
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตทําการจดัสรรที�ดนิ 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย 

 

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

ผูท้ี�มคีวามประสงคจ์ะขอออกใบอนุญาตใหทํ้าการจัดสรรที�ดนิยื�นคําขอตามแบบจ.ส.1 ตอ่เจา้พนักงานที�ดนิจังหวัด/สาขา/สว่น

แยก/อําเภอแหง่ทอ้งที�ซ ึ�งที�ดนินั �นตั �งอยู่พรอ้มเอกสารหลกัฐานและรายละเอยีดตามมาตรา 23 แหง่พระราชบัญญัตกิารจัดสรร

ที�ดนิพ.ศ.2543 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงื�อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ย

การจัดสรรที�ดนิพ.ศ.2544 และขอ้กําหนดเกี�ยวกบัการจดัสรรที�ดนิเพื�อที�อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม 

 
 

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 :45 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อยื�นคําขอและเจา้หนา้ที�ตรวจสอบความครบถว้นของ
หลักฐานเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานที�ดนิตรวจสอบความสมบรูณ์ถกูตอ้งของหลักฐาน
เอกสารแลว้สั�งรับคําขอและสง่เรื�องใหสํ้านักงานที�ดนิจังหวัด 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

3) การพจิารณา 
ตรวจสอบแผนผังเจา้หนา้ที�ตรวจสอบแผนผงัโครงการและวธิกีาร
จัดสรรที�ดนิที�ขออนุญาตทําการจดัสรรที�ดนิ 
(หมายเหต:ุ -) 

14 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

4) การพจิารณา 
ตรวจสอบสภาพที�ดนิเจา้หนา้ที�ออกไปตรวจสอบสภาพที�ดนิ/
สาธารณูปโภคและหรอืบรกิารสาธารณะ 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

5) การพจิารณา 
ประมาณการราคาคา่กอ่สรา้งแจง้ผูข้อทําสญัญาคํ�าประกันฯ 
(หมายเหต:ุ -) 

7 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

6) การพจิารณา 
ประชมุคณะกรรมการจัดสรรที�ดนิ  (ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการฯจัดทําวาระการขออนุญาตทําการจัดสรรที�ดนิและนํา
เรื�องเขา้ที�ประชมุคณะกรรมการจัดสรรที�ดนิจังหวัดเพื�อพจิารณา
แจง้มตขิองคณะกรรมการฯใหผู้ข้อทราบ) 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) 
 

กรณีบุคคลธรรมดา - บตัรประจําตวัประชาชน - ทะเบยีนบา้น - ทะเบยีน
สมรสพรอ้มสาํเนาที�มกีารลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา13ฉบบั 
หมายเหต(ุ- เอกสารฉบบัจรงิไวแ้สดงตอ่พนักงานเจา้หนา้ที� - ถา้ไมไ่ปดําเนนิการ
ดว้ยตนเองตอ้งนําหนังสอืมอบอํานาจสาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน,ทะเบยีนบา้นที�
ผูม้อบอํานาจรับรองสาํเนาความถกูตอ้งบัตรประจําตัวประชาชนทะเบยีนบา้นของ
ผูร้ับมอบอํานาจ ) 

- 

2) 
 

กรณีนติบิคุคล - หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล - ขอ้บงัคบัของนติ ิ
บุคคล - หนงัสอืบรคิณหแ์ละวตัถุประสงค ์- บญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้กรณีบรษิทั
จํากดัหรอืบรษิทัมหาชนจํากดั - แบบรบัรองการจดทะเบยีนจดัต ั�งหา้ง
หุน้สว่นกรณหีา้งหุน้สว่นจาํกดัหรอืหา้งหุน้สว่นสามญัที�จดทะเบยีนแลว้ - 
บตัรประจําตวัประชาชนและทะเบยีนบา้นของกรรมการผูม้อีํานาจทําการ
แทนนติบิุคคล - ตวัอยา่งลายมอืชื�อของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติ ิ
บุคคล - รายงานการประชุมนติบิคุคลพรอ้มสาํเนาที�มกีารลงนามรบัรอง
ความถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา13ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ไมไ่ปดาํเนนิการดว้ยตนเองตอ้งนําหนังสอืมอบอํานาจสําเนาบตัร
ประจําตวัประชาชนและทะเบยีนบา้นที�ผูม้อบอํานาจรับรองสําเนาความถูกตอ้งบตัร
ประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นของผูร้ับมอบอํานาจ) 

- 

3) 
 

โฉนดที�ดนิหรอืหนงัสอืรบัรองการทําประโยชน ์
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา13ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 

4) 
 

บนัทกึความยนิยอมใหท้ําการจดัสรรที�ดนิของผูร้บัจํานองและจํานวนเงนิที�
ผูร้บัจํานองจะไดร้บัชําระหนี�จากที�ดนิแปลงยอ่ยแตล่ะแปลงและตอ้งระบุดว้ย
วา่ท ี�ดนิที�เป็นสาธารณูปโภคหรอืที�ดนิที�ใชเ้พื�อบรกิารสาธารณะไมต่อ้ง
รบัภาระหนี�จํานอง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา13ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 

5) 
 

แผนผงัแสดงจํานวนที�ดนิแปลงยอ่ยที�จะขอจดัสรร, แผนผงัระบบไฟฟ้า, 
แผนผงัระบบประปา, แผนผงัระบบการระบายนํ �า, แผนผงัระบบบําบดันํ �าเสยี, 
แผนผงัระบบถนนและทางเทา้ฯลฯ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา13ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 

6) 
 

แผนผงัแสดงจํานวนที�ดนิแปลงยอ่ยและเนื�อที�โดยประมาณของแตล่ะแปลง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา13ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 

7) 
 

แผนงานโครงการและระยะเวลาการบํารุงรกัษาสาธารณูปโภค 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา13ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 

8) 
 

วธิกีารจําหนา่ยที�ดนิจดัสรรและการชําระราคาหรอืคา่ตอบแทน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา13ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

9) 
 

ภาระผกูพนัตา่งๆที�บคุคลอื�นมสีว่นไดเ้สยีเกี�ยวกบัที�ดนิที�ขอจดัสรรน ั�น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา13ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 

10) 
 

แบบสญัญาจะซื�อจะขายที�ดนิจดัสรร 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา13ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 

11) 
 

ที�ต ั�งสาํนกังานของผูข้อใบอนุญาตทําการจดัสรร 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา13ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 

12) 
 

ชื�อธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิที�คณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลางกําหนดซึ�ง
จะเป็นผูค้ํ �าประกนัการจดัใหม้สีาธารณูปโภคหรอืบรกิารสาธารณะหรอืการ
ปรบัปรุงที�ดนิและคํ �าประกนัการบํารุงรกัษาสาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา13ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 

13) 
 

หนงัสอือนุญาตเชื�อมทาง, หนงัสอืรบัรองพื�นที�ผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร, 
หนงัสอืรบัรองจากการไฟฟ้านครหลวง, หนงัสอืรบัรองจากการประปานคร
หลวง, หนงัสอือนุญาตระบายนํ�า, รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิ�งแวดลอ้มตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิ�งแวดลอ้ม 
(ในกรณีที�ตอ้งจดัทํารายงาน) 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา13ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรุงเทพมหานคร 

14) 
 

สญัญาคํ �าประกนัการจดัทําสาธารณูปโภค/สญัญาคํ �าประกนัการบํารุงรกัษา
สาธารณูปโภค 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คําขอ  
(หมายเหต:ุ (แปลงละ)) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

2) คา่มอบอํานาจ 
(หมายเหต:ุ (เรื�องละ)) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

3) คา่พยาน 
(หมายเหต:ุ (รายละ)) 

คา่ธรรมเนยีม 10 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) รับเรื�องรอ้งเรยีนณสํานักงานที�ดนิกรุงเทพมหานคร 
(หมายเหต:ุ -) 

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

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

5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นทจุรติกรมที�ดนิ  www.dol.go.th/ethics  โทร. 0 2141 5896  โทรสาร. 0 2141 8698 
ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ 80 พรรษาฯชั �น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดถีนนแจง้วฒันะแขวงทุง่สองหอ้งเขตหลกัสี�

กทม.  10210  Facebook.com/ethicsdol 
(หมายเหต:ุ -) 

6) 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 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ - 


