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คู่มือสําหรั บประชาชน: คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทแก้ คํานําหน้ านาม, แก้ ชือตัว, แก้ ชือสกุล, แก้ อายุ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทแก้ คํานําหน้ านาม, แก้ ชือตัว, แก้ ชือสกุล, แก้ อายุ
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 น

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 16/07/2015 11:14
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการสํานักงานที ดิ นกรุงเทพมหานครหรื อสาขาหรื อส่วนแยกสํานักงานที ดิ นจังหวัดหรื อสาขาหรื อ
ส่วนแยกสํ านักงานที ดิ นอําเภอหรื อสํานักงานที ดิ นกิ งอําเภอท้องที ซึ งที ดิ นหรื อที ดิ นพร้ อมสิ งปลูกสร้างหรื อห้อง
ชุดตังอยู่/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ขอจะต้ องเป็ นเจ้ าของทีดินหรื อห้ องชุดทีมีชือตนเองปรากฏอยูใ่ นหนังสือแสดงสิทธิในทีดินหรื อหนังสือกรรมสิทธิห้ อง
ชุดมีความประสงค์แก้ คํานําหน้ านามชือชือสกุลอายุเนืองจาก
- จดทะเบียนสมรส
- แก้ ชือตัวหรื อแก้ ชือสกุลเนืองจากพนักงานเจ้ าหน้ าทีได้ จดชือตัวหรื อชือสกุลของผู้ถือกรรมสิทธิในโฉนดทีดินหรื อหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3 ก,น.ส.3ข ,น.ส.3) หรื อห้ องชุดไว้ ผิด
- ได้ รับอนุญาตจากทางราชการให้ เปลียนชือตัวหรื อชือสกุล
- แก้ อายุเนืองจากพนักงานเจ้ าหน้ าทีได้ จดอายุของเจ้ าของทีดินหรื อห้ องชุดในสัญญาไว้ ผิด
2. ผู้ขอต้ องยืนเอกสารหลักฐานได้ แก่บตั รประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ้ านหลักฐานการจดทะเบียนสมรส
หลักฐานการเปลียนชือตัวหรื อชือสกุลพร้ อมโฉนดทีดิน, น.ส.3ก, น.ส.3ข,น.ส.3, หนังสือกรรมสิทธิห้ องชุดและสัญญาต่อ
พนักงานเจ้ าหน้ าทีณสํานักงานทีดินท้ องทีซึงทีดินหรื อห้ องชุดตังอยู่โดยต้ องติดต่อเจ้ าหน้ าทีประชาสัมพันธ์เพือตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานต่างๆเบืองต้ นก่อนและรับบัตรคิวเพือรอยืนคําขอและสอบสวนตามลําดับก่อนหลังในขันตอนต่อไป (ไม่
นับรวมอยูใ่ นระยะเวลาให้ บริ การ)
3. ระยะเวลาดําเนินการ 30 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอการยืนคําขอและสอบสวนทังนีการนับระยะเวลาดําเนินการจะเริ ม
นับตังแต่พนักงานเจ้ าหน้ าทีเริ มสอบสวนตามลําดับก่อนหลัง) ระยะเวลาแล้ วเสร็ จขึนอยูก่ บั จํานวนหนังสือแสดงสิทธิใน
ทีดินหรื อหนังสือกรรมสิทธิห้ องชุดหรื อจํานวนเอกสารทีขอแก้ ไขกรณีมีหนังสือแสดงสิทธิในทีดินหลายฉบับหรื อเอกสารที
ต้ องแก้ ไขหลายฉบับระยะเวลาอาจต้ องเพิมขึนตามข้ อเท็จจริ งดังกล่าว

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

–ตรวจสอบเอกสาร
25 นาที
หลักฐาน
–รับคําขอและสอบสวนผู้ขอ
–ผู้ขอลงนามในคําขอ

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

–เจ้ าหน้ าทีสังรับคําขอไว้
ดําเนินการ
–ชําระค่าธรรมเนียมคําขอ/
ค่ามอบอํานาจ (ถ้ ามี)
- ขออนุมตั เิ จ้ าพนักงาน
ทีดินแก้ ไขตามคําขอ
–แก้ สญ
ั ญาหรื อเอกสารที
แก้ คํานําหน้ านามหรื อ
คํานําหน้ านามและชือสกุล
หรื อแก้ ชือตัวหรื อแก้ ชือสกุล
หรื ออายุ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

2)

–เจ้ าพนักงานทีดินลง
5 นาที
ลายมือชือกํากับการแก้ ไข
- พนักงานเจ้ าหน้ าทีแก้ ไข
ฐานข้ อมูล
–คืนหนังสือแสดงสิทธิใน
ทีดินและหรื อหนังสือ
กรรมสิทธิห้ องชุดและหรื อ
สัญญา
–ผู้ขอตรวจสอบความ
ถูกต้ องในหนังสือแสดงสิทธิ
ในทีดินและหรื อหนังสือ
กรรมสิทธิห้ องชุดและ
สัญญาตามทีขอแก้ ไขก่อน
ออกจากสํานักงานทีดิน

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

-
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
โฉนดทีดินหรื อ กรมทีดิน
1
หนังสือรับรอง
1) การทําประโยชน์
หรื อหนังสือ
กรรมสิทธิห้ องชุด
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
2)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1
3)
บ้ าน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)
2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
หลักฐานของทาง กรมการปกครอง
ราชการแสดงว่า
ได้ มีการเปลียน
ชือตัวชือสกุล
ทะเบียนสมรส
กรมการปกครอง

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
(กรณีขอแก้ คํา
นําหน้ านามและ
ชือสกุลเนืองจาก
จดทะเบียน
สมรส)
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
(ต้ นฉบับและ
สําเนารับรอง
ความถูกต้ อง)
(กรณีไม่ไป

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
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

20

2)

กรณีห้องชุด
ค่ าคําขอ
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

ห้ องชุดละ

3)

ค่ ามอบอํานาจทีดิน
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

เรื องละ

4)

ค่ ามอบอํานาจห้ องชุด
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ -

เรื องละ

20

หมายเหตุ

บาท

บาท

บาท

50

บาท

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเจ้ าพนักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับเรื องร้ องเรี ยนสํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมสํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์โทร๐-๕๖๒๕-๖๑๕๔
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนฝ่ ายเรื องราวร้ องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ้ งวัฒนะแขวงทุง่ สองห้ องเขตหลักสีกทม.10210
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5)

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
วันทีพิมพ์
สถานะ

20/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
ทด.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

