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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขออนุญาตทําการจัดสรรทีดิน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขออนุญาตทําการจัดสรรทีดิน
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 น พ.ศ.2543
2)

กฎกระทรวง กํ าหนดค่าธรรมเนี ยมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที ดิ น พ.ศ.2544

3)

กฎกระทรวง กํ าหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื อนไขในการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดสรรที ดิ น พ.ศ.2544

4)

ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที ดิ นกลาง เรื อง กํ าหนดขันตอน หลักเกณฑ์ และวิ ธีการพิ จารณาแผนผัง
โครงการ และวิ ธีการในการจัดสรรที ดิ น และการขอแก้ไขเปลี ยนแปลงแผนผังโครงการ

5)

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 11:05การขออนุญาตทําการจัดสรรทีดิน
สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
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11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการสํานักงานที ดิ นจังหวัดนครสวรรค์ เลขที ๙๐๘ หม่◌ู ๗ ถนนนครสวรรค์ -ท่าตะโก ตําบล
หนองปลิ ง อําเภอเมื องนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทร.,โทรสาร ๐ ๕๖๒๕ ๖๑๕๔, ๐ ๕๖๒๕
๖๕๙๖ พืนที รับผิ ดชอบ อําเภอเมื องนครสวรรค์, อําเภอโกรกพระ, อําเภอเก้าเลี ยว/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ทีมีความประสงค์จะขอออกใบอนุญาตให้ ทําการจัดสรรทีดิน ยืนคําขอตามแบบ จ.ส.1 ต่อเจ้ าพนักงานทีดินจังหวัด/
สาขา/ส่วนแยก/อําเภอ แห่งท้ องทีซึงทีดินนันตังอยู่ พร้ อมเอกสารหลักฐานและรายละเอียด ตามมาตรา 23 แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดสรรทีดิน พ.ศ.2543 กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการขออนุญาต และ
การออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดสรรทีดิน พ.ศ.2544 และข้ อกําหนดเกียวกับการจัดสรรทีดินเพือทีอยู่
อาศัยและพาณิชยกรรม

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอยืนคําขอ และเจ้ าหน้ าที 1 วัน
ตรวจสอบความครบถ้ วน
ของหลักฐานเอกสาร

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานทีดินตรวจสอบ 2 วัน
ความสมบูรณ์ ถูกต้ องของ
หลักฐานเอกสารแล้ ว สัง
รับคําขอและส่งเรื องให้

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

1)

2)

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

หมายเหตุ

(- สํานักงานทีดิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีดิน
จังหวัด สํานักงาน
ทีดินสาขา ส่วน
แยกและอําเภอ)
(- สํานักงานทีดิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีดิน
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

สํานักงานทีดินจังหวัด

จังหวัด สํานักงาน
ทีดินสาขา ส่วน
แยกและอําเภอ)
(- สํานักงานทีดิน
จังหวัด )

การพิจารณา

ตรวจสอบแผนผัง เจ้ าหน้ าที 14 วัน
ตรวจสอบแผนผังโครงการ
และวิธีการจัดสรรทีดินทีขอ
อนุญาตทําการจัดสรรทีดิน

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

การพิจารณา

ตรวจสอบสภาพทีดิน
1 วัน
เจ้ าหน้ าทีออกไปตรวจสอบ
สภาพทีดิน/สาธารณูปโภค
และหรื อบริ การสาธารณะ

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

(- สํานักงานทีดิน
จังหวัด )

การพิจารณา

ประมาณการราคาค่า
7 วัน
ก่อสร้ าง แจ้ งผู้ขอทําสัญญา
คําประกันฯ

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

(- สํานักงานทีดิน
จังหวัด)

การพิจารณา

ประชุมคณะกรรมการ
จัดสรรทีดิน (ฝ่ าย
เลขานุการคณะกรรมการฯ
จัดทําวาระการขออนุญาต
ทําการจัดสรรทีดินและนํา
เรื องเข้ าทีประชุม
คณะกรรมการจัดสรรทีดิน
จังหวัดเพือพิจารณา แจ้ ง
มติของคณะกรรมการฯ ให้
ผู้ขอทราบ)

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

(- สํานักงานทีดิน
จังหวัด)

3)

4)

5)

6)

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

20 วัน

4/11

14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 45 วัน
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

-

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
13

ฉบับ

13

ฉบับ

หมายเหตุ
(- เอกสารฉบับ
จริ งไว้ แสดงต่อ
พนักงาน
เจ้ าหน้ าที - ถ้ าไม่
ไปดําเนินการด้ วย
ตนเอง ต้ องนํา
หนังสือมอบ
อํานาจ สําเนา
บัตรประจําตัว
ประชาชน,
ทะเบียนบ้ านทีผู้
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกต้ อง บัตร
ประจําตัว
ประชาชน
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้รับมอบอํานาจ )
(ถ้ าไม่ไป
ดําเนินการด้ วย
ตนเอง ต้ องนํา
หนังสือมอบ
อํานาจ สําเนา
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บุคคล - หนังสือ
บริ คณห์และ
วัตถุประสงค์ บัญชีรายชือผู้ถือ
หุ้น กรณีบริ ษัท
จํากัด หรื อบริ ษัท
มหาชน จํากัด แบบรับรองการ
จดทะเบียนจัดตัง
ห้ างหุ้นส่วน กรณี
ห้ างหุ้นส่วน
จํากัด หรื อห้ าง
หุ้นส่วนสามัญที
จดทะเบียนแล้ ว บัตรประจําตัว
ประชาชน และ
ทะเบียนบ้ าน
ของกรรมการผู้มี
อํานาจทําการ
แทนนิติบคุ คล ตัวอย่างลายมือ
ชือของกรรมการ
ผู้มีอํานาจทําการ
แทนนิติบคุ คล รายงานการ
ประชุมนิติบคุ คล
พร้ อมสําเนาทีมี
การลงนาม
รับรองความ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ าน ทีผู้
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกต้ อง บัตร
ประจําตัว
ประชาชน
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้รับมอบอํานาจ)
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ถูกต้ อง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
โฉนดทีดินหรื อ กรมทีดิน
หนังสือรับรอง
การทําประโยชน์
บันทึกความ
กรมทีดิน
ยินยอมให้ ทําการ
จัดสรรทีดินของ
ผู้รับจํานองและ
จํานวนเงินทีผู้รับ
จํานองจะได้ รับ
ชําระหนีจาก
ทีดินแปลงย่อย
แต่ละแปลงและ
ต้ องระบุด้วยว่า
ทีดินทีเป็ น
สาธารณูปโภค
หรื อทีดินทีใช้ เพือ
บริ การสาธารณะ
ไม่ต้องรับภาระ
หนีจํานอง
แผนผังแสดง
กรมทีดิน
จํานวนทีดิน
แปลงย่อยทีจะ
ขอจัดสรร,
แผนผังระบบ

0

13

ฉบับ

-

0

13

ฉบับ

-

0

13

ฉบับ

-
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ที

4)

5)

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ไฟฟ้า, แผนผัง
ระบบประปา,
แผนผังระบบการ
ระบายนํา,
แผนผังระบบ
บําบัดนําเสีย,
แผนผังระบบ
ถนนและทางเท้ า
ฯลฯ
แผนผังแสดง
จํานวนทีดิน
แปลงย่อยและ
เนือที
โดยประมาณของ
แต่ละแปลง
แผนงาน
โครงการ และ
ระยะเวลาการ
บํารุงรักษา
สาธารณูปโภค
วิธีการจําหน่าย
ทีดินจัดสรรและ
การชําระราคา
หรื อค่าตอบแทน
ภาระผูกพันต่าง
ๆ ทีบุคคลอืนมี
ส่วนได้ เสีย
เกียวกับทีดินที
ขอจัดสรรนัน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมทีดิน

0

13

ฉบับ

-

กรมทีดิน

0

13

ฉบับ

-

กรมทีดิน

0

13

ฉบับ

-

กรมทีดิน

0

13

ฉบับ

-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

แบบสัญญาจะ
8) ซือจะขายทีดิน
จัดสรร
ทีตังสํานักงาน
ของผู้ขอ
9)
ใบอนุญาตทํา
การจัดสรร
ชือธนาคาร หรื อ
สถาบันการเงินที
คณะกรรมการ
จัดสรรทีดินกลาง
กําหนด ซึงจะ
เป็ นผู้คาประกั
ํ
น
การจัดให้ มี
สาธารณูปโภค
10)
หรื อบริ การ
สาธารณะหรื อ
การปรับปรุงทีดิน
และคําประกัน
การบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค
และบริ การ
สาธารณะ
หนังสืออนุญาต
เชือมทาง,
หนังสือรับรอง
11)
พืนทีผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร
, หนังสือรับรอง

กรมทีดิน

0

กรมทีดิน

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

13

ฉบับ

-

0

13

ฉบับ

-

กรมทีดิน

0

13

ฉบับ

-

กรุงเทพมหานคร

0

13

ฉบับ

-
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จากการไฟฟ้า
นครหลวง,
หนังสือรับรอง
จากการประปา
นครหลวง,
หนังสืออนุญาต
ระบายนํา,
รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิงแวดล้ อมตาม
กฎหมายว่าด้ วย
การส่งเสริ มและ
รักษาคุณภาพ
สิงแวดล้ อม (ใน
กรณีทีต้ องจัดทํา
รายงาน)
สัญญาคํา
ประกันการจัดทํา
สาธารณูปโภค/
12) สัญญาคํา
ประกันการ
บํารุงรักษา
สาธารณูปโภค
16. ค่ าธรรมเนียม
1) คําขอ
ค่ าธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ (แปลงละ)

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

-
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2)

ค่ ามอบอํานาจ
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (เรื องละ)

3)

ค่ าพยาน
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ (รายละ)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเจ้ าพนักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับเรื องร้ องเรี ยน สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรม กรมทีดิน โทร. 0 2141 5678-9
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนฝ่ ายเรื องราวร้ องทุกข์ สํานักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2141 5500-4 ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ชัน 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้ งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี
กทม. 10210
หมายเหตุ5) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้ านทุจริ ต กรมทีดิน www.dol.go.th/ethics โทร. 0 2141 5896
โทรสาร. 0 2141 8698 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ชัน 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้ ง
วัฒนะ แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี กทม. 10210 Facebook.com/ethicsdol
หมายเหตุ6) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมสํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์ โทร. 0 5625 6154
หมายเหตุ18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
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หน่วยงาน (Reviewer)
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สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
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