คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทแกคํานําหนานาม, แกชื่อตัว, แกชื่อสกุล, แกอายุ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
๑

๒

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- รับคําขอและสอบสวนผูขอ
- ผูข อลงนามในคําขอ
- เจาหนาที่สั่งรับคําขอไวดําเนินการ
- ชําระคาธรรมเนียมคําขอ/
คามอบอํานาจ (ถามี)
- ขออนุมัติเจาพนักงานที่ดิน
แกไขตามคําขอ
- แกไขสัญญาหรือเอกสารทีแ่ กคํา
นําหนานามหรือคํานําหนานามและ
ชื่อสกุล หรือแกชื่อตัวหรือแกชื่อสกุล
หรือายุ

- เจาพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อกํากับ
การแกไข
- พนักงานเจาหนาที่แกไขฐานขอมูล
- คืนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและหรือ
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดและหรือสัญญา
- ผูขอตรวจสอบความถูกตองในหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินและหรือหนังสือ
กรรมสิทธิ์หองชุดและสัญญา ตามที่
ขอแกไขกอนออกจากสํานักงานที่ดิน

๒๕ นาที

ระยะเวลา
ดําเนินการ
รวม ๓๐ นาที

๕ นาที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
๑ เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
๑.๑ โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด (ตนฉบับ)
(กรมที่ดินเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๑.๒ บัตรประจําตัวประชาชน (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๑.๓ สําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒. เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
กรณีขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
๒.๑ หลักฐานของทางราชการแสดงวาไดมีการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ตนฉบับ)
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)
๒.๒ ทะเบียนสมรส (กรณีขอแกคํานําหนานามและชื่อสกุลเนื่องจากจดทะเบียนสมรส)
(กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๓ หนังสือมอบอํานาจ (ผูขอจัดทํา) และบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบาน (ถายเอกสาร) ที่ผูมอบอํานาจรับรองความถูกตองพรอมบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
ทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ (ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง) (กรณีไมไปดําเนินการดวยตนเอง)

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทแกคํานําหนานาม, แกชื่อตัว, แกชื่อสกุล, แกอายุ

คาธรรมเนียม
๑. กรณีทดี่ ิน คาคําขอ แปลงละ ๕ บาท
๒. กรณีหองชุด คาคําขอ หองชุดละ ๒๐ บาท
๓. คามอบอํานาจที่ดิน เรื่องละ ๒๐ บาท
๔. คามอบอํานาจหองชุด เรื่องละ ๓๐ บาท

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ สํานักงานทีด่ ินกรุงเทพมหานครหรือสาขา หรือ
สวนแยก สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขา หรือสวนแยก
สํานักงานทีด่ ินอําเภอ หรือสํานักงานทีด่ ินกิ่งอําเภอ
ทองที่ ซึ่งที่ดนิ หรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หรือหองชุด
ตั้งอยูต ิดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตัง้ แตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ชองทางติดตอ/รองเรียน
๑. เจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/เจาพนักงานที่ดินอําเภอพื้นที่ที่ใชบริการ
๒. ตูรับเรื่องรองเรียนสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/สํานักงานที่ดินอําเภอ/
สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ
๓. ศูนยดํารงธรรมกรมที่ดินโทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๖๗๘ – ๙
๔. ฝายเรือ่ งราวรองทุกขสาํ นักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๐๐- ๔
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ชั้น ๖ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
๕. ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี/ ตูปณ. ๑๑๑๑
เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ / สายดวน ๑๑๑๑ /
๖. ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- เลขที่ ๙๙ หมู ๔ อาคารซอฟแวรปารค ชัน้ ๒ ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
- สายดวน ๑๒๐๖ / โทรศัพท ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ตอ ๑๙๐๐, ๑๙๐๔ – ๗
โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๑๓๒
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +๖๖ ๙๒ ๖๘๘ ๐๗๗๗ / line : Fad.pacc/ Facebook : The Anti-Corruption
Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)

ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
สามารถขอดูแบบฟอรมตัวอยางและคูม อื จากจากพนักงานเจาหนาที่
ณ สํานักงานทีด่ ินทุกแหง หรือสามารถตรวจสอบดวยตนเอง
จากเว็บไซต www.dol.go.th/registry

กฎหมายที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
๓. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

