
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบแทนหนงัสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชุด 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย 

 

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

1. กรณีหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุสญูหายใหเ้จา้ของหอ้งชดุยื�นคําขอรับใบแทนหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุพรอ้มดว้ย

พยานหลักฐานต่อพนักงานเจา้หนา้ที�สําหรับกรณีสญูหายอนัเนื�องมาจากการกระทําผดิทางอาญาเชน่ถกูลักขโมยใหนํ้าหลักฐาน

การแจง้ความมาประกอบคําขอดว้ยกรณีเป็นพยานบคุคลผูข้อตอ้งนําบคุคลที�เชื�อถอืไดอ้ย่างนอ้ย 2คนมาใหถ้อ้ยคํารับรองซึ�ง

บคุคลนั�นไมจ่ําเป็นตอ้งเป็นขา้ราชการโดยใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของพนักงานเจา้หนา้ที�และเมื�อพนักงานเจา้หนา้ที�ตรวจสอบเสร็จ

แลว้ใหพ้นักงานเจา้หนา้ที�ปิดประกาศการขอออกใบแทนนั�นเป็นเวลาสามสบิวันไวใ้นที�เปิดเผยณสํานักงานที�ดนิสํานักงานเขต

หรอืที�ว่าการอําเภอหรอืกิ�งอําเภอสาํนักงานเทศบาลที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลที�ทําการแขวงหรอืที�ทําการกํานันแหง่

ทอ้งที�ที�หอ้งชดุตั �งอยู่และหอ้งชดุนั�นแหง่ละหนึ�งฉบบัถา้มผีูค้ดัคา้นและนําพยานหลักฐานมาแสดงภายในสามสบิวันนับแตว่ันปิด

ประกาศการขอออกใบแทนใหพ้นักงานเจา้หนา้ที�สอบสวนแลว้สั�งการไปตามควรแก่กรณีถา้ไมม่ผีูค้ัดคา้นใหอ้อกใบแทนใหต้าม

คําขอได ้

 

2. กรณีหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุชํารดุถา้เจา้ของหอ้งชดุนําหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุมามอบตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�และหนังสอื

กรรมสทิธิ�หอ้งชดุที�ชํารดุนั�นยังมตีําแหน่งที�ดนิที�ตั �งหอ้งชดุลายมอืชื�อและตราประจําตาํแหน่งของพนักงานเจา้หนา้ที�ปรากฏอยู่

และสามารถทําการตรวจสอบไดใ้หพ้นักงานเจา้หนา้ที�ออกใบแทนไดแ้ตถ่า้ขาดสาระสําคญัดงักลา่วใหนํ้าความใน (1) มาใช ้

บังคบัโดยอนุโลม 

 

3.กรณีศาลมคีําพพิากษาหรอืคําสั�งถงึที�สดุเกี�ยวกับกรรมสทิธิ�หอ้งชดุแตผู่ย้ื�นคําขอไม่สามารถนําหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุมาเพื�อ

ดําเนนิการตามคําพพิากษาหรอืคําสั�งศาลไดห้รอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุสญูหายหรอืชํารดุดว้ยประการใดใหพ้นักงานเจา้หนา้ที�

มอีาํนาจออกใบแทนไดต้าม (1) หรอื (2) แลว้แตก่รณีโดยใหถ้อืคําพพิากษาหรือคําสั�งศาลดังกลา่วเป็นคําขอแต่ไมต่อ้ง

สอบสวน 

 

4. กรณีอธบิดกีรมที�ดนิจะใชอ้ํานาจจําหน่ายหอ้งชดุของคนตา่งดา้วตามมาตรา 19 แหง่พระราชบัญญัตอิาคารชดุพ.ศ. 2522

แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยพระราชบัญญัตอิาคารชดุ (ฉบบัที� 2) พ.ศ.2534แตไ่ม่ไดห้นังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุมาหรือไดม้าแตช่าํรุดใหนํ้า

ความใน (1) หรอื (2) มาใชบ้ังคบัโดยอนุโลม 

 

5. กรณีพนักงานเจา้หนา้ที�ใชอํ้านาจเพกิถอนหรอืแกไ้ขหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุการจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมเกี�ยวกับหอ้ง

ชดุหรอืการจดแจง้รายการในสารบญัสาํหรับจดทะเบยีนตามมาตรา 24 แหง่พระราชบัญญัตอิาคารชดุพ.ศ. 2522 แตไ่ม่ได ้

หนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุมาหรอืไดม้าแตช่ํารดุใหพ้นักงานเจา้หนา้ที�ออกใบแทนตามคูฉ่บับที�เก็บไวณ้สํานักงานของพนักงาน

เจา้หนา้ที�เพื�อดําเนนิการตอ่ไปได ้

 

ในกรณีที�ไมไ่ดห้นังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุมาตาม (3) (4) และ (5) ใหถ้อืวา่หนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุสญูหาย 

 

ดงันั�นหากผูใ้ดประสงคท์ี�จะขอออกใบแทนใหย้ื�นคําขอออกใบแทนไดต้อ่พนักงานเจา้หนา้ที�ณสํานักงานที�ดนิจังหวัด / สาขา / 

สว่นแยกในทอ้งที�ที�อาคารชดุตั �งอยู ่

 
 

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 :46 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
- ยื�นคําขอตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารหลักฐานสอบสวน
และชําระคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

2) การพจิารณา 
ประกาศออกใบแทน 
(ประกาศตามกฎหมาย 30 วันและรวมระยะเวลาการจัดทํา
ประกาศและปิดประกาศ 10 วัน)  
(หมายเหต:ุ -) 

40 วัน - 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
- จัดสรา้งใบแทน/เจา้พนักงานที�ดนิพจิารณาลงนาม/แจง้ผูข้อมา
รับใบแทนและชําระคา่ธรรมเนียม 
- วันรับใบแทน 
ชําระคา่ธรรมเนียมและรับใบแทน 
(หมายเหต:ุ -) 

5 วัน - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) 
 

กรณีบุคคลธรรมดา - บตัรประจําตวัประชาชน - ทะเบยีนบา้น  - ทะเบยีน
สมรสพรอ้มสาํเนาที�มกีารลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ- เอกสารฉบบัจรงิไวแ้สดงตอ่พนักงานเจา้หนา้ที� ) 

- 

2) 
 

หนงัสอืกรรมสทิธ ิ�หอ้งชุดท ี�ชํารุดหรอืเป็นอนัตราย 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 

3) 
 

กรณีมหีนงัสอืมอบอํานาจใหร้ะบใุนหนงัสอืมอบอํานาจโดยใหผู้ร้บัมอบอํานาจ
มอีํานาจในการใหถ้อ้ยคําตา่งๆรวมท ั�งการลงนามรบัทราบในบนัทกึตอ่
เจา้หนา้ที�กรณีสง่มอบเอกสารไมค่รบถว้นดว้ย 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

กรณีนติบิคุคลใชห้ลกัฐานเพ ิ�มเตมิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุ1. หนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุที�ชาํรดุหรือเป็นอนัตราย 
2. หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิตบิคุคล 
3. ขอ้บังคับของนติบิคุคลหนังสอืบรคินหส์นธแิละวตัถปุระสงค ์
4. บญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้กรณีบรษัิทจํากดัหรือบรษัิทมหาชนจํากดั 
5. แบบรับรองรายการจดทะเบยีนจัดตั �งหา้งหุน้สว่นฯ 
6. บตัรประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นและตัวอย่างลายมอืชื�อของกรรมการผูม้ ี
อํานาจทําการแทนนติบิุคคล 
7. รายงานการประชมุนติบิคุคลซึ�งลงมตเิกี�ยวกับหอ้งชดุที�ขอออกใบแทนหนังสอื
กรรมสทิธิ�หอ้งชดุหรอืลงมตเิกี�ยวกับการใหย้ื�นเรื�องขอออกใบแทนฯและรับรองวา่
หนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุดังกล่าวชาํรดุเป็นอนัตรายหรอืสญูหายจรงิ 
8. หนังสอืมอบอํานาจของนติบิคุคล (ถา้ม)ี บัตรประชาชนและทะเบยีนบา้นของผูร้ับ
มอบอํานาจโดยตอ้งระบใุนหนังสอืมอบอํานาจใหผู้ร้ับมอบอํานาจในการใหถ้อ้ยคํา

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

ตา่งๆรวมทั �งการลงนามรับทราบในบนัทกึต่อเจา้หนา้ที�กรณีสง่มอบเอกสารไมค่รบถว้น
ดว้ย) 

5) 
 

กรณีวดัยื�นคําขอตอ้งใชห้ลกัฐานเพิ�มเตมิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุ1.หนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุที�ชํารดุหรือเป็นอนัตราย 
2. หลักฐานการแตง่ตั �งเจา้อาวาสหรอืผูร้ักษาการแทน 
3. หลักฐานใบสทุธขิองเจา้อาวาส 
4. หนังสอืมอบอํานาจของเจา้อาวาสใหไ้วยาวัจกรหรอืผูอ้ื�นที�เหมาะสมทําแทนโดย
ตอ้งระบใุนหนังสอืมอบอํานาจใหผู้ร้ับมอบมอีํานาจในการใหถ้อ้ยคําตา่งๆรวมทั �งการ
ลงนามรับทราบในบันทกึตอ่เจา้หนา้ที�กรณีสง่มอบเอกสารไมค่รบถว้นและบัตร
ประชาชนทะเบยีนบา้นพรอ้มสําเนาของผูท้ี�รับมอบอํานาจ) 

- 

6) 
 

กรณีมูลนธิยิ ื�นคําขอใชห้ลกัฐานเพ ิ�มเตมิดงันี� 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุ1. หนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุที�ชาํรดุหรือเป็นอนัตราย 
2. หนังสอือนุญาตใหจ้ัดตั �งมลูนธิ ิ
3. บญัชมีลูนธิ ิ(แบบม.น.2) ซึ�งระบรุายชื�อกรรมการดา้นหลงัตั �งแตฉ่บับแรกฉบับที�มี
การเปลี�ยนแปลงครั �งสดุทา้ย 
4. ขอ้บังคับหรอืตราสารการกอ่ตั �งมลูนธิ ิ
5. รายงานการประชมุกรรมการมูลนธิซิ ึ�งลงมตเิกี�ยวกับหอ้งชดุที�จะขอออกใบแทน
หนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุหรอืลงมตเิกี�ยวกับการใหย้ื�นเรื�องขอออกใบแทนหนังสอื
กรรมสทิธิ�หอ้งชดุและรับรองวา่หนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุดังกลา่วชํารุดเป็นอันตราย
หรอืสญูหายจรงิ 
6. หนังสอืมอบอํานาจของมลูนธิ ิ(ถา้ม)ี บตัรประชาชนและทะเบยีนบา้นของกรรมการ
และผูร้ับมอบอํานาจโดยตอ้งระบใุนหนังสอืมอบอํานาจใหผู้ร้ับมอบมอํีานาจในการให ้
ถอ้ยคําตา่งๆรวมทั �งการลงนามรับทราบในบนัทกึตอ่เจา้หนา้ที�กรณีสง่มอบเอกสารไม่
ครบถว้นดว้ย) 

- 

7) 
 

กรณีมสัยดิอสิลามใชห้ลกัฐานเพิ�มเตมิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุ1. หนังสอืกรรมสทิธิ�ที�ชํารดุหรอืเป็นอนัตราย 
2. ทะเบยีนมสัยดิ (แบบม.อ.2) 
3. ประกาศฯแตง่ตั �งอหิมา่มคอเต็บและบหิลั�น 
4. ประกาศฯแตง่ตั �งกรรมการมัสยดิ 
5. รายงานการประชมุกรรมการมัสยดิและมอบหมายใหผู้ใ้ดเป็นผูท้ําการแทนซึ�งลงมติ
เกี�ยวกบัหอ้งชดุที�จะขอออกใบแทนหรอืลงมตเิกี�ยวกับหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุวา่
ชํารดุเป็นอนัตรายหรอืสญูหายและใหย้ื�นเรื�องขอออกใบแทน 
6. หนังสอืมอบอํานาจของคณะกรรมการมัสยดิ (ถา้ม)ี พรอ้มบตัรประชาชนและ
ทะเบยีนบา้นของผูม้อบอํานาจและผูร้ับมอบอํานาจโดยตอ้งระบใุนหนังสอืมอบอํานาจ
ใหผู้ร้ับมอบอํานาจในการใหถ้อ้ยคําตา่งๆรวมทั �งการลงนามรับทราบในบันทกึตอ่
เจา้หนา้ที�กรณีสง่มอบเอกสารไม่ครบถว้นดว้ย) 

- 

8) 
 

กรณีหนงัสอืกรรมสทิธ ิ�หอ้งชุดสญูหายใหน้ําพยานบคุคลที�นา่เชื�อถอือยา่ง
นอ้ย 2 คน (ไมจ่ําเป็นตอ้งเป็นขา้ราชการ) พยานตอ้งนําบตัรประจําตวั
ประชาชนพรอ้มสําเนาไปแสดงดว้ย 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

กรณีหนงัสอืกรรมสทิธ ิ�หอ้งชุดสญูหายเนื�องจากการกระทําความผดิทาง
อาญาใหน้ําหลกัฐานการแจง้ความตอ่พนกังานสอบสวนไปประกอบคําขอดว้ย 
(หากเจา้ของหนงัสอืกรรมสทิธ ิ�หอ้งชุดมไิดไ้ปแจง้ความดว้ยตนเองจะตอ้ง

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

รบัรองหลกัฐานการแจง้ความดว้ย) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

10) 
 

กรณีศาลมคีําส ั�งหรอืคําพพิากษาถงึที�สดุเกี�ยวกบัหนงัสอืกรรมสทิธ ิ�หอ้งชุด
หรอืเป็นผูม้สีทิธจิดทะเบยีนตามคําพพิากษาเจา้พนกังานตามกฎหมายขอให้
ออกใบแทนใหน้ําคําส ั�งหรอืคําพพิากษาอนัถงึที�สดุหรอืหนงัสอืรอ้งขอไปดว้ย 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่คําขอ 
(หมายเหต:ุ (หอ้งละ)) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

2) คา่ปิดประกาศใหแ้กผู่ปิ้ดประกาศ 
(หมายเหต:ุ (รายละ (กรณีตอ้งมกีารประกาศ))) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

3) คา่มอบอํานาจ 
(หมายเหต:ุ (เรื�องละ (กรณีมอบอํานาจ))) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

4) อากรแสตมป์ 
(หมายเหต:ุ (กรณีมอบอํานาจ)) 

คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
 
 

5) คา่ออกใบแทน 
(หมายเหต:ุ (ฉบบัละ)) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

6) คา่พยานคําขอ 
(หมายเหต:ุ (รายละ)) 

คา่ธรรมเนยีม 20 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) ศนูยด์ํารงธรรมกรมที�ดนิโทร. 0 24141 5678 - 9 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ฝ่ายเรื�องราวรอ้งทุกขส์ํานักงานเลขานุการกรมโทร.  0 2141 5500 - 4  ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯ
ชั �น 6  อาคารรัฐประศาสนภกัดถีนนแจง้วัฒนะแขวงทุง่สองหอ้งเขตหลกัสี�กรงุเทพมหานคร  10210 
(หมายเหต:ุ -) 

5) 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 ุ

กรณีไมต่อ้งมกีารประกาศรวมระยะเวลาการดาํเนนิการ 6 วัน 
 
กรณีตอ้งมกีารประกาศรวมระยะเวลาการดําเนนิการ 46 วัน 
 
กรณีมเีหตขุัดขอ้งอาจทําใหร้ะยะเวลาดําเนนิการไม่เป็นไปตามกําหนดขา้งตน้ดังนี� 
 
1) มกีารโตแ้ยง้คัดคา้นเจา้หนา้ที�จะตอ้งรับคาํขอและพจิารณาคําคัดคา้นเมื�อเจา้พนักงานที�ดนิสั�งการแลว้หากคูก่รณีฝ่ายใดไม่
พอใจสามารถอุทธรณ์คําสั�งดังกลา่วไดต้ามที�ระบไุวใ้นหนังสอืสั�งการซึ�งเป็นการใชส้ทิธอิทุธรณ์ตามมาตรา 44 แหง่
พระราชบัญญัตวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 2539 
2) มเีหตขุัดขอ้งอื�นๆเป็นเหตใุหไ้ม่สามารถดาํเนนิการไดเ้ชน่ตอ้งสอบถามไปยงัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งยังไม่ไดร้ับหลกัฐานการปิด
ประกาศผูถ้อืกรรมสทิธิ�รวมมาใหถ้อ้ยคําไมค่รบฯลฯ 
*ระยะเวลาตามคูม่อืจะเริ�มนับเมื�อเอกสารครบถว้นสมบรูณ์ในกรณีที�มเีหตขุดัขอ้งจะเริ�มนับระยะเวลาต่อเนื�องเมื�อเหตขุัดขอ้งนั �น
สิ�นสดุลงแลว้* 
 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ - 


