันตอนและระยะเวลาการปฏิบต
ั ิ
ราชการเพือประชาชนใช ้เวลาการปฏิบต
ั งิ านประมาณ 37 วันทําการ (กรณีไม่มข
ี ้อขัดข ้อง)
*ระยะเวลาตามคูม
่ อ
ื จะเริมนับเมือเอกสารครบถ ้วนสมบูรณ์ในกรณีทมี
ี เหตุขด
ั ข ้องจะเริมนับระยะเวลาต่อเนืองเมือเหตุขัดข ้องนัน
สินสุดลงแล ้ว*

เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคู่มอ
ื มีผลบังคับใช ้: 19/07/2558

