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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:กรมที่ดิน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมที่ดนิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2543
2)

กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2544

3)

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธกี ารและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามกฎหมายวา
ดวยการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2544

4)

ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางเรื่องกําหนดขั้นตอนหลักเกณฑและวิธกี ารพิจารณาแผนผังโครงการ
และวิธีการในการจัดสรรที่ดินและการขอแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ

5)

ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัด........พ.ศ..........

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูม ือประชาชน] การขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน 21/04/2015 10:53
11. ชองทางการใหบริการ

2/11

1)

สถานทีใ่ หบริการสาํ นกั งานที่ดนิ ในพื้นทีใ่ หบริการ/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ วธิ ีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูที่มีความประสงคจะขอออกใบอนุญาตใหทาํ การจัดสรรที่ดินยืน่ คําขอตามแบบจ.ส.1 ตอเจาพนักงานที่ดนิ จังหวัด/
สาขา/สวนแยก/อําเภอแหงทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตัง้ อยูพรอมเอกสารหลักฐานและรายละเอียดตามมาตรา 23 แหง
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2543 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธกี ารและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการ
ออกใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2544 และขอกําหนดเกีย่ วกับการจัดสรรทีด่ ินเพื่อที่อยูอาศัย
และพาณิชยกรรม

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูขอยื่นคําขอและเจาหนาที่ 1 วัน
ตรวจสอบความครบถวน
ของหลักฐานเอกสาร

-

การพิจารณา

เจาพนักงานทีด่ ินตรวจสอบ 2 วัน
ความสมบูรณถูกตองของ
หลักฐานเอกสารแลวสั่ง
รับคําขอและสงเรื่องให
สํานักงานที่ดนิ จังหวัด

-

การพิจารณา

ตรวจสอบแผนผังเจาหนาที่ 14 วัน

-

1)

2)

3)

หมายเหตุ

(- สํานักงานทีด่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาสวน
แยกและอําเภอ)
(- สํานักงานทีด่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาสวน
แยกและอําเภอ)
(- สํานักงานทีด่ ิน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ตรวจสอบแผนผังโครงการ
และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ขอ
อนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน

จังหวัด )

การพิจารณา

1 วัน
ตรวจสอบสภาพที่ดิน
เจาหนาที่ออกไปตรวจสอบ
สภาพที่ดนิ /สาธารณูปโภค
และหรือบริการสาธารณะ

-

(- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัด )

การพิจารณา

7 วัน
ประมาณการราคาคา
กอสรางแจงผูข อทําสัญญา
ค้ําประกันฯ

-

(- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัด)

การพิจารณา

ประชุมคณะกรรมการ
20 วัน
จัดสรรที่ดิน (ฝาย
เลขานุการคณะกรรมการฯ
จัดทําวาระการขออนุญาต
ทําการจัดสรรที่ดินและนํา
เรื่องเขาที่ประชุม
คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
จังหวัดเพื่อพิจารณาแจงมติ
ของคณะกรรมการฯใหผูขอ
ทราบ)

-

(- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัด)

4)

5)

6)

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนีผ้ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 45 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
กรณีบุคคล
0
ธรรมดา - บัตร
ประจําตัว
ประชาชน ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส
พรอมสําเนาทีม่ ี
การลงนาม
รับรองความ
1)
ถูกตอง

2)

กรณีนิติบุคคล - หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล ขอบังคับของนิติ
บุคคล - หนังสือ
บริคณหและ
วัตถุประสงค บัญชีรายชื่อผถู ือ
หุนกรณีบริษัท

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
13

ฉบับ

13

ฉบับ

หมายเหตุ
(- เอกสารฉบับ
จริงไวแสดงตอ
พนักงาน
เจาหนาที่ - ถาไม
ไปดําเนินการดวย
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน,
ทะเบียนบานที่ผู
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกตองบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ )
(ถาไมไป
ดําเนินการดวย
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบานที่ผู
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
จํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด แบบรับรองการ
จดทะเบียนจัดตั้ง
หางหุน สวนกรณี
หางหุน สวน
จํากัดหรือหาง
หุนสวนสามัญที่
จดทะเบียนแลว บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบานของ
กรรมการผูมี
อํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล ตัวอยางลายมือ
ชื่อของกรรมการ
ผูมีอํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล รายงานการ
ประชุมนิติบุคคล
พรอมสําเนาทีม่ ี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกตอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ถูกตองบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

หมายเหตุ
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ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
โฉนดที่ดนิ หรือ กรมที่ดิน
หนังสือรับรอง
การทําประโยชน
กรมทีด่ ิน
บันทึกความ
ยินยอมใหทําการ
จัดสรรที่ดินของ
ผูรับจํานองและ
จํานวนเงินที่ผรู ับ
จํานองจะไดรับ
ชําระหนี้จาก
ที่ดินแปลงยอย
แตละแปลงและ
ตองระบุดวยวา
ที่ดินที่เปน
สาธารณูปโภค
หรือที่ดินที่ใชเพื่อ
บริการสาธารณะ
ไมตองรับภาระ
หนี้จาํ นอง
แผนผังแสดง
กรมทีด่ ิน
จํานวนที่ดิน
แปลงยอยที่จะ
ขอจัดสรร,
แผนผังระบบ
ไฟฟา, แผนผัง
ระบบประปา,
แผนผังระบบการ
ระบายน้ํา,
แผนผังระบบ

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

13

ฉบับ

-

0

13

ฉบับ

-

0

13

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

6)

7)

8)

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
บําบัดน้าํ เสีย,
แผนผังระบบ
ถนนและทางเทา
ฯลฯ
แผนผังแสดง
จํานวนที่ดิน
แปลงยอยและ
เนื้อที่
โดยประมาณของ
แตละแปลง
แผนงานโครงการ
และระยะเวลา
การบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค
วิธีการจําหนาย
ที่ดินจัดสรรและ
การชําระราคา
หรือคาตอบแทน
ภาระผูกพันตางๆ
ที่บุคคลอื่นมีสว น
ไดเสียเกี่ยวกับ
ที่ดินที่ขอจัดสรร
นั้น
แบบสัญญาจะ
ซื้อจะขายที่ดิน
จัดสรร
ที่ตั้งสํานักงาน
ของผูขอ
ใบอนุญาตทํา

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมที่ดิน

0

13

ฉบับ

-

กรมที่ดิน

0

13

ฉบับ

-

กรมที่ดิน

0

13

ฉบับ

-

กรมที่ดิน

0

13

ฉบับ

-

กรมที่ดิน

0

13

ฉบับ

-

กรมที่ดิน

0

13

ฉบับ

-
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

การจัดสรร
ชื่อธนาคารหรือ กรมที่ดิน
สถาบันการเงินที่
คณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง
กําหนดซึง่ จะเปน
ผูค้ําประกันการ
จัดใหมี
สาธารณูปโภค
10)
หรือบริการ
สาธารณะหรือ
การปรับปรุงทีด่ ิน
และค้ําประกัน
การบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค
และบริการ
สาธารณะ
หนังสืออนุญาต กรุงเทพมหานคร
เชื่อมทาง,
หนังสือรับรอง
พื้นที่ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร
, หนังสือรับรอง
11)
จากการไฟฟา
นครหลวง,
หนังสือรับรอง
จากการประปา
นครหลวง,
หนังสืออนุญาต

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

13

ฉบับ

-

0

13

ฉบับ

-
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

ระบายน้ํา,
รายงานการ
วิเคราะห
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตาม
กฎหมายวาดวย
การสงเสริมและ
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (ใน
กรณีที่ตองจัดทํา
รายงาน)
สัญญาค้ํา
ประกันการจัดทํา
สาธารณูปโภค/
12) สัญญาค้ํา
ประกันการ
บํารุงรักษา
สาธารณูปโภค
16. คาธรรมเนียม
1) คําขอ
คาธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ (แปลงละ)
2)

คามอบอํานาจ
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (เรื่องละ)

3)

คาพยาน

1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

-
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คาธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ (รายละ)

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนเจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/อําเภอ
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนตูรับเรื่องรองเรียนสํานักงานที่ดนิ จังหวัด/สาขา/สวนแยก/อําเภอ
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกรมที่ดินโทร. 0 2141 5678-9
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียนฝายเรื่องราวรองทุกขสํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนยราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจงวัฒนะแขวงทุง สองหองเขตหลักสี่กทม.
10210
หมายเหต-ุ
5) ชองทางการรองเรียนศูนยปฏิบัติการตอตานทุจริตกรมที่ดิน www.dol.go.th/ethics โทร. 0 2141 5896
โทรสาร. 0 2141 8698 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน้ 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุง สองหองเขตหลักสีก่ ทม. 10210 Facebook.com/ethicsdol
หมายเหตุ18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย

17/07/2558
คูมือประชาชนอยูระหวางการ
จัดทํา / แกไข (User)
Sarinee Kulsawat
-
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เผยแพรโดย -

1/10

คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดนิ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:กรมที่ดิน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตใหทาํ การจัดสรรทีด่ ิน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมที่ดนิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2544
2)

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธกี ารและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามกฎหมายวา
ดวยการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2544

3)

ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัด........พ.ศ..........

4)

ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางเรื่องกําหนดขั้นตอนหลักเกณฑและวิธกี ารพิจารณาแผนผังโครงการ
และวิธีการในการจัดสรรที่ดินและการขอแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ

5)

พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2543

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูม ือประชาชน] การออกใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน 17/07/2558
13:39
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11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานทีใ่ หบริการสํานักงานที่ดนิ ในพื้นทีใ่ หบริการ/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อผูขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินไดยื่นคําขอและคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดไดมีมติใหดําเนินการอยางใดแลวผู
ขอตองดําเนินการตามมติของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดใหครบถวนถูกตองแลวจึงแจงใหคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินจังหวัดดําเนินการออกใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขนั้ ตอน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เมื่อผูขอดําเนินการตามมติ 1 วัน
ของคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินโดยครบถวนถูกตอง
แลวสงใหเจาหนาที่
ดําเนินการ

-

(- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัด )

การพิจารณา

เจาหนาที่รวบรวมเรื่องและ
จัดทําใบอนุญาตใหทาํ การ
จัดสรรที่ดินเพือ่ เสนอผูมี
อํานาจลงนาม

3 วัน

-

(- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัด)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ประธานคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินลงนามเสร็จ
แลวแจงผูขอทราบ

3 วัน

-

(- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัด)

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
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14. งานบริการนีผ้ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
กรณีบุคคล
0
ธรรมดา - บัตร
ประจําตัว
ประชาชน ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส
พรอมสําเนาทีม่ ี
การลงนาม
รับรองความ
1)
ถูกตอง

2)

กรณีนิติบุคคล - หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล ขอบังคับของนิติ
บุคคล - หนังสือ

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
13

ฉบับ

13

ฉบับ

หมายเหตุ
( เอกสารฉบับจริง
ไวแสดงตอ
พนักงาน
เจาหนาที่ - ถาไม
ไปดําเนินการดวย
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน,
ทะเบียนบานที่ผู
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกตองบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ )
(ถาไมไป
ดําเนินการดวย
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว

4/10

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
บริคณหและ
วัตถุประสงค บัญชีรายชื่อผูถ ือ
หุนกรณีบริษัท
จํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด แบบรับรองการ
จดทะเบียนจัดตั้ง
หางหุน สวนกรณี
หางหุน สวน
จํากัดหรือหาง
หุนสวนสามัญที่
จดทะเบียนแลว บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบานของ
กรรมการผูมี
อํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล ตัวอยางลายมือ
ชื่อของกรรมการ
ผูมีอํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล รายงานการ
ประชุมนิติบุคคล
พรอมสําเนาทีม่ ี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกตอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ประชาชนและ
ทะเบียนบานที่ผู
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกตองบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
โฉนดที่ดนิ หรือ กรมที่ดิน
หนังสือรับรอง
การทําประโยชน
กรมทีด่ ิน
บันทึกความ
ยินยอมใหทําการ
จัดสรรที่ดินของ
ผูรับจํานองและ
จํานวนเงินที่ผรู ับ
จํานองจะไดรับ
ชําระหนี้จาก
ที่ดินแปลงยอย
แตละแปลงและ
ตองระบุดวยวา
ที่ดินที่เปน
สาธารณูปโภค
หรือที่ดินที่ใชเพื่อ
บริการสาธารณะ
ไมตองรับภาระ
หนี้จาํ นอง
แผนผังแสดง
กรมทีด่ ิน
จํานวนที่ดิน
แปลงยอยที่จะ
ขอจัดสรร,
แผนผังระบบ
ไฟฟา, แผนผัง
ระบบประปา,
แผนผังระบบการ

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

13

ฉบับ

-

0

13

ฉบับ

-

0

13

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

6)

7)

8)
9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
ระบายน้ํา,
แผนผังระบบ
บําบัดน้าํ เสีย,
แผนผังระบบ
ถนนและทางเทา
ฯลฯ
แผนผังแสดง
จํานวนที่ดิน
แปลงยอยและ
เนื้อที่
โดยประมาณของ
แตละแปลง
แผนงานโครงการ
และระยะเวลา
การบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค
วิธีการจําหนาย
ที่ดินจัดสรรและ
การชําระราคา
หรือคาตอบแทน
ภาระผูกพันตางๆ
ที่บุคคลอื่นมีสว น
ไดเสียเกี่ยวกับ
ที่ดินที่ขอจัดสรร
นั้น
แบบสัญญาจะ
ซื้อจะขายที่ดิน
จัดสรร
ที่ตั้งสํานักงาน

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมที่ดิน

0

13

ฉบับ

-

กรมที่ดิน

0

13

ฉบับ

-

กรมที่ดิน

0

13

ฉบับ

-

กรมที่ดิน

0

13

ฉบับ

-

กรมที่ดิน

0

13

ฉบับ

-

กรมที่ดิน

0

13

ฉบับ

-
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

ของผูขอ
ใบอนุญาตทํา
การจัดสรร
ชื่อธนาคารหรือ กรมที่ดิน
สถาบันการเงินที่
คณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง
กําหนดซึง่ จะเปน
ผูค้ําประกันการ
จัดใหมี
สาธารณูปโภค
10)
หรือบริการ
สาธารณะหรือ
การปรับปรุงทีด่ ิน
และค้ําประกนั
การบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค
และบริการ
สาธารณะ
หนังสืออนุญาต กรุงเทพมหานคร
เชื่อมทาง,
หนังสือรับรอง
พื้นที่ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร
11)
, หนังสือรับรอง
จากการไฟฟา
นครหลวง,
หนังสือรับรอง
จากการประปา

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

13

ฉบับ

-

0

13

ฉบับ

-
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

นครหลวง,
หนังสืออนุญาต
ระบายน้ํา,
รายงานการ
วิเคราะห
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตาม
กฎหมายวา ดวย
การสงเสริมและ
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (ใน
กรณีที่ตองจัดทํา
รายงาน
สัญญาค้ํา
ประกันการจัดทํา
สาธารณูปโภค/
12) สัญญาค้ํา
ประกันการ
บํารุงรักษา
สาธารณูปโภค

1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

16. คาธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินจัดสรรที่ดินเปนทีป่ ระกอบเกษตรกรรม
คาธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ (ไรละ (เศษของไรใหคิดเปนหนึ่งไร))
2)

ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินจัดสรรที่ดินประเภทอื่น
คาธรรมเนียม250 บาท
หมายเหตุ (ไรละ (เศษของไรใหคิดเปนหนึ่งไร))

ฉบับ

หมายเหตุ

-
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17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนเจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/อําเภอ
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนตูรับเรื่องรองเรียนสํานักงานที่ดนิ จังหวัด/สาขา/สวนแยก/อําเภอ
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกรมที่ดินโทร. 0 2141 5678-9
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียนฝายเรื่องราวรองทุกขสํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนยราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจงวัฒนะแขวงทุง สองหองเขตหลักสีก่ ทม. 10210
หมายเหตุ5) ชองทางการรองเรียนศูนยปฏิบัติการตอตานทุจริตกรมที่ดิน www.dol.go.th/ethics โทร. 0 2141 5896
โทรสาร. 0 2141 8698 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุง สองหองเขตหลักสีก่ ทม. 10210 Facebook.com/ethicsdol
หมายเหตุ18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

17/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหนา
หนวยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
Sarinee Kulsawat
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:กรมที่ดิน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมที่ดนิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธกี ารและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามกฎหมายวา
ดวยการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2544
2)

ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางเรื่องกําหนดขั้นตอนหลักเกณฑและวิธกี ารพิจารณาแผนผังโครงการ
และวิธีการในการจัดสรรที่ดินและการขอแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ

3)

พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2543

4)

ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัด........พ.ศ..........

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา 0วัน
ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูม ือประชาชน] การขออนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและ
วิธีการจัดสรรที่ดิน 21/04/2015 12:17
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานทีใ่ หบริการสานั
ํ กงานที่ดนิ ในพื้นทีใ่ หบริการ/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
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ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูที่มีความประสงคจะขออนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินยืน่ คําขอตามแบบจ.ส.ก.5 ตอ
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัด/สาขาสวนแยกและอําเภอแหงทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตัง้ อยูพรอมเอกสารหลักฐานและรายละเอียด
ตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2543

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูจัดสรรทีดิ่ นยื่นคําขอและ 1 วัน
เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของเอกสาร
หลักฐาน

-

การพิจารณา

เจาพนักงานทีด่ ินสั่งรับคํา 2 วัน
ขอและสงเรื่องใหสํานักงาน
ที่ดินจังหวัด

-

การพิจารณา

ตรวจสอบแผนผัง
14 วัน
(เจาหนาที่ตรวจสอบแผนผัง
โครงการและวิธีการจัดสรร
ที่ดินที่ขอแกไข)

-

1)

2)

3)

หมายเหตุ

(- สํานักงานทีด่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาสวน
แยกและอําเภอ)
(- สํานักงานทีด่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาสวน
แยกและอําเภอ)
(- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัด)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การพิจารณา

1 วัน
ตรวจสอบสภาพที่ดิน
เจาหนาที่ออกไปตรวจสอบ
สภาพที่ดนิ /สาธารณูปโภค
และหรือบริการสาธารณะที่
ขอแกไข

-

(- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัด)

การพิจารณา

7 วัน
ประมาณการราคาคา
กอสรางแจงผูข อทําสัญญา
ค้ําประกันฯ

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ประชุมคณะกรรมการ
20 วัน
จัดสรรที่ดิน
(ฝายเลขานุการคณะ
กรรมการฯจัดทําวาระการ
ขอแกไขเปลี่ยนแปลง
แผนผังโครงการและวิธีการ
จัดสรรที่ดินและนําเรื่องเขา
ที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดเพื่อ
พิจารณา)และแจงผูยื่นคาํ
ขอดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการ

-

(- สํานักงานทีด่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาสวน
แยกและอําเภอ)
(
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัด )

4)

5)

6)

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
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14. งานบริการนีผ้ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
กรณีบุคคล
0
ธรรมดา - บัตร
ประจําตัว
ประชาชน ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส
พรอมสําเนาทีม่ ี
การลงนาม
รับรองความ
1)
ถูกตอง

2)

กรณีนิติบุคคล - หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล ขอบังคับของนิติ
บุคคล - หนังสือ

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
13

ฉบับ

13

ฉบับ

หมายเหตุ
(- เอกสารฉบบั
จริงไวแสดงตอ
พนักงาน
เจาหนาที่ - ถาไม
ไปดําเนินการดวย
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน,
ทะเบียนบานที่ผู
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกตองบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ )
(ถาไมไป
ดําเนินการดวย
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
บริคณหและ
วัตถุประสงค บัญชีรายชื่อผถู ือ
หุนกรณีบริษัท
จํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด แบบรับรองการ
จดทะเบียนจัดตั้ง
หางหุน สวนกรณี
หางหุน สวน
จํากัดหรือหาง
หุนสวนสามัญที่
จดทะเบียนแลว บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบานของ
กรรมการผูมี
อํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล ตัวอยางลายมือ
ชื่อของกรรมการ
ผูมีอํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล รายงานการ
ประชุมนิติบุคคล
พรอมสําเนาทีม่ ี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกตอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ประชาชนและ
ทะเบียนบานที่ผู
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกตองบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
โฉนดที่ดนิ หรือ
หนังสือรับรอง
การทําประโยชน
ที่ขอแกไข
หนังสือของ
ธนาคารหรือ
สถาบันการเงิน
ในฐานะผูค้ํา
ประกันฯยินยอม
ใหแกไข
เปลี่ยนแปลง
แผนผังโครงการ
และวิธีการ
จัดสรรที่ดิน
บัญชีเฉลี่ยภาระ
หนี้รายแปลงของ
ผูรับจํานอง
(กรณีโครงการ
จัดสรรที่ดินมี
ภาระการจํานอง
และจํานวนทดี่ ิน
แปลงยอย
เพิ่มขึ้น/ลดลง)
แผนผังจัดสรร
แสดงจํานวน
ที่ดินแปลงยอยที่
จะขอแกไขและ

กรมที่ดิน

0

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

13

ฉบับ

-

0

13

ฉบับ

-

-

0

13

ฉบับ

-

-

0

13

ฉบับ

-
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ที่

5)

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
เนื้อที่
โดยประมาณของ
แตละแปลง
โครงการและ
วิธีการจัดสรร
ที่ดินที่จะขอแกไข
หนังสือรับรองวา ที่ดินแปลงที่ขอ
แกไขยังมิได
จําหนายหรือทํา
สัญญาจะซื้อจะ
ขายใหกับผูใด
สัญญาค้ํา
ประกันการจัดทํา
สาธารณูปโภค
หรือบริการ
สาธารณะ (ใน
กรณีที่ขอแกไข)

16. คาธรรมเนียม
1) คําขอ
คาธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ (แปลงละ)
2)

คามอบอํานาจ
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (เรื่องละ)

3)

คาพยาน

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

13

ฉบับ

-

0

13

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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คาธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ (รายละ)

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนเจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/อําเภอ
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนตูรับเรื่องรองเรียนสํานักงานที่ดนิ จังหวัด/สาขา/สวนแยก/อําเภอ
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกรมที่ดินโทร. 0 2141 5678-9
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียนฝายเรื่องราวรองทุกขสํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนยราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจงวัฒนะแขวงทุง สองหองเขตหลักสี่กทม.
10210
หมายเหตุ5) ชองทางการรองเรียนศูนยปฏิบัติการตอตานทุจริตกรมที่ดิน www.dol.go.th/ethics โทร. 0 2141 5896
โทรสาร. 0 2141 8698 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน้ 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุง สองหองเขตหลักสีก่ ทม. 10210 Facebook.com/ethicsdol
หมายเหตุ18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย

19/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหนา
หนวยงาน (Reviewer)
Sarinee Kulsawat
-
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เผยแพรโดย -
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอออกหนังสืออนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธกี ารจัดสรร
ที่ดิน
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:กรมที่ดิน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอออกหนังสืออนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมที่ดนิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธกี ารและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามกฎหมายวา
ดวยการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2544
2)

ขอกํ
 าหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัด........พ.ศ..........

3)

ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางเรื่องกําหนดขั้นตอนหลักเกณฑและวิธกี ารพิจารณาแผนผังโครงการ
และวิธีการในการจัดสรรที่ดินและการขอแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ

4)

พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2543

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน [สําเนาคูม ือประชาชน] การขอออกหนังสืออนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง
โครงการและวิธีการจัดสรรทีด่ ิน 17/07/2558 14:04
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานทีใ่ หบริการสํานักงานที่ดนิ ในพื้นทีใ่ หบริการ/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
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ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อผูขออนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินไดยื่นคําขอและคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
จังหวัดไดมีมติใหดําเนินการอยางใดแลวผูขอตองดําเนินการตามมติของคณะกรรมการจัดสรรทีด่ ินจังหวัดใหครบถวน
ถูกตองแลวจึงแจงใหคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดดําเนินการขออกหนังสืออนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง
โครงการและวิธีการจัดสรรทีด่ ิน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

การออกใบอนุญาตใหแกไข 1 วัน
เปลี่ยนแปลงแผนผัง
โครงการและวิธีการจัดสรร
ที่ดิน
- ผูขอดําเนินการตามมติ
ของคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินโดยครบถวนถูกตอง
แลวสงใหเจาหนาที่
ดําเนินการ

-

(- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัด )

การพิจารณา

เจาหนาที่รวบรวมเรื่องและ 3 วัน
จัดทําใบอนุญาตใหแกไข
เปลี่ยนแปลงแผนผัง
โครงการและวิธีการจัดสรร
ที่ดินเพื่อเสนอผูมีอํานาจลง

-

(- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัด)

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

นาม

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ประธานคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินลงนามเสร็จ
แลวแจงผูขอทราบ

3 วัน

-

(- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัด)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนีผ้ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
กรณีบุคคล
0
ธรรมดา - บัตร
ประจําตัว
ประชาชน ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส
พรอมสําเนาทีม่ ี
1)
การลงนาม
รับรองความ
ถูกตอง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
เอกสาร
สําเนา
13

ฉบับ

หมายเหตุ
(- เอกสารฉบับ
จริงไวแสดงตอ
พนักงาน
เจาหนาที่ - ถาไม
ไปดําเนินการดวย
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน,
ทะเบียนบานที่ผู
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกตองบัตร
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ที่

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร

กรณีนิติบุคคล - หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล ขอบังคับของนิติ
บุคคล - หนังสือ
บริคณหและ
วัตถุประสงค บัญชีรายชื่อผูถ ือ
หุนกรณีบริษัท
จํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด แบบรับรองการ
จดทะเบียนจัดตั้ง
หางหุน สวนกรณี
หางหุน สวน
จํากัดหรือหาง
หุนสวนสามัญที่
จดทะเบียนแลว บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบานของ
กรรมการผูมี
อํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล -

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

13

ฉบับ

หมายเหตุ
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ )
(ถาไมไป
ดําเนินการดวย
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบานที่ผู
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกตองบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ตัวอยางลายมือ
ชื่อของกรรมการ
ผูมีอํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล รายงานการ
ประชุมนิติบุคคล
พรอมสําเนาทีม่ ี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกตอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
โฉนดที่ดนิ หรือ กรมที่ดิน
หนังสือรับรอง
การทําประโยชน
ที่ขอแกไข
หนังสือของ
ธนาคารหรือ
สถาบันการเงิน
ในฐานะผูค้ํา
ประกันฯยินยอม
ใหแกไข
เปลี่ยนแปลง
แผนผังโครงการ
และวิธีการ
จัดสรรที่ดิน
บัญชีเฉลี่ยภาระ -

0

13

ฉบับ

-

0

13

ฉบับ

-

0

13

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
หนี้รายแปลงของ
ผูรับจํานอง
(กรณีโครงการ
จัดสรรที่ดินมี
ภาระการจํานอง
และจํานวนทีด่ ิน
แปลงยอย
เพิ่มขึ้น/ลดลง)
แผนผังจัดสรร
แสดงจํานวน
ที่ดินแปลงยอยที่
จะขอแกไขและ
เนื้อที่
โดยประมาณของ
แตละแปลง
โครงการและ
วิธีการจัดสรร
ที่ดินที่จะขอแกไข
หนังสือรับรองวา
ที่ดินแปลงที่ขอ
แกไขยังมิได
จําหนายหรือทํา
สัญญาจะซื้อจะ
ขายใหกับผูใด
สัญญาค้ํา
ประกันการจัดทํา
สาธารณูปโภค
หรือบริการ
สาธารณะ (ใน

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

13

ฉบับ

-

-

0

13

ฉบับ

-

-

0

13

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
กรณีที่ขอแกไข)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) คําขอ
คาธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ (แปลงละ)
2)

คามอบอํานาจ
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (เรื่องละ)

3)

คาพยาน
คาธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ (รายละ)

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนเจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/อําเภอ
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนตูรับเรื่องรองเรียนสํานักงานที่ดนิ จังหวัด/สาขา/สวนแยก/อําเภอ
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกรมที่ดินโทร. 0 2141 5678-9
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียนฝายเรื่องราวรองทุกขสํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนยราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจงวัฒนะแขวงทุง สองหองเขตหลักสีก่ ทม. 10210
หมายเหตุ5) ชองทางการรองเรียนศูนยปฏิบตั ิการตอตานทุจริตกรมที่ดิน www.dol.go.th/ethics โทร. 0 2141 5896
โทรสาร. 0 2141 8698 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุง สองหองเขตหลักสีก่ ทม. 10210 Facebook.com/ethicsdol
หมายเหตุ-
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

17/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหนา
หนวยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
Sarinee Kulsawat
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอโอนใบอนุญาตใหทาํ การจัดสรรที่ดิน
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:กรมที่ดิน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอโอนใบอนุญาตใหทาํ การจัดสรรที่ดิน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมที่ดนิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2543
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา 0วัน
ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูม ือประชาชน] การขอโอนใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน 21/04/2015
13:09
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานทีใ่ หบริการสานั
ํ กงานที่ดนิ ในพื้นทีใ่ หบริการ/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูจัดสรรที่ดินและผูที่มีความประสงคจะขอรับโอนใบอนุญาตใหทาํ การจัดสรรที่ดินยนื่ คําขอตามแบบจ.ส.ก 2 ตอเจา
พนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/อําเภอแหงทองทีซ่ ึ่งที่ดนิ นัน้ ตั้งอยูพรอมเอกสารหลักฐานและรายละเอียดตาม
มาตรา 38, 39 แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2543

2/8

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบรกิ าร

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูขอยื่นคําขอ

1 วัน

-

การพิจารณา

เจาหนาที่ตรวจสอบความ 1 วัน
ถูกตองของเอกสาร
หลักฐาน
(การสั่งรับคําขอ
เจาพนักงานทีด่ ินสั่งรับคํา
ขอและสงเรื่องใหสํานักงาน
ที่ดินจังหวัด)

-

การพิจารณา

ประชุมคณะกรรมการ
43 วัน
จัดสรรที่ดินจังหวัด
(ฝายเลขานุการคณะ
กรรมการฯจัดทําวาระการ
ขอโอนใบอนุญาตใหทาํ การ
จัดสรรที่ดินและนําเรื่องเขา
ที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดเพื่อ
พิจารณา)

-

(- สํานักงานทีด่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาสวน
แยกและอําเภอ)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ออกหนังสืออนุญาตใหโอน 7 วัน
ใบอนุญาตใหทําการจัดสรร

-

(- สํานักงานทีด่ ิน
กรุงเทพมหานคร

1)

2)

3)

4)

หมายเหตุ

(- สํานักงานทีด่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาสวน
แยกและอําเภอ)
(- สํานักงานทีด่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาสวน
แยกและอําเภอ)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ดิน

หมายเหตุ

และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาสวน
แยกและอําเภอ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 52 วัน
14. งานบริการนีผ้ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
กรณีบุคคล
0
ธรรมดา - บัตร
ประจําตัว
ประชาชน ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส
พรอมสําเนาทีม่ ี
1)
การลงนาม
รับรองความ
ถูกตอง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(- เอกสารฉบับ
จริงไวแสดงตอ
พนักงาน
เจาหนาที่ - ถาไม
ไปดําเนินการดวย
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน,
ทะเบียนบานที่ผู
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกตองบัตร
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ที่

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร

กรณีนิติบุคคล - หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล ขอบังคับของนิติ
บุคคล - หนังสือ
บริคณหและ
วัตถุประสงค บัญชีรายชื่อผถู ือ
หุนกรณีบริษัท
จํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด แบบรับรองการ
จดทะเบียนจัดตั้ง
หางหุน สวนกรณี
หางหุน สวน
จํากัดหรือหาง
หุนสวนสามัญที่
จดทะเบียนแลว บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบานของ
กรรมการผูมี
อํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล -

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ )
(ถาไมไป
ดําเนินการดวย
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบานที่ผู
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกตองบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ตัวอยางลายมือ
ชื่อของกรรมการ
ผูมีอํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล รายงานการ
ประชุมนิติบุคคล
พรอมสําเนาทีม่ ี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกตอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
โฉนดที่ดนิ /
กรมที่ดิน
หนงั สือรับรอง
การทําประโยชน
แปลงจําหนาย
และที่เปนแปลง
สาธารณูปโภค
และ/หรือบริการ
สาธารณะของผู
โอน
หนังสือของ
ธนาคารหรือ
สถาบันการเงิน
ยินยอมในฐานะ
ผูค้ําประกัน
ยินยอมใหโอน

0

0

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-
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ที่

3)

4)

5)

6)

7)

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
ใบอนุญาตใหท ํา
การจัดสรรที่ดิน
แผนผังจัดสรร
ของผูโอนและ
ผูรับโอน
โครงการและ
วิธีการจัดสรร
ที่ดินของผูโอน
และผูรับโอน
สัญญาจะซื้อจะ
ขาย (ถามี)
สําเนา
ใบอนุญาตใหทํา
การจัดสรรที่ดิน
ของผูโอน
สัญญาค้ํา
ประกันการจัดทํา
สาธารณูปโภค
และ/หรือสัญญา
ค้ําประกันการ
บํารุงรักษา
สาธารณูปโภค
ของของผูโอน
สัญญาค้ํา
ประกันการจัดทํา
สาธารณูปโภค
และ/หรือสัญญา
ค้ําประกันการ
บํารุงรักษา

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
สาธารณูปโภค
ของของผูรับโอน
หนังสือรับรอง
วงเงินค้าํ ประกัน
ของผูรับโอน

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

16. คาธรรมเนียม
1) คําขอ
คาธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ (แปลงละ)
2)

คามอบอํานาจ
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (เรื่องละ)

3)

คาพยาน
คาธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ (รายละ)

4)

การโอนใบอนุญาตใหทาํ การจัดสรรทีด่ ิน
คาธรรมเนียม3,000 บาท
หมายเหตุ (รายละ)

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนเจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/อําเภอ
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนตูรับเรื่องรองเรียนสํานักงานที่ดนิ จังหวัด/สาขา/สวนแยก/อําเภอ
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกรมที่ดินโทร. 0 2141 5678-9

หมายเหตุ

-
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4)

5)

6)

หมายเหตุชองทางการรองเรียนฝายเรื่องราวรองทุกขสํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนยราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจงวัฒนะแขวงทุง สองหองเขตหลักสี่กทม.
10210
หมายเหตุชองทางการรองเรียนศูนยปฏิบัติการตอตานทุจริตกรมที่ดิน www.dol.go.th/ethics โทร. 0 2141 5896
โทรสาร. 0 2141 8698 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน้ 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุง สองหองเขตหลักสีก่ ทม. 10210 Facebook.com/ethicsdol
หมายเหตุชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

14/07/2558
สํานักงานก.พ.ร. ไมอนุมัติ (OPDC
rejected)
จัดทําโดย
Sarinee Kulsawat
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

1/8

คูมือสําหรับประชาชน: การขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบา นจัดสรร
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:กรมที่ดิน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบ านจัดสรร
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมที่ดนิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2543
2)

กฎกระทรวงวาดวยการขอจดทะเบียนจัดตั้งการบริหารการควบและการยกเลิกนิติบคุ คลหมูบานจัดสรร
พ.ศ.2545

3)

ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางวาดวยการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบ านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย
อื่นและการขออนุมัติดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคพ.ศ.2545

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูม ือประชาชน] การขอจดทะเบียนจัดตั้งนิตบิ ุคคลหมูบา นจัดสรร
21/04/2015 12:45
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานทีใ่ หบริการสาํ นกั งานที่ดนิ ในพื้นทีใ่ หบริการ/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
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หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1 ผูจัดสรรที่ดินครบกําหนดระยะเวลาในการบํารุงดูแลสาธารณูปโภคตามที่ระบุไวในโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน
2 ผูซื้อที่ดินจัดสรรไมนอยกวากึ่งหนึ่งของแปลงจําหนายตามแผนผังโครงการรวมตัวกันและมีมติใหจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร, แตงตั้งตัวแทนยื่นคําขอจดทะเบียนและเห็นชอบขอบังคับ
3 ตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากผูซื้อที่ดินจัดสรรยื่นหลักฐานเอกสารเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งนิตบิ ุคคลหมูบานจัดสรร
ตามกฎกระทรวงวาดวยการขอจดทะเบียนจัดตั้งการบริหารการควบและการยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรพ.ศ.2545
และระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางวาดวยการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
และการขออนุมัติดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคพ.ศ.2545

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ตัวแทนที่ไดรับแตงตั้งยื่นคํา 1 วัน
ขอ

-

การพิจารณา

เจาหนาที่ตรวจสอบความ 3 วัน
ถูกตองของเอกสาร
หลักฐาน (ถาครบถวน
ถูกตองเจาพนักงานที่ดินสัง่
รับคําขอ)

-

1)

2)

หมายเหตุ

(- สํานักงานทีด่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาสวน
แยกและอําเภอ)
(- สํานักงานทีด่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาสวน
แยกและอําเภอ)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

การพิจารณา

พิมพประกาศและปด
ประกาศคําขอจดทะเบียน
จัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร (ตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด 30 วัน)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ครบกําหนดเวลาปด
1 วัน
ประกาศ (กรณีไมมีการ
คัดคานเจาพนักงานที่ดนิ สัง่
รับจดทะเบียน)

3)

4)

34 วัน

หมายเหตุ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ
-

(- สํานักงานทีด่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาสวน
แยกและอําเภอ)
(- สํานักงานทีด่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาสวน
แยกและอําเภอ)

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 39 วัน
14. งานบริการนีผ้ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 39 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง

1)

กรณีบุคคล
ธรรมดา - บัตร
ประจําตัว
ประชาชน ทะเบียนบาน

-

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ชุด

หมายเหตุ
-
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ที่

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
พรอมสําเนาทมี่ ี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกตอง
กรณีนิติบุคคล - หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล ขอบังคับของนิติ
บุคคล - หนังสือ
บริคณหและ
วัตถุประสงค บัญชีรายชื่อผถู ือ
หุนกรณีบริษัท
จํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด แบบรับรองการ
จดทะเบียนจัดตั้ง
หางหุน สวนกรณี
หางหุน สวน
จํากัดหรือหาง
หุนสวนสามัญที่
จดทะเบียนแลว บัตรประจําตัว
ประชาและ
ทะเบียนบานของ
กรรมการผูมี
อํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล -

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ชุด

หมายเหตุ

(ถาไมไป
ดําเนินการดวย
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนที่ผมู อบ
อํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกตองบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ )
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ตัวอยางลายมือ
ชื่อของกรรมการ
ผูมีอํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล รายงานการ
ประชุมนิติบุคคล
พรอมสําเนาทีม่ ี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกตอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่
1)
2)

3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
รายงานการ
ประชุมของผูซอื้
ที่ดินจัดสรร
สําเนาขอบังคับ
หลักฐานการรับ
แจงใหผูซื้อที่ดิน
จัดสรรจัดตั้งนิติ
บุคคลหมูบาน
จัดสรร

-

1

-

0
1

0

ชุด

-

2
0

ชุด
ชุด

(1.หลักฐาน
หนังสือสงทาง
ไปรษณีย
ลงทะเบียน
(สําเนาตาม
จํานวนแปลงที่
จําหนาย)
2.หลักฐาน
ประกาศใน
หนังสือพิมพ (ตัว
จริงตามจํานวน
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ที่

4)

5)

บัญชีที่ดินอันเปน สาธารณูปโภค
และบริการ
สาธารณะ
(พรอมสําเนา
หนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินที่
เกี่ยวของ)
หลักฐานของตัว แทนที่ไดรับการ
ตั้งแตงจากที่
ประชุมผูซื้อทีด่ ิน
จัดสรร

16. คาธรรมเนียม
1) คําขอ
คาธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ (แปลงละ)
2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

คามอบอํานาจ
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (เรื่องละ)

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

0

ชุด

0

1

ชุด

หมายเหตุ
แปลงที่จาํ หนาย)
3.หลักฐานปด
ประกาศบริเวณ
ที่ดินที่ทาํ การ
จัดสรร (ตัวจริง
ตามจํานวนแปลง
ที่จําหนาย))
-

(1.บัตรประชาชน
2.ทะเบียนบาน)
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3)

คาพยาน
คาธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ (รายละ)

4)

คาปดประกาศ
คาธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ (แปลงละ)

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนเจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/อําเภอ
หมายเหตุ่ดนิ จังหวัด/สาขา/สวนแยก/อําเภอ
2) ชองทางการรองเรียนตูรับเรื่องรองเรียนสํานกงานที
ั
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกรมที่ดินโทร. 0 2141 5678-9
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียนฝายเรื่องราวรองทุกขสํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนยราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจงวัฒนะแขวงทุง สองหองเขตหลักสี่กทม.
10210
หมายเหตุ5) ชองทางการรองเรียนศูนยปฏิบัติการตอตานทุจริตกรมที่ดิน www.dol.go.th/ethics โทร. 0 2141 5896
โทรสาร. 0 2141 8698 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน้ 6 อาคารรัฐประสาศาสนภักดีถนนแจง
วัฒนะแขวงทุง สองหองเขตหลักสี่กทม. 10210 Facebook.com/ethicsdol
หมายเหตุ6) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
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19. หมายเหตุ
กรณีเอกสารไมครบถวนถูกตองใหผูขอสงเอกสารเพิม่ เติมภายในเวลากําหนดซึง่ ไมนอยกวา 15 วันนับแตวนั ที่ไดรับแจง

วันที่พิมพ
สถานะ

14/07/2558
สํานักงานก.พ.ร. ไมอนุมัติ (OPDC
rejected)
จัดทําโดย
Sarinee Kulsawat
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -
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คูมือสําหรับประชาชน: การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:กรมที่ดิน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การยกเลิกการจัดสรรทีด่ ิน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมที่ดนิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2543
2)

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธกี ารและเงื่อนไขการยกเลิกการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2550

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูม ือประชาชน] การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน 21/04/2015 13:28
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานทีใ่ หบริการสานั
ํ กงานที่ดนิ ในพื้นทีใ่ หบริการ/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูจัดสรรที่ดินประสงคจะยกเลิกการจัดสรรที่ดินใหดาํ เนินการไดทงั้ ในกรณีที่ยงั ไมมกี ารจัดสรรที่ดินและกรณีทมี่ กี าร
จัดสรรที่ดินแลวโดยยืน่ คําขอตามแบบจ.ส. 3 ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/อําเภอแหงทองที่ซึ่งทีด่ ินนัน้
ตั้งอยูพรอมเอกสารหลักฐานและรายละเอียดตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2543 และ
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กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธกี ารและเงื่อนไขการยกเลิกการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2550

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูจัดสรรที่ดินยื่นคําขอ

1 วัน

-

การพิจารณา

เจาหนาที่ตรวจสอบความ 3 วัน
ถูกตองของเอกสาร
หลักฐาน (ถาครบถวน
ถูกตองเจาพนักงานที่ดินสงั่
รับคําขอ)

-

การพิจารณา

ประกาศ
64 วัน
(พิมพประกาศและปด
ประกาศคําขอยกเลิกการ
จัดสรรที่ดินตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด 60 วัน)

-

การพิจารณา

ครบกําหนดประกาศ
2 วัน
สงเรื่องราวคําขอและคํา
คัดคาน (ถามี) ใหสํานักงาน

-

1)

2)

3)

4)

หมายเหตุ

(- สํานักงานทีด่ นิ
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาสวน
แยกและอําเภอ)
(- สํานักงานทีด่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาสวน
แยกและอําเภอ)
(- สํานักงานทีด่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาสวน
แยกและอําเภอ)
(- สํานักงานทีด่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ที่ดินจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัด
(เจาหนาที่สรุปเรื่องการ
ยกเลิกการจัดสรรที่ดินและ
นําเรื่องเขาทีป่ ระชุม
คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
จังหวัดเพื่อพิจารณาและ
แจงมติคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดใหผูขอ
ทราบ)

การพิจารณา

5)

50 วัน

หมายเหตุ

- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาสวน
แยกและอําเภอ)
(- สํานักงานทีด่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาสวน
แยกและอําเภอ)

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 120 วัน
14. งานบริการนีผ้ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง

1)

กรณีบุคคล
ธรรมดา - บัตร
ประจําตัว
ประชาชน ทะเบียนบาน -

-

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(- เอกสารฉบับ
จริงไวแสดงตอ
พนักงาน
เจาหนาที่ - ถาไม
ไปดําเนินการดวย
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ทะเบียนสมรส
พรอมสําเนาทมี่ ี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกตอง

2)

กรณีนิติบุคคล - หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล ขอบังคับของนิติ
บุคคล - หนังสือ
บริคณหและ
วัตถุประสงค บัญชีรายชื่อผูถ ือ
หุนกรณีบริษัท
จํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด แบบรับรองการ
จดทะเบียนจัดตั้ง
หางหุน สวนกรณี
หางหุน สวน

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน,
ทะเบียนบานที่ผู
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกตองบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ )
(ถาไมไป
ดําเนินการดวย
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบานที่ผู
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกตองบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
จํากัดหรือหาง
หุนสวนสามัญที่
จดทะเบียนแลว บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบานของ
กรรมการผูมี
อํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล ตัวอยางลายมอื
ชื่อของกรรมการ
ผูมีอํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล รายงานการ
ประชุมนิติบุคคล
พรอมสําเนาทีม่ ี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกตอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
ใบอนุญาตใหทํา กรมที่ดิน
การจัดสรรที่ดิน
แผนผังแสดง
จํานวนที่ดิน
แปลงยอยและ
เนื้อที่ของแตละ

0
0

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-
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ที่

3)

4)

5)

6)
7)

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
แปลง
แผนผังแสดง
ที่ดินแปลงบริการ
สาธารณะและ
แผนผังแสดงสวน
สาธารณูปโภค
หนังสือแสดง
เหตุผลความ
จําเปนในการขอ
ยกเลิกการ
จัดสรรที่ดินและ
เจตนาในการ
ดําเนินการอยาง
ใดกับที่ดินจัดสรร
เมื่อยกเลิกการ
จัดสรรที่ดินแลว
ภาระผูกพันตางๆ
ที่บุคคลอื่นมีสว น
ไดเสียในที่ดินที่
จัดสรรนั้น
หลักฐานการปด
ประกาศ
หลักฐานการปด
ประกาศ
หนังสือพิมพ
หลักฐานการแจง
และรับแจงของผู
มีสวนไดเสีย

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-
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16. คาธรรมเนียม
1) คําขอ
คาธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ (แปลงละ)
2)

คามอบอํานาจ
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (เรื่องละ)

3)

คาพยาน
คาธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ (รายละ)

4)

คาปดประกาศ
คาธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ (แปลงละ)

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนเจาพนักงานที่ดนิ จังหวัด/สาขา/สวนแยก/อําเภอ
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนตูรับเรื่องรองเรียนสํานักงานที่ดนิ จังหวัด/สาขา/สวนแยก/อําเภอ
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกรมที่ดินโทร. 0 2141 5678-9
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียนฝายเรื่องราวรองทุกขสํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนยราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจงวัฒนะแขวงทุง สองหองเขตหลักสี่กทม.
10210
หมายเหตุ5) ชองทางการรองเรียนศูนยปฏิบัติการตอตานทุจริตกรมที่ดิน www.dol.go.th/ethics โทร. 0 2141 5896
โทรสาร. 0 2141 8698 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน้ 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุง สองหองเขตหลักสีก่ ทม. 10210 Facebook.com/ethicsdol
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6)

หมายเหตุชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

14/07/2558
สํานักงานก.พ.ร. ไมอนุมัติ (OPDC
rejected)
จัดทําโดย
Sarinee Kulsawat
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

