ื ัว, แก้ชอสกุ
ื
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : คําขอเบ็ ดเตล็ดประเภทแก้คํานําหน้านาม, แก้ชอต
ล, แก้อายุ
หน่วยงานทีให้บริการ :กรมทีดินกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ื
1. ผู ้ขอจะต ้องเป็ นเจ ้าของทีดินหรือห ้องชุดทีมีชอตนเองปรากฏอยู
่ในหนังสือแสดงสิทธิในทีดินหรือหนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดมี
ความประสงค์แก ้คํานํ าหน ้านามชือชือสกุลอายุเนืองจาก
- จดทะเบียนสมรส
- แก ้ชือตัวหรือแก ้ชือสกุลเนืองจากพนักงานเจ ้าหน ้าทีได ้จดชือตัวหรือชือสกุลของผู ้ถือกรรมสิทธิในโฉนดทีดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3 ก,น.ส.3ข ,น.ส.3) หรือห ้องชุดไว ้ผิด
- ได ้รับอนุญาตจากทางราชการให ้เปลียนชือตัวหรือชือสกุล
- แก ้อายุเนืองจากพนั กงานเจ ้าหน ้าทีได ้จดอายุของเจ ้าของทีดินหรือห ้องชุดในสัญญาไว ้ผิด
2. ผู ้ขอต ้องยืนเอกสารหลักฐานได ้แก่บัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ ้านหลักฐานการจดทะเบียนสมรสหลักฐานการ
เปลียนชือตัวหรือชือสกุลพร ้อมโฉนดทีดิน, น.ส.3ก, น.ส.3ข,น.ส.3, หนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดและสัญญาต่อพนั กงาน
เจ ้าหน ้าทีณสํานักงานทีดินท ้องทีซึงทีดินหรือห ้องชุดตังอยูโ่ ดยต ้องติดต่อเจ ้าหน ้าทีประชาสัมพันธ์เพือตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานต่างๆเบืองต ้นก่อนและรับบัตรคิวเพือรอยืนคําขอและสอบสวนตามลําดับก่อนหลังในขันตอนต่อไป (ไม่นับรวมอยูใ่ น
ระยะเวลาให ้บริการ)
3. ระยะเวลาดําเนินการ 30 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอการยืนคําขอและสอบสวนทังนีการนับระยะเวลาดําเนินการจะเริมนับตังแต่
พนักงานเจ ้าหน ้าทีเริมสอบสวนตามลําดับก่อนหลัง) ระยะเวลาแล ้วเสร็จขึนอยูก
่ ับจํานวนหนังสือแสดงสิทธิในทีดินหรือหนังสือ
กรรมสิทธิห ้องชุดหรือจํานวนเอกสารทีขอแก ้ไขกรณีมห
ี นังสือแสดงสิทธิในทีดินหลายฉบับหรือเอกสารทีต ้องแก ้ไขหลายฉบับ
ระยะเวลาอาจต ้องเพิมขึนตามข ้อเท็จจริงดังกล่าว

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานครหรือสาขาหรือส่วนแยกสํานั กงาน
ทีดินจังหวัดหรือสาขาหรือส่วนแยกสํานั กงานทีดินอําเภอหรือ
สํานักงานทีดินกิงอําเภอท ้องทีซึงทีดินหรือทีดินพร ้อมสิงปลูก
สร ้างหรือห ้องชุดตังอยู่/ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน

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

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :30 นาที
ลําด ับ
1)

ขนตอน
ั
การพิจารณา
–ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
–รับคําขอและสอบสวนผู ้ขอ
–ผู ้ขอลงนามในคําขอ
–เจ ้าหน ้าทีสังรับคําขอไว ้ดําเนินการ
–ชําระค่าธรรมเนียมคําขอ/ค่ามอบอํานาจ (ถ ้ามี)
- ขออนุมต
ั เิ จ ้าพนั กงานทีดินแก ้ไขตามคําขอ
–แก ้สัญญาหรือเอกสารทีแก ้คํานํ าหน ้านามหรือ
คํานําหน ้านามและชือสกุลหรือแก ้ชือตัวหรือแก ้ชือสกุลหรืออายุ

ระยะเวลา
25 นาที

ส่วนทีร ับผิดชอบ
-

ลําด ับ
2)

ขนตอน
ั

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ

5 นาที

-

(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
–เจ ้าพนักงานทีดินลงลายมือชือกํากับการแก ้ไข
- พนักงานเจ ้าหน ้าทีแก ้ไขฐานข ้อมูล
–คืนหนังสือแสดงสิทธิในทีดินและหรือหนังสือกรรมสิทธิห ้องชุด
และหรือสัญญา
–ผู ้ขอตรวจสอบความถูกต ้องในหนังสือแสดงสิทธิในทีดินและ
หรือหนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดและสัญญาตามทีขอแก ้ไขก่อน
ออกจากสํานั กงานทีดิน
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
โฉนดทีดน
ิ หรือหน ังสือร ับรองการทําประโยชน์หรือหน ังสือ
กรรมสิทธิห้องชุด
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ3)
สําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ4)
หล ักฐานของทางราชการแสดงว่าได้มก
ี ารเปลียนชือต ัวชือสกุล
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ5)
ทะเบียนสมรส (กรณีขอแก้คํานําหน้านามและชือสกุลเนืองจาก
จดทะเบียนสมรส)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ6)
หนงั สือมอบอํานาจ (ผูข
้ อจ ัดทํา) และบ ัตรประจําต ัวประชาชนของ
ผูม
้ อบอํานาจหรือสําเนาบ ัตรประจําต ัวประชาชนและสําเนาทะเบียน
บ้าน(ถ่ายเอกสาร) ทีผูม
้ อบอํานาจร ับรองความถูกต้องพร้อมบ ัตร
ประจําต ัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับมอบอํานาจ
ํ เนาร ับรองความถูกต้อง) (กรณีไม่ไปดําเนินการ
(ต้นฉบ ับและสา
ด้วยตนเอง )
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
1)
กรณีทดิ
ี น
5
บาท
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าคําขอ

แปลงละ

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมทีดิน

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

ลําด ับ
2)

3)

4)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าคําขอ
บาท

กรณีหอ
้ งชุด
ละ
20
(หมายเหตุ: -)
ค่ามอบอํานาจทีดน
ิ
20
บาท
(หมายเหตุ: -)
ค่ามอบอํานาจห้องชุด
50
บาท
(หมายเหตุ: -)

ห้อ งชุ ด

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 20 บาท

เ รื องล ะ

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

เ รื องล ะ

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
เจ ้าพนักงานทีดินจังหวัด / สาขา / ส่วนแยก /เจ ้าพนักงานทีดินอําเภอ
(หมายเหตุ: -)
2)
ตู ้รับเรืองร ้องเรียนสํานักงานทีดินจังหวัด / สาขา / ส่วนแยก / สํานักงานทีดินอําเภอ
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 2141 5678-9
(หมายเหตุ: -)
4)
ฝ่ ายเรืองราวร ้องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน
6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห ้องเขตหลักสีกทม.10210
(หมายเหตุ: -)
5)
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
6)
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 :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
ชือแบบฟอร์ม
1)
สามารถขอดูแบบฟอร์มตัวอย่างและคูม
่ อ
ื จากพนักงานเจ ้าหน ้าทีณสํานักงานทีดินทุกแห่งหรือสามารถตรวจสอบ
ด ้วยตนเองจากเว็บไซต์ www.dol.go.th/registry
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคู่มอ
ื มีผลบังคับใช ้: 29/06/2558

