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คู่มือสําหรั บประชาชน: จดทะเบียนเกียวกับผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:จดทะเบียนเกียวกับผู้จดั การมรดกตามพินยั กรรม
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) ประมวลกฎหมายที ดิ น
2)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์

3)

กฎกระทรวงฉบับที 47 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที ดิ นพ.ศ.2497

4)

กฎกระทรวงฉบับที 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที ดิ นพ.ศ. 2497

5)

พ.ร.บ. อาคารชุดพ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ มเติ มโดยพ.ร.บ. อาคารชุด (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 17/07/2015 09:51จดทะเบียนเกียวกับผู้จดั การมรดกตาม
พินยั กรรมสํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการสํานักงานที ดิ นจังหวัดนครสวรรค์ทีอยู่๙๐๘หมู่ที๗ถนนนครสวรรค์ -ท่าตะโกตําบลหนองปลิ ง
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อําเภอเมื องฯจังหวัดนครสวรรค์โทร.โทรสาร. ๐๕๖-๒๕๖๑๕๔, ๐๕๖-๒๕๖๕๙๖พืนทีรับผิ ดชอบอําเภอเมื องฯ,
เก้าเลี ยว, โกรกพระ/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
1. เมือเจ้ าของทีดินสิงปลูกสร้ างหรื อห้ องชุดซึงมีชือปรากฏในหลักฐานโฉนดทีดินหรื อหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรื อ
หลักฐานสิงปลูกสร้ างหรื อหนังสือกรรมสิทธิห้ องชุดถึงแก่กรรมและมีพินยั กรรมแต่งตังผู้จดั การมรดกโดยไม่มีกรณีขอให้
ศาลแต่งตังผู้จดั การมรดกอีกชันหนึงฉะนันเพือให้ เป็ นไปตามพินยั กรรมผู้ได้ รับแต่งตังต้ องจดทะเบียนลงชือผู้จดั การ
มรดกในโฉนดทีดินหรื อหนังสือรับรองการทําประโยชน์(น.ส. 3, น.ส. 3 ก.,น.ส. 3 ข.)หรื อทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
เกียวกับอสังหาริ มทรัพย์ (สิงปลูกสร้ าง) หรื อหนังสือกรรมสิทธิห้ องชุดเป็ นกรณีไม่แล้ วเสร็ จในวันยืนคําขอเนืองจากต้ องมี
การประกาศตามกฎหมายมีกําหนด 30 วัน
2. การขอจดทะเบียนเกียวกับผู้จดั การมรดกเช่นผู้จดั การมรดกผู้จดั การมรดกเฉพาะส่วนเป็ นต้ น
3.ผู้ขอต้ องยืนเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีณสํานักงานทีดินท้ องทีซึงทีดินหรื อทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างหรื อสิง
ปลูกสร้ างหรื อห้ องชุดตังอยูโ่ ดยต้ องติดต่อเจ้ าหน้ าทีประชาสัมพันธ์
3.1 ครังแรกในวันยืนคําขอเพือตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเบืองต้ นก่อนและรับบัตรคิวเพือรอยืนคําขอและ
สอบสวนตามลําดับก่อนหลังในขันตอนต่อไป (ไม่นบั รวมอยูใ่ นระยะเวลาให้ บริ การ)
3.2 ครังทีสองในวันจดทะเบียนผู้ขอต้ องติดต่อเจ้ าหน้ าทีประชาสัมพันธ์เพือรับบัตรคิวและรอเจ้ าหน้ าทีจดทะเบียน
ตามลําดับก่อนหลังในขันตอนต่อไป (ไม่นบั รวมอยูใ่ นระยะเวลาให้ บริ การ)
4. พนักงานเจ้ าหน้ าทีต้ องสอบสวนสิทธิและความสามารถรวมตลอดถึงความสมบูรณ์ของนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในกฎกระทรวงฉบับที 7 (พ.ศ.2497) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตใิ ห้ ใช้ ประมวลกฎหมายทีดินพ.ศ. 2497 และแก้ ไขเพิมเติมรวมทังกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้ อง
5. ระยะเวลาดําเนินการ
5.1 วันยืนคําขอ (1 วัน)ใช้ ระยะเวลาประมาณ 90 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอการยืนคําขอและสอบสวนทังนีการนับ
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ระยะเวลาดําเนินการจะเริ มนับตังแต่พนักงานเจ้ าหน้ าทีเริ มสอบสวนตามลําดับก่อนหลัง) ระยะเวลาแล้ วเสร็ จขึนอยูก่ บั
จํานวนผู้ขอเช่นกรณีมีผ้ ขู อหลายรายหรื อขอจดทะเบียนหลายประเภทในคราวเดียวกันเป็ นต้ น
5.2 การนับระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ปิ ดประกาศฉบับสุดท้ ายระยะเวลาการนําส่งประกาศและปิ ดประกาศรวม 10 วัน
นับแต่วนั ทีเจ้ าพนักงานทีดินลงนามและทําหนังสือแจ้ งผู้ขอ 5 วันนับแต่วนั ประกาศครบกําหนดทังนีระยะเวลาอาจ
เพิมขึนได้ ตามข้ อเท็จจริ งเป็ นกรณีไปเช่นกรณีได้ รับหลักฐานการปิ ดประกาศจากไปรษณีย์หรื อผู้ขอล่าช้ าหรื อหลักฐาน
การปิ ดประกาศสูญหายต้ องปิ ดประกาศใหม่เป็ นต้ น
5.3 วันจดทะเบียน (1 วัน) ใช้ ระยะเวลาประมาณ 60 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอเจ้ าหน้ าทีจดทะเบียนทังนีการนับ
ระยะเวลาดําเนินการจะเริ มนับตังแต่พนักงานเจ้ าหน้ าทีเริ มรับเรื องเพือดําเนินการจดทะเบียนตามลําดับก่อนหลัง)
ระยะเวลาแล้ วเสร็ จขึนอยู่กบั จํานวนผู้ขอเช่นกรณีมีผ้ ขู อหลายรายหรื อขอจดทะเบียนหลายประเภทต่อในคราวเดียวกัน
เป็ นต้ น

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

วันยืนคําขอ
1 วัน
- ยืนคําขอ
- ตรวจเอกสารหลักฐาน/สา
รบบทีดินและหนังสือแสดง
สิทธิในทีดินหรื อหนังสือ
แสดงกรรมสิทธิห้ องชุดหรื อ
หลักฐานการเป็ นเจ้ าของสิง
ปลูกสร้ าง
- รับคําขอและสอบสวนผู้ขอ
ตรวจอายัด
- ทําคําขอและผู้ขอลงนาม
ในคําขอ
- เจ้ าหน้ าทีสังรับคําขอ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

หมายเหตุ

-
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

- ชําระค่าธรรมเนียมคําขอ
และค่าประกาศ
- จัดทําประกาศหนังสือ
นําส่งประกาศ
เสนอเจ้ าพนักงานทีดินลง
นาม
การพิจารณา

การประกาศมีกําหนด 30 45 วัน
วัน
- ส่งประกาศให้ พนักงาน
เจ้ าหน้ าทีปิ ดตามสถานทีที
กฎหมายกําหนด
(ระยะเวลานําส่งประกาศ
และปิ ดประกาศรวม 10
วันนับแต่วนั ทีเจ้ าพนักงาน
ทีดินลงนาม)
- ประกาศครบกําหนด 30
วันไม่มีผ้ โู ต้ แย้ งคัดค้ าน
(การนับระยะเวลาประกาศ
30 วันให้ เริ มนับวันปิ ด
ประกาศฉบับสุดท้ าย)
- ทําหนังสือแจ้ งผู้ขอมา
ดําเนินการเพือจดทะเบียน
(ภายใน 5 วันนับแต่วนั
ประกาศครบกําหนด)

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

-

การพิจารณา

วันจดทะเบียน
- ยืนหนังสือแสดงสิทธิใน
ทีดินหรื อหนังสือกรรมสิทธิ

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

-

2)

3)

1 วัน
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ห้ องชุด
- ตรวจสอบเรื องและตรวจ
อายัด
- เสนอเรื องต่อเจ้ าพนักงาน
ทีดินเพือพิจารณาสังให้ จด
ทะเบียน
- คํานวณค่าใช้ จา่ ย/ผู้ขอ
ชําระเงิน
- แก้ ทะเบียน
- เจ้ าพนักงานทีดิน
ตรวจสอบเรื องลงนามจด
ทะเบียนและประทับตรา
ประจําตําแหน่งในหนังสือ
แสดงสิทธิในทีดินหรื อ
หนังสือกรรมสิทธิห้ องชุด
หรื อสมุดทะเบียนสิทธิและ
นิตกิ รรมเกียวกับ
อสังหาริ มทรัพย์พร้ อมทัง
แจกให้ ผ้ ขู อ
- ผู้ขอตรวจสอบความ
ถูกต้ อง
ระยะเวลาดําเนินการรวม 47 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ

หมายเหตุ

6/15

ที

1)

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
โฉนดทีดินหรื อ
หนังสือรับรอง
การทําประโยชน์
หรื อหนังสือ
กรรมสิทธิห้ องชุด
มรณบัตรหรื อ
หลักฐานการตาย
ของเจ้ ามรดก
บัตรประจําตัว
ประชาชน
(ต้ นฉบับ)
สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมทีดิน

1

กรมการปกครอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

1

1

ฉบับ

(กรณีผ้ จู ดั การ
มรดกเป็ นบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีผ้ จู ดั การ
มรดกเป็ นบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีผ้ จู ดั การ
มรดกเป็ นบุคคล
ต่างด้ าว)

หนังสือเดินทาง แสดงสัญชาติ
หรื อใบสําคัญถิน
ทีอยู่ (แบบ
ตม.11 หรื อ
ตม.15 หรื อ
ตม.16 หรื อ
ตม.17) ซึงออก
ให้ โดยสํานักงาน
ตรวจคนเข้ าเมือง
หรื อใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่าง
ด้ าวซึงออกโดย
สถานีตํารวจ
ท้ องที (ต้ นฉบับ)
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ที

6)

7)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคลซึง
การค้ า
สาระสําคัญ
ต่างๆในหนังสือ
รับรองทีนํามา
แสดงยังเป็ น
ปั จจุบนั
(ต้ นฉบับ) และ
สําเนาหนังสือ
รับรองนิตบิ คุ คล
ดังกล่าวซึงผู้มี
อํานาจทําการ
แทนนิติบคุ คล
(ไม่ใช่ผ้ รู ับมอบ
อํานาจ) รับรอง
ความถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรา
ของนิติบคุ คล
กรณีหนังสือ
รับรองนิตบิ คุ คล
ระบุวา่ ต้ องมีการ
ประทับตรา
บัตรประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้ าน
(ต้ นฉบับ) ของ
กรรมการผู้มี
อํานาจทําการ
แทนนิติบคุ คล

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(กรณีผ้ จู ดั การ
มรดกเป็ นนิติ
บุคคล)

1

ฉบับ

(กรณีผ้ จู ดั การ
มรดกเป็ นนิติ
บุคคล)
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
และตราประทับ
(กรณีหนังสือ
รับรองนิตบิ คุ คล
ระบุวา่ ต้ องมีการ
ประทับตรา)
และตัวอย่าง
ลายมือชือของ
กรรมการผู้มี
อํานาจทําการ
แทนนิติบคุ คลมา
แสดงด้ วย

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

หลักฐานการเป็ น เจ้ าของสิงปลูก
สร้ างเช่น
หลักฐานทีเจ้ า
มรดกขออนุญาต
ปลูกสร้ างหรื อถ้ า
ไม่มีให้ ใช้
หลักฐานการออก
หมายเลขประจํา
บ้ านหรื อ
หลักฐานของทาง
ราชการทีเป็ น
หลักฐานเชือได้
ว่าเป็ นเจ้ าของสิง

1

1

ฉบับ

-
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ที

2)

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ปลูกสร้ างจริ ง
เป็ นต้ น (ต้ นฉบับ
พร้ อมสําเนา
รับรองความ
ถูกต้ อง)
ต้ นฉบับ
พินยั กรรมยกเว้ น
กรณีพินยั กรรม
สูญหายหรื อถูก
ทําลายสามารถ
นําสําเนา
พินยั กรรมทีเคย
นําไปแสดงต่อ
หน่วยงาน
ราชการเช่นศาล
หรื อสํานักงาน
ทีดินอืนและ
พนักงาน
เจ้ าหน้ าทีของ
หน่วยงานนันได้
รับรองสําเนา
ถูกต้ องมาใช้ เป็ น
หลักฐานแทน
ต้ นฉบับ
พินยั กรรมก็ได้
หลักฐานของทาง กรมการปกครอง
ราชการแสดงว่า
ได้ มีการเปลียน
ชือตัวชือสกุล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(กรณีผ้ จู ดั การ
มรดกเป็ นบุคคล
ธรรมดา)
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ที

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
(ถ้ ามีการเปลียน
ชือตัวชือสกุลของ
เจ้ ามรดกไม่ตรง
กับชือตัวชือสกุล
ในหนังสือแสดง
สิทธิในทีดินหรื อ
เอกสารอืน
(ต้ นฉบับพร้ อม
สําเนารับรอง
ความถูกต้ อง)
หรื อกรณี
ผู้จดั การมรดก
เปลียนชือซึงไม่
ตรงตาม
พินยั กรรม)
รายงานการ
ประชุมของนิติ
บุคคลทีมีมติให้
ทํานิติกรรม
พร้ อม
รายละเอียดที
เกียวข้ อง (กรณี
นิตบิ คุ คลมี
กรรมการเพียง
คนเดียวไม่ต้อง
ใช้ รายงานการ
ประชุมเว้ นแต่
ข้ อบังคับของนิติ
บุคคลต้ อง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(กรณีผ้ จู ดั การ
มรดกเป็ นนิติ
บุคคล)
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ที

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ประชุมผู้ถือหุ้น
ทังหมดให้ แสดง
รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น)
ต้ นฉบับและ
สําเนารับรอง
ความถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรา
ของนิติบคุ คล
กรณีหนังสือ
รับรองนิตบิ คุ คล
ระบุวา่ ต้ องมีการ
ประทับตรา
หนังสือมอบ
อํานาจและบัตร
ประจําตัว
ประชาชนผู้มอบ
(ผู้ขอจัดทํา)
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ าน (ถ่าย
เอกสาร) ทีผู้มอบ
อํานาจรับรอง
ความถูกต้ อง
พร้ อมบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ทะเบียนบ้ าน
(ต้ นฉบับ) ของ
ผู้รับมอบอํานาจ
และนําตัวอย่าง
ลายมือชือของ
ผู้จดั การมรดกมา
แสดงด้ วยเช่น
เอกสารตัวอย่าง
ลายมือชือที
รับรองสําเนา
ถูกต้ องจากศาล
(กรณีไม่ไป
ดําเนินการด้ วย
ตนเอง)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าคําขอกรณีทดิี น/สิงปลูกสร้ างแปลงละ 5 บาท
ค่ าธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่ าคําขอกรณีห้องชุดห้ องชุดละ 20 บาท
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

3)

ค่ าธรรมเนียมกรณีทดิี น/สิงปลูกสร้ างแปลงละ 50 บาท
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ -

4)

ค่ าธรรมเนียมกรณีห้องชุดห้ องชุดละ 100 บาท

หมายเหตุ
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ค่ าธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ 5)

ค่ าประกาศกรณีทดิี น/สิงปลูกสร้ างแปลงละ 10 บาท
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ -

6)

ค่ าประกาศกรณีห้องชุดห้ องชุดละ 20 บาท
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

7)

ค่ ามอบอํานาจกรณีทดิี น/สิงปลูกสร้ างเรื องละ 20 บาท
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

8)

ค่ ามอบอํานาจกรณีห้องชุดเรื องละ 50 บาท
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ -

9)

ค่ าพยานให้ แก่ พยานกรณีทดิี น/สิงปลูกสร้ างคนละ 10 บาท
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ -

10) ค่ าพยานให้ แก่ พยานกรณีห้องชุดคนละ 20 บาท
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเจ้ าพนักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/เจ้ าพนักงานทีดินอําเภอ/กิงอําเภอพืนทีทีใช้
บริ การ
หมายเหตุ-
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2)

3)
4)

5)

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับเรื องร้ องเรี ยนสํานักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/สํานักงานทีดินอําเภอ/กิง
อําเภอ
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. โทรสาร. ๐๕๖-๒๕๖๑๕๔, ๐๕๖๒๕๖๕๙๖
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)
มีครบทุกประเภทสามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจ้ าหน้ าทีณสํานักงานทีดินทุกแห่งหรื อสามารถตรวจสอบ
ด้ วยตนเองจากเว็บไซต์ www.dol.go.th/registry
-

19. หมายเหตุ
1. เอกสารทีนํามาแสดงต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีถ้ าเป็ นภาษาต่างประเทศต้ องแปลเป็ นภาษาไทยทีรับรองความถูกต้ องโดย
1.1คนไทยทีจบการศึกษาในระดับไม่ตํากว่าปริ ญญาตรี ในหลักสูตรทีใช้ ภาษาทีปรากฏในเอกสารนันเป็ นภาษาในการ
เรี ยนการสอนหรื อ
1.2 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเป็ นผู้สอนภาษาทีปรากฏในเอกสารนันในสถาบันการศึกษาหรื อ
1.3สถานทูตหรื อสถานกงสุลต่างประเทศทีตังอยูใ่ นประเทศไทยโดยประเทศนันใช้ ภาษาทีปรากฏในเอกสารนันเป็ น
ภาษาราชการหรื อ
1.4 สถานทูตหรื อสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
(ทังนีตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ริ าชการทางปกครองพ.ศ. 2539)
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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 -

