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คู่มือสําหรั บประชาชน: การยกเลิกการจัดสรรทีดิน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การยกเลิกการจัดสรรทีดิน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติการจัดสรรที ดิ นพ.ศ.2543
2)

กฎกระทรวงกํ าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการยกเลิ กการจัดสรรที ดิ นพ.ศ.2550

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 21/07/2015 05:53การยกเลิกการจัดสรรทีดินสํานักงานทีดิน
จังหวัดนครสวรรค์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการสํานักงานที ดิ นจังหวัดนครสวรรค์เลขที ๙๐๘หม่◌ู๗ถนนนครสวรรค์ -ท่าตะโกตําบลหนองปลิ ง
อําเภอเมื องนครสวรรค์จงั หวัดนครสวรรค์๖๐๐๐๐โทร.,โทรสาร๐๕๖๒๕๖๑๕๔, ๐๕๖๒๕๖๕๙๖พืนที
รับผิ ดชอบอําเภอเมื องนครสวรรค์ อําเภอโกรกพระอําเภอเก้าเลี ยว/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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ผู้จดั สรรทีดินประสงค์จะยกเลิกการจัดสรรทีดินให้ ดําเนินการได้ ทงในกรณี
ั
ทียังไม่มีการจัดสรรทีดินและกรณีทีมีการ
จัดสรรทีดินแล้ วโดยยืนคําขอตามแบบจ.ส. 3 ต่อเจ้ าพนักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/อําเภอแห่งท้ องทีซึงทีดินนัน
ตังอยูพ่ ร้ อมเอกสารหลักฐานและรายละเอียดตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีดินพ.ศ.2543 และ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการยกเลิกการจัดสรรทีดินพ.ศ.2550

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้จดั สรรทีดินยืนคําขอและ
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสาร

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานทีดินตรวจสอบ 7 วัน
ความสมบรูณ์ถกู ต้ องของ
เอกสารหลักฐานและพิมพ์
ประกาศ

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

การพิจารณา

ประกาศคําขอยกเลิกการ 60 วัน
จัดสรรทีดินตามทีกฎหมาย
กําหนด 60 วัน

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

1)

2)

3)

หมายเหตุ

(- สํานักงานทีดิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีดิน
จังหวัดสํานักงาน
ทีดินสาขาส่วน
แยกและอําเภอ)
(- สํานักงานทีดิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีดิน
จังหวัดสํานักงาน
ทีดินสาขาส่วน
แยกและอําเภอ)
(- สํานักงานทีดิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีดิน
จังหวัดสํานักงาน
ทีดินสาขาส่วน
แยกและอําเภอ)
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ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

ครบกําหนดประกาศ
2 วัน
ส่งเรื องราวคําขอและคํา
คัดค้ าน (ถ้ ามี) ให้ สํานักงาน
ทีดินจังหวัด

การพิจารณา

ประชุมคณะกรรมการ
จัดสรรทีดินจังหวัด
(เจ้ าหน้ าทีสรุ ปเรื องการ
ยกเลิกการจัดสรรทีดินและ
นําเรื องเข้ าทีประชุม
คณะกรรมการจัดสรรทีดิน
จังหวัดเพือพิจารณาและ
แจ้ งมติคณะกรรมการ
จัดสรรทีดินจังหวัดให้ ผ้ ขู อ
ทราบ)

4)

5)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

50 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

หมายเหตุ

(- สํานักงานทีดิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีดิน
จังหวัดสํานักงาน
ทีดินสาขาส่วน
แยกและอําเภอ)
(- สํานักงานทีดิน
จังหวัด)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 120 วัน
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
กรณีบคุ คล
0
1)
ธรรมดา - บัตร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(- เอกสารฉบับ
จริ งไว้ แสดงต่อ
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ประจําตัว
ประชาชน ทะเบียนบ้ าน ทะเบียนสมรส
พร้ อมสําเนาทีมี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกต้ อง

2)

กรณีนิติบคุ คล - หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล ข้ อบังคับของนิติ
บุคคล - หนังสือ
บริ คณห์และ
วัตถุประสงค์ บัญชีรายชือผู้ถือ
หุ้นกรณีบริ ษัท
จํากัดหรื อบริ ษัท
มหาชนจํากัด แบบรับรองการ

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
พนักงาน
เจ้ าหน้ าที - ถ้ าไม่
ไปดําเนินการด้ วย
ตนเองต้ องนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน,
ทะเบียนบ้ านทีผู้
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกต้ องบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บ้ านของผู้รับมอบ
อํานาจ )
(ถ้ าไม่ไป
ดําเนินการด้ วย
ตนเองต้ องนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ านทีผู้
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกต้ องบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
จดทะเบียนจัดตัง
ห้ างหุ้นส่วนกรณี
ห้ างหุ้นส่วน
จํากัดหรื อห้ าง
หุ้นส่วนสามัญที
จดทะเบียนแล้ ว บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ านของ
กรรมการผู้มี
อํานาจทําการ
แทนนิติบคุ คล ตัวอย่างลายมือ
ชือของกรรมการ
ผู้มีอํานาจทําการ
แทนนิติบคุ คล รายงานการ
ประชุมนิติบคุ คล
พร้ อมสําเนาทีมี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกต้ อง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
บ้ านของผู้รับมอบ
อํานาจ)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที
1)
2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบอนุญาตให้ ทํา กรมทีดิน
การจัดสรรทีดิน
แผนผังแสดง
-

0
0

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-
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ที

3)

4)

5)

6)
7)
8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
จํานวนทีดิน
แปลงย่อยและ
เนือทีของแต่ละ
แปลง
แผนผังแสดง
ทีดินแปลงบริ การ
สาธารณะและ
แผนผังแสดงส่วน
สาธารณูปโภค
หนังสือแสดง
เหตุผลความ
จําเป็ นในการขอ
ยกเลิกการ
จัดสรรทีดินและ
เจตนาในการ
ดําเนินการอย่าง
ใดกับทีดินจัดสรร
เมือยกเลิกการ
จัดสรรทีดินแล้ ว
ภาระผูกพันต่างๆ
ทีบุคคลอืนมีสว่ น
ได้ เสียในทีดินที
จัดสรรนัน
หลักฐานการปิ ด
ประกาศ
หลักฐานการปิ ด
ประกาศ
หนังสือพิมพ์
หลักฐานการแจ้ ง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
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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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
และรับแจ้ งของผู้
มีสว่ นได้ เสีย

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) คําขอ
ค่ าธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ (แปลงละ)
2)

ค่ ามอบอํานาจ
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (เรื องละ)

3)

ค่ าพยาน
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ (รายละ)

4)

ค่ าปิ ดประกาศ
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ (แปลงละ)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเจ้ าพนักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับเรื องร้ องเรี ยนสํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 2141 5678-9
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนฝ่ ายเรื องราวร้ องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ้ งวัฒนะแขวงทุง่ สองห้ องเขตหลักสีกทม.
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5)

6)
7)

10210
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้ านทุจริ ตกรมทีดิน www.dol.go.th/ethics โทร. 0 2141 5896
โทรสาร. 0 2141 8698 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ้ งวัฒนะ
แขวงทุง่ สองห้ องเขตหลักสีกทม. 10210 Facebook.com/ethicsdol
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมสํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์โทร. ๐๕๖๒๕๖๑๕๔
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
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ

21/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
ทด.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

