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คู่มือสําหรั บประชาชน: คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทแสดงตัวผู้ใช้ อาํ นาจปกครองผู้เยาว์
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทแสดงตัวผู้ใช้ อํานาจปกครองผู้เยาว์
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)

ประมวลกฎหมายที ดิ นพ.ศ. 2497

3)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 21/07/2015 16:25 คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทแสดงตัวผู้ใช้
อํานาจปกครองผู้เยาว์สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการสํานักงานที ดิ นจังหวัดนครสวรรค์เลขที ๙๐๘หมู่ที๗ถนนนครสวรรค์ -ท่าตะโกตําบลหนองปลิ ง
อําเภอเมื องนครสวรรค์จงั หวัดนครสวรรค์๖๐๐๐๐โทร.๐-๕๖๒๕-๖๑๕๔รับผิ ดชอบพื นที อําเภอเมื องนครสวรรค์
อําเภอเก้าเลี ยวอํ าเภอโกรกพระ/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
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หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ขอต้ องเป็ นบิดาและมารดากรณีบดิ ามารดาสมรสกันโดยชอบด้ วยกฎหมายหรื อผู้ขอเป็ นบิดาหรื อมารดากรณีฝ่ายใด
ฝ่ ายหนึงถึงแก่กรรมหรื อบิดามารดาหย่ากันแล้ วอํานาจปกครองอยู่กบั ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง
2. ผู้ขอต้ องยืนคําขอแสดงตัวผู้ใช้ อํานาจปกครองผู้เยาว์เพือขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแทนผู้เยาว์
3. ผู้ขอต้ องนําหลักฐานการแสดงตนเป็ นบิดาและหรื อมารดาของผู้เยาว์เช่นสูตบิ ตั รของผู้เยาว์ทะเบียนสมรสหรื อทะเบียน
หย่าหรื อมรณบัตร (กรณีบิดาหรื อมารดาเสียชีวิต) หรื อคําสังศาลรับรองบุตรเป็ นต้ นและในกรณีนิติกรรมทีกฎหมาย
บัญญัตใิ ห้ ต้องขออนุญาตศาลก่อนจึงจะกระทําได้ ต้องนําหลักฐานคําพิพากษา/คําสังศาลถึงทีสุดอนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ อํานาจ
ปกครองกระทํานิติกรรมนันแทนในทรัพย์สินของผู้เยาว์ได้ โดยยืนคําขอต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีณสํานักงานทีดินท้ องทีซึง
ทีดินหรื อห้ องชุดตังอยู่โดยต้ องติดต่อเจ้ าหน้ าทีประชาสัมพันธ์เพือตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเบืองต้ นก่อนและรับ
บัตรคิวเพือรอยืนคําขอและสอบสวนตามลําดับก่อนหลังในขันตอนต่อไป (ไม่นบั รวมอยูใ่ นระยะเวลาให้ บริ การ)
4. ระยะเวลาดําเนินการ : คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทแสดงตัวผู้ใช้ อํานาจปกครองผู้เยาว์จะดําเนินการควบคูไ่ ปกับขันตอน
การยืนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมแทนผู้เยาว์เช่นขายให้ เป็ นต้ นดังนันระยะเวลาขันตอนการดําเนินงานจะขึนอยู่
กับประเภทการขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมแทนผู้เยาว์ทีดําเนินการพร้ อมๆกันและเสร็ จพร้ อมกันโดยมีระยะเวลา
เพิมเติมเกียวกับการดําเนินการเกียวกับคําขอแสดงตัวผู้ใช้ อํานาจปกครองอีก 15 นาที

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
- ผู้ใช้ อํานาจปกครอง
ผู้เยาว์ยืนคําขอใช้ อํานาจ
ปกครองพร้ อมคําขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
ประเภทต่างๆ
- พนักงานเจ้ าหน้ าที
ตรวจสอบเอกสารประกอบ
คําขอแสดงตัวผู้ใช้ อํานาจ
ปกครองเพือทําแทนผู้เยาว์

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
15 นาที

-

หมายเหตุ

-
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
เอกสารแสดงตัว 1
เป็ นไปตาม
ประเภทการจด
ทะเบียนทีผู้ขอ
ยืนคําขอจด
1) ทะเบียนสิทธิและ
นิตกิ รรม
(ตรวจสอบจาก
ประเภทการจด
ทะเบียนที
กําหนดไว้ )
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
2)
บ้ านของผู้ใช้
อํานาจปกครอง
ผู้เยาว์
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที
1)
2)

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ทะเบียนสมรส
ของผู้ใช้ อํานาจ
ปกครองผู้เยาว์
หลักฐานสูตบิ ตั ร
ของผู้เยาว์
ใบมรณบัตรบิดา
หรื อมารดาของ
ผู้เยาว์ (กรณี
บิดาหรื อมารดา
เสียชีวิต)
ทะเบียนหย่าและ
บันทึกการหย่าที
ระบุวา่ ให้ ผ้ ใู ด
เป็ นผู้ใช้ อํานาจ
ปกครอง (กรณี
บิดามารดาหย่า
ร้ างกัน)
คําพิพากษา/
คําสังศาลถึงทีสุด
รับรองว่าผู้เยาว์
เป็ นบุตร ( กรณี
เป็ นบุตรทีบิดา
และมารดาไม่ได้
จดทะเบียนสมรส
กัน(ถ้ ามี) )
คําพิพากษา/
คําสังศาลถึงทีสุด
อนุญาตให้ ผ้ ใู ช้
อํานาจปกครองมี

กรมการปกครอง

1

กรมการปกครอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-
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ที

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
อํานาจกระทํานิติ
กรรมแทน/ใน
ทรัพย์สินของ
ผู้เยาว์ได้ ในกรณี
ทีกฎหมาย
กําหนดให้ นิติ
กรรมนันต้ องขอ
อนุญาตต่อศาล
ก่อน
หนังสือมอบ
อํานาจ (ผู้ขอ
จัดทํา) และบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
มอบอํานาจหรื อ
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ าน(ถ่าย
เอกสาร) ทีผู้มอบ
อํานาจรับรอง
ความถูกต้ อง
พร้ อมบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้รับ
มอบอํานาจ

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
(ต้ นฉบับและ
สําเนารับรอง
ความถูกต้ อง)
(กรณีไม่ไป
ดําเนินการด้ วย
ตนเอง )

16. ค่ าธรรมเนียม
ค่ าคําขอ
1) กรณีทดิี น
ค่ าธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ -

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

แปลงละ

5

หมายเหตุ

บาท

2)

กรณีห้องชุด
ค่ าคําขอห้ องชุดละ
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

3)

ค่ ามอบอํานาจทีดิน
เรื องละ
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

กรณีผ้ ูใช้ อาํ นาจปกครองผู้เยาว์ มอบอํานาจให้ ผ้ ูอืนดําเนินการแทน
20
บาท

4)

ค่ ามอบอํานาจห้ องชุด
ดําเนินการแทน
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ -

กรณีผ้ ูใช้ อาํ นาจปกครองผู้เยาว์ มอบอํานาจให้ ผ้ ูอืน
50 บาท

เรื องละ

20 บาท

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเจ้ าพนักงานทีดินจังหวัด / สาขา / ส่วนแยก /เจ้ าพนักงานทีดินอําเภอพืนทีทีใช้ บริ การ
หมายเหตุ-
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2)
3)
4)

5)
6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับเรื องร้ องเรี ยนสํานักงานทีดินจังหวัด / สาขา / ส่วนแยก / สํานักงานทีดินอําเภอ
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 2141 5678-9
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนฝ่ ายเรื องราวร้ องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ้ งวัฒนะแขวงทุง่ สองห้ องเขตหลักสีกทม. 10210
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
1)
สามารถขอดูแบบฟอร์ มตัวอย่างและคูม่ ือจากพนักงานเจ้ าหน้ าทีณสํานักงานทีดินทุกแห่งหรื อสามารถ
ตรวจสอบด้ วยตนเองจากเว็บไซต์ www.dol.go.th/registry
-

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