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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขออนุญาตแก้ ไขเปลียนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรทีดิน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขออนุญาตแก้ ไขเปลียนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรทีดิน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกํ าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดสรรที ดิ นพ.ศ.2544
2)

ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที ดิ นกลางเรื องกํ าหนดขันตอนหลักเกณฑ์ และวิ ธีการพิ จารณาแผนผังโครงการ
และวิ ธีการในการจัดสรรที ดิ นและการขอแก้ไขเปลี ยนแปลงแผนผังโครงการ

3)

พระราชบัญญัติการจัดสรรที ดิ นพ.ศ.2543

4)

ข้อกํ าหนดเกี ยวกับการจัดสรรที ดิ นเพือที อยู่อาศัยและพาณิ ชยกรรมจังหวัด........พ.ศ..........

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 20/07/2015 09:06 การขออนุญาตแก้ ไขเปลียนแปลงแผนผัง
โครงการและวิธีการจัดสรรทีดินสํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการสํานักงานที ดิ นในพืนที ให้บริ การ/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
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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
ผู้ทีมีความประสงค์จะขออนุญาตแก้ ไขเปลียนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรทีดินยืนคําขอตามแบบจ.ส.ก.5 ต่อ
เจ้ าพนักงานทีดินจังหวัด/สาขาส่วนแยกและอําเภอแห่งท้ องทีซึงทีดินนันตังอยูพ่ ร้ อมเอกสารหลักฐานและรายละเอียด
ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรทีดินพ.ศ.2543

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้จดั สรรทีดินยืนคําขอและ 1 วัน
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ
ครบถ้ วนถูกต้ องของเอกสาร
หลักฐาน

-

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานทีดินสังรับคํา 2 วัน
ขอและส่งเรื องให้ สํานักงาน
ทีดินจังหวัด

-

การพิจารณา

ตรวจสอบแผนผัง
14 วัน
(เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบแผนผัง
โครงการและวิธีการจัดสรร
ทีดินทีขอแก้ ไข)

-

1)

2)

3)

หมายเหตุ

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

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

ตรวจสอบสภาพทีดิน
1 วัน
เจ้ าหน้ าทีออกไปตรวจสอบ
สภาพทีดิน/สาธารณูปโภค
และหรื อบริ การสาธารณะที
ขอแก้ ไข

-

(- สํานักงานทีดิน
จังหวัด)

การพิจารณา

ประมาณการราคาค่า
7 วัน
ก่อสร้ างแจ้ งผู้ขอทําสัญญา
คําประกันฯ

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ประชุมคณะกรรมการ
20 วัน
จัดสรรทีดิน
(ฝ่ ายเลขานุการคณะ
กรรมการฯจัดทําวาระการ
ขอแก้ ไขเปลียนแปลง
แผนผังโครงการและวิธีการ
จัดสรรทีดินและนําเรื องเข้ า
ทีประชุมคณะกรรมการ
จัดสรรทีดินจังหวัดเพือ
พิจารณา)และแจ้ งผู้ยืนคํา
ขอดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการ

-

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

4)

5)

6)

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
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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
ธรรมดา - บัตร
ประจําตัว
ประชาชน ทะเบียนบ้ าน ทะเบียนสมรส
พร้ อมสําเนาทีมี
การลงนาม
รับรองความ
1)
ถูกต้ อง

2)

กรณีนิติบคุ คล หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล ข้ อบังคับของนิติ
บุคคล - หนังสือ

-

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
13

ฉบับ

13

ฉบับ

หมายเหตุ
(- เอกสารฉบับ
จริ งไว้ แสดงต่อ
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
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บริ คณห์และ
วัตถุประสงค์ บัญชีรายชือผู้ถือ
หุ้นกรณีบริ ษัท
จํากัดหรื อบริ ษัท
มหาชนจํากัด แบบรับรองการ
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

หมายเหตุ
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ านทีผู้
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกต้ องบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บ้ านของผู้รับมอบ
อํานาจ)
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15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
โฉนดทีดินหรื อ
หนังสือรับรอง
การทําประโยชน์
ทีขอแก้ ไข
หนังสือของ
ธนาคารหรื อ
สถาบันการเงิน
ในฐานะผู้คาํ
ประกันฯยินยอม
ให้ แก้ ไข
เปลียนแปลง
แผนผังโครงการ
และวิธีการ
จัดสรรทีดิน
บัญชีเฉลียภาระ
หนีรายแปลงของ
ผู้รับจํานอง
(กรณีโครงการ
จัดสรรทีดินมี
ภาระการจํานอง
และจํานวนทีดิน
แปลงย่อย
เพิมขึน/ลดลง)
แผนผังจัดสรร
แสดงจํานวน
ทีดินแปลงย่อยที
จะขอแก้ ไขและ

กรมทีดิน

0

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

13

ฉบับ

-

0

13

ฉบับ

-

-

0

13

ฉบับ

-

-

0

13

ฉบับ

-
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ที

5)

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
เนือที
โดยประมาณของ
แต่ละแปลง
โครงการและ
วิธีการจัดสรร
ทีดินทีจะขอแก้ ไข
หนังสือรับรองว่า ทีดินแปลงทีขอ
แก้ ไขยังมิได้
จําหน่ายหรื อทํา
สัญญาจะซือจะ
ขายให้ กบั ผู้ใด
สัญญาคํา
ประกันการจัดทํา
สาธารณูปโภค
หรื อบริ การ
สาธารณะ (ใน
กรณีทีขอแก้ ไข)

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

ค่ ามอบอํานาจ
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (เรื องละ)

3)

ค่ าพยาน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

13

ฉบับ

-

0

13

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ (รายละ)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเจ้ าพนักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/อําเภอ
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับเรื องร้ องเรี ยนสํานักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/อําเภอ
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.
10210
หมายเหตุ5) ช่ 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
หมายเหตุ6) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมสํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์โทรฦ๐-๕๖๒๕-๖๑๕๔
หมายเหตุ7) ช่ 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

21/08/2558
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สถานะ

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

