คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การขออนุญาตทําการจ ัดสรรทีดิน
หน่วยงานทีให้บริการ :สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู ้ทีมีความประสงค์จะขอออกใบอนุญาตให ้ทําการจัดสรรทีดินยืนคําขอตามแบบจ.ส.1 ต่อเจ ้าพนักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วน
แยก/อําเภอแห่งท ้องทีซึงทีดินนันตังอยู่พร ้อมเอกสารหลักฐานและรายละเอียดตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตก
ิ ารจัดสรร
ทีดินพ.ศ.2543 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วธิ ก
ี ารและเงือนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด ้วย
การจัดสรรทีดินพ.ศ.2544 และข ้อกําหนดเกียวกับการจัดสรรทีดินเพือทีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานครเลขที 2 ถนนพระพิพธิ แขวง
พระบรมมหาราชวังเขตพระนคร 10200 / โทรศัพท์ : 0 2225

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

5758, 0 2224 0187, 0 2622 3490 / Fax : 0 2225 5734 /
E-mail : bangkok@dol.go.th
/ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน
ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :45 วัน
ลําด ับ
1)

2)

3)

4)

5)

6)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
ผู ้ขอยืนคําขอและเจ ้าหน ้าทีตรวจสอบความครบถ ้วนของ
หลักฐานเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจ ้าพนักงานทีดินตรวจสอบความสมบูรณ์ ถก
ู ต ้องของหลักฐาน
เอกสารแล ้วสังรับคําขอและส่งเรืองให ้สํานักงานทีดินจังหวัด
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
ตรวจสอบแผนผังเจ ้าหน ้าทีตรวจสอบแผนผังโครงการและวิธก
ี าร
จัดสรรทีดินทีขออนุญาตทําการจัดสรรทีดิน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
ตรวจสอบสภาพทีดินเจ ้าหน ้าทีออกไปตรวจสอบสภาพทีดิน/
สาธารณู ปโภคและหรือบริการสาธารณะ
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
ประมาณการราคาค่าก่อสร ้างแจ ้งผู ้ขอทําสัญญาคําประกันฯ
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทีดิน (ฝ่ ายเลขานุการคณะ
กรรมการฯจัดทําวาระการขออนุญาตทําการจัดสรรทีดินและนํา
เรืองเข ้าทีประชุมคณะกรรมการจัดสรรทีดินจังหวัดเพือพิจารณา
แจ ้งมติของคณะกรรมการฯให ้ผู ้ขอทราบ)
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
สํานักงานทีดิน
กรุงเทพมหานคร

2 วัน

สํานักงานทีดิน
กรุงเทพมหานคร

14 วัน

สํานักงานทีดิน
กรุงเทพมหานคร

1 วัน

สํานักงานทีดิน
กรุงเทพมหานคร

7 วัน

สํานักงานทีดิน
กรุงเทพมหานคร

20 วัน

สํานักงานทีดิน
กรุงเทพมหานคร

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

กรณีบุคคลธรรมดา - บ ัตรประจําต ัวประชาชน - ทะเบียนบ้าน - ทะเบียน
ํ เนาทีมีการลงนามร ับรองความถูกต้อง
สมรสพร้อมสา
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา13ฉบับ
หมายเหตุ(- เอกสารฉบับจริงไว ้แสดงต่อพนักงานเจ ้าหน ้าที - ถ ้าไม่ไปดําเนินการ
ด ้วยตนเองต ้องนํ าหนังสือมอบอํานาจสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน,ทะเบียนบ ้านที
ผู ้มอบอํานาจรับรองสําเนาความถูกต ้องบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านของ
ผู ้รับมอบอํานาจ )
กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล - หน ังสือร ับรองการจดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล - ข้อบ ังค ับของนิต ิ
บุคคล - หน ังสือบริคณห์และว ัตถุประสงค์ - บ ัญชีรายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้ กรณีบริษ ัท
จําก ัดหรือบริษ ัทมหาชนจําก ัด - แบบร ับรองการจดทะเบียนจ ัดตงห้
ั าง
หุน
้ ส่วนกรณีหา้ งหุน
้ ส่วนจําก ัดหรือห้างหุน
้ ส่วนสาม ัญทีจดทะเบียนแล้ว บ ัตรประจําต ัวประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผูม
้ อ
ี ํานาจทําการ
แทนนิตบ
ิ ุคคล - ต ัวอย่างลายมือชือของกรรมการผูม
้ อ
ี ํานาจทําการแทนนิต ิ
ํ เนาทีมีการลงนามร ับรอง
บุคคล - รายงานการประชุมนิตบ
ิ ค
ุ คลพร้อมสา
ความถูกต้อง
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา13ฉบับ
หมายเหตุ(ถ ้าไม่ไปดําเนินการด ้วยตนเองต ้องนํ าหนังสือมอบอํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ ้านทีผู ้มอบอํานาจรับรองสําเนาความถูกต ้องบัตร
ประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านของผู ้รับมอบอํานาจ)
โฉนดทีดน
ิ หรือหน ังสือร ับรองการทําประโยชน์
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา13ฉบับ
หมายเหตุบ ันทึกความยินยอมให้ทําการจ ัดสรรทีดินของผูร้ ับจํานองและจํานวนเงินที
ผูร้ ับจํานองจะได้ร ับชําระหนีจากทีดินแปลงย่อยแต่ละแปลงและต้องระบุดว้ ย
ว่าทีดินทีเป็นสาธารณู ปโภคหรือทีดินทีใชเ้ พือบริการสาธารณะไม่ตอ
้ ง
ร ับภาระหนีจํานอง
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา13ฉบับ
หมายเหตุแผนผ ังแสดงจํานวนทีดน
ิ แปลงย่อยทีจะขอจ ัดสรร, แผนผ ังระบบไฟฟ้า,
แผนผ ังระบบประปา, แผนผ ังระบบการระบายนํา, แผนผ ังระบบบําบ ัดนําเสีย,
แผนผ ังระบบถนนและทางเท้าฯลฯ
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา13ฉบับ
หมายเหตุแผนผ ังแสดงจํานวนทีดน
ิ แปลงย่อยและเนือทีโดยประมาณของแต่ละแปลง
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา13ฉบับ
หมายเหตุแผนงานโครงการและระยะเวลาการบํารุงร ักษาสาธารณู ปโภค
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา13ฉบับ
หมายเหตุวิธก
ี ารจําหน่ายทีดน
ิ จ ัดสรรและการชําระราคาหรือค่าตอบแทน
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา13ฉบับ
หมายเหตุ-

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสาร
-

-

กรมทีดิน

กรมทีดิน

กรมทีดิน

กรมทีดิน

กรมทีดิน

กรมทีดิน

ลําด ับ

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)

9)

ภาระผูกพ ันต่างๆทีบุคคลอืนมีสว่ นได้เสียเกียวก ับทีดินทีขอจ ัดสรรนน
ั
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา13ฉบับ
หมายเหตุแบบส ัญญาจะซือจะขายทีดินจ ัดสรร
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา13ฉบับ
หมายเหตุํ น ักงานของผูข
ทีตงส
ั า
้ อใบอนุญาตทําการจ ัดสรร
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา13ฉบับ
หมายเหตุชือธนาคารหรือสถาบ ันการเงินทีคณะกรรมการจ ัดสรรทีดินกลางกําหนดซึง
จะเป็นผูค
้ ําประก ันการจ ัดให้มส
ี าธารณู ปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการ
ปร ับปรุงทีดินและคําประก ันการบํารุงร ักษาสาธารณู ปโภคและบริการ
สาธารณะ
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา13ฉบับ
หมายเหตุหนงั สืออนุญาตเชือมทาง, หน ังสือร ับรองพืนทีผ ังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร,
หนงั สือร ับรองจากการไฟฟ้านครหลวง, หน ังสือร ับรองจากการประปานคร
หลวง, หน ังสืออนุญาตระบายนํา, รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและร ักษาคุณภาพสิงแวดล้อม
(ในกรณีทต้
ี องจ ัดทํารายงาน)
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา13ฉบับ
หมายเหตุั
ั
สญญาคํ
าประก ันการจ ัดทําสาธารณู ปโภค/สญญาคํ
าประก ันการบํารุงร ักษา
สาธารณู ปโภค
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ-

10)

11)

12)

13)

14)

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
คําขอ
(หมายเหตุ: (แปลงละ))

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อก
เอกสาร
กรมทีดิน

กรมทีดิน

กรมทีดิน

กรมทีดิน

กรุงเทพมหานคร

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

2)

ค่ามอบอํานาจ
(หมายเหตุ: (เรืองละ))

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

3)

ค่าพยาน
(หมายเหตุ: (รายละ))

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
เจ ้าพนักงานทีดินกรุงเทพมหานคร : สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานครเลขที 2 ถนนพระพิพธิ แขวง
พระบรมมหาราชวังเขตพระนคร 10200 / โทรศัพท์ : 0 2225 5758, 0 2224 0187, 0 2622 3490 / Fax : 0
2225 5734 / E-mail : bangkok@dol.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
รับเรืองร ้องเรียนณสํานักงานทีดินกรุงเทพมหานคร
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 2141 5678-9
(หมายเหตุ: -)
4)
ฝ่ ายเรืองราวร ้องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80
พรรษาฯชัน 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห ้องเขตหลักสีกทม. 10210
(หมายเหตุ: -)
5)
ศูนย์ปฏิบัตก
ิ ารต่อต ้านทุจริตกรมทีดิน www.dol.go.th/ethics โทร. 0 2141 5896 โทรสาร. 0 2141 8698
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ ้งวัฒนะแขวงทุง่ สองห ้องเขตหลักสี
กทม. 10210 Facebook.com/ethicsdol
(หมายเหตุ: -)
6)
ศูนย์บริการประชาชนสํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ

ชือแบบฟอร์ม

ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม
่ อ
ื การกรอก
หมายเหตุ
เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคู่มอ
ื มีผลบังคับใช ้: -

