
คูม่อืสําหรบัประชาชน : คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทแกค้ํานําหนา้นาม, แกช้ื�อตวั, แกช้ื�อสกุล, แกอ้ายุ 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูข้อจะตอ้งเป็นเจา้ของที�ดนิหรอืหอ้งชดุที�มชีื�อตนเองปรากฏอยู่ในหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุมี

ความประสงคแ์กค้ํานําหนา้นามชื�อชื�อสกลุอายุเนื�องจาก 

 

- จดทะเบยีนสมรส 

 

- แกช้ื�อตัวหรอืแกช้ื�อสกลุเนื�องจากพนักงานเจา้หนา้ที�ไดจ้ดชื�อตวัหรอืชื�อสกลุของผูถ้อืกรรมสทิธิ�ในโฉนดที�ดนิหรอืหนังสอื

รับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3 ก,น.ส.3ข ,น.ส.3) หรอืหอ้งชุดไวผ้ดิ 

 

- ไดร้ับอนุญาตจากทางราชการใหเ้ปลี�ยนชื�อตวัหรอืชื�อสกลุ 

 

- แกอ้ายุเนื�องจากพนักงานเจา้หนา้ที�ไดจ้ดอายุของเจา้ของที�ดนิหรอืหอ้งชดุในสญัญาไวผ้ดิ 

 

2. ผูข้อตอ้งยื�นเอกสารหลักฐานไดแ้กบ่ัตรประจําตวัประชาชนสาํเนาทะเบยีนบา้นหลกัฐานการจดทะเบยีนสมรสหลักฐานการ

เปลี�ยนชื�อตวัหรือชื�อสกลุพรอ้มโฉนดที�ดนิ, น.ส.3ก, น.ส.3ข,น.ส.3, หนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุและสญัญาตอ่พนักงาน

เจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิทอ้งที�ซึ�งที�ดนิหรอืหอ้งชดุตั �งอยูโ่ดยตอ้งตดิตอ่เจา้หนา้ที�ประชาสมัพันธเ์พื�อตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานตา่งๆเบื�องตน้กอ่นและรับบัตรควิเพื�อรอยื�นคําขอและสอบสวนตามลําดับก่อนหลงัในขั �นตอนตอ่ไป (ไม่นับรวมอยูใ่น

ระยะเวลาใหบ้รกิาร) 

3. ระยะเวลาดาํเนนิการ 30 นาท ี(ไมร่วมระยะเวลารอการยื�นคําขอและสอบสวนทั �งนี�การนับระยะเวลาดําเนนิการจะเร ิ�มนับตั �งแต่

พนักงานเจา้หนา้ที�เริ�มสอบสวนตามลําดบักอ่นหลงั) ระยะเวลาแลว้เสร็จขึ�นอยูก่ับจํานวนหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรือหนังสอื

กรรมสทิธิ�หอ้งชดุหรอืจํานวนเอกสารที�ขอแกไ้ขกรณีมหีนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหลายฉบบัหรอืเอกสารที�ตอ้งแกไ้ขหลายฉบบั

ระยะเวลาอาจตอ้งเพิ�มข ึ�นตามขอ้เท็จจรงิดงักลา่ว 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครเลขที� 2  ถนนพระพพิธิแขวง
พระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร 10200 / โทรศพัท ์: 0 2225 
5758, 0 2224 0187, 0 2622 3490  / Fax : 0 2225 5734  / 
E-mail : bangkok@dol.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 นาท ี
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การพจิารณา 
–ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
–รับคําขอและสอบสวนผูข้อ 
–ผูข้อลงนามในคําขอ 
–เจา้หนา้ที�สั�งรับคาํขอไวด้ําเนนิการ 
–ชําระคา่ธรรมเนียมคําขอ/คา่มอบอาํนาจ (ถา้ม)ี 
- ขออนุมตัเิจา้พนักงานที�ดนิแกไ้ขตามคําขอ 
–แกส้ญัญาหรอืเอกสารที�แกค้าํนําหนา้นามหรอื 
คํานําหนา้นามและชื�อสกลุหรอืแกช้ื�อตัวหรอืแกช้ื�อสกลุหรอือาย ุ
 
 

25 นาท ี สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -) 

2) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
–เจา้พนักงานที�ดนิลงลายมอืชื�อกํากับการแกไ้ข 
- พนักงานเจา้หนา้ที�แกไ้ขฐานขอ้มลู 
–คนืหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิและหรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุ
และหรอืสญัญา 
–ผูข้อตรวจสอบความถูกตอ้งในหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิและ
หรอืหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุและสญัญาตามที�ขอแกไ้ขกอ่น
ออกจากสาํนักงานที�ดนิ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

โฉนดที�ดนิหรอืหนงัสอืรบัรองการทําประโยชนห์รอืหนงัสอื
กรรมสทิธ ิ�หอ้งชุด 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หลกัฐานของทางราชการแสดงวา่ไดม้กีารเปลี�ยนชื�อตวัชื�อสกุล 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ทะเบยีนสมรส   (กรณีขอแกค้ํานําหนา้นามและชื�อสกุลเนื�องจาก
จดทะเบยีนสมรส) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ผูข้อจดัทํา)  และบตัรประจําตวัประชาชนของ
ผูม้อบอํานาจหรอืสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีน
บา้น(ถา่ยเอกสาร) ที�ผูม้อบอํานาจรบัรองความถกูตอ้งพรอ้มบตัร
ประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัมอบอํานาจ 
(ตน้ฉบบัและสาํเนารบัรองความถกูตอ้ง) (กรณีไมไ่ปดําเนนิการ
ดว้ยตนเอง ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

 

 

 

 

 

 



คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) กรณีที�ดนิ  คา่คําขอ   แปลงละ            
5           บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

2) กรณีหอ้งชุด  คา่คําขอ   ห้องชุด
ละ        20        บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

3) คา่มอบอํานาจที�ดนิ     เรื�องละ      
20               บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

4) คา่มอบอํานาจหอ้งชุด     เรื�องละ              
50       บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เจา้พนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานคร : สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครเลขที� 2  ถนนพระพพิธิแขวง

พระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร 10200 / โทรศพัท ์: 0 2225 5758, 0 2224 0187, 0 2622 3490  / Fax : 0 
2225 5734  / E-mail : bangkok@dol.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ตูร้ับเรื�องรอ้งเรยีนณสาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานคร 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยด์ํารงธรรมกรมที�ดนิโทร. 0 2141 5678-9 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ฝ่ายเรื�องราวรอ้งทุกขส์ํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4  ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯชั �น 
6 อาคารรัฐประศาสนภกัดถีนนแจง้วัฒนะแขวงทุ่งสองหอ้งเขตหลกัสี�กทม.10210 
(หมายเหต:ุ -) 

5) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

1) สามารถขอดแูบบฟอรม์ตวัอย่างและคูม่อืจากพนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิทุกแหง่หรอืสามารถตรวจสอบ
ดว้ยตนเองจากเว็บไซต ์ www.dol.go.th/registry 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ - 


