
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอโอนใบอนุญาตใหท้ําการจดัสรรที�ดนิ 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

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

ผูจ้ัดสรรที�ดนิและผูท้ี�มคีวามประสงคจ์ะขอรับโอนใบอนุญาตใหท้ําการจัดสรรที�ดนิยื�นคําขอตามแบบจ.ส.ก 2 ตอ่เจา้พนักงาน

ที�ดนิจังหวดั/สาขา/สว่นแยก/อําเภอแหง่ทอ้งที�ซึ�งที�ดนินั �นตั �งอยู่พรอ้มเอกสารหลกัฐานและรายละเอยีดตามมาตรา 38, 39 แหง่

พระราชบัญญัตกิารจัดสรรที�ดนิพ.ศ.2543 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานที�ดนิในพื�นที�ใหบ้รกิาร/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :52 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อยื�นคําขอและเจา้หนา้ที�ตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร
หลักฐาน 
(หมายเหต:ุ (- สาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครและสาขา 
- สาํนักงานที�ดนิจังหวดัสาํนักงานที�ดนิสาขาสว่นแยกและ
อําเภอ)) 

1 วัน - 
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานที�ดนิตรวจสอบความสมบรูณ์ถกูตอ้งของหลักฐาน
เอกสารแลว้สั�งรับคําขอและสั�งเรื�องใหสํ้านักงานที�ดนิจังหวัด 
(หมายเหต:ุ (- สาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครและสาขา 
- สาํนักงานที�ดนิจังหวดัสาํนักงานที�ดนิสาขาสว่นแยกและ
อําเภอ)) 

2 วัน - 
 

3) การพจิารณา 
ประชมุคณะกรรมการจัดสรรที�ดนิจังหวัด 
(ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯจัดทําวาระการขอโอนใบอนุญาต
ใหท้ําการจัดสรรที�ดนิและนําเรื�องเขา้ที�ประชมุคณะกรรมการ
จัดสรรที�ดนิจังหวัดเพื�อพจิารณา) 
(หมายเหต:ุ (- สาํนักงานที�ดนิจังหวดั )) 

42 วัน - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ออกหนังสอือนุญาตใหโ้อนใบอนุญาตใหท้ําการจัดสรรที�ดนิ 
(หมายเหต:ุ (- สาํนักงานที�ดนิจังหวดั )) 

7 วัน - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
กรณีบุคคลธรรมดา - บตัรประจําตวัประชาชน - ทะเบยีนบา้น - 
ทะเบยีนสมรสพรอ้มสําเนาที�มกีารลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ- เอกสารฉบบัจรงิไวแ้สดงตอ่พนักงานเจา้หนา้ที� - ถา้ไมไ่ป
ดําเนนิการดว้ยตนเองตอ้งนําหนังสอืมอบอํานาจสําเนาบตัรประจําตัว
ประชาชน,ทะเบยีนบา้นที�ผูม้อบอํานาจรับรองสาํเนาความถกูตอ้งบัตร
ประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นของผูร้ับมอบอํานาจ ) 

- 

2) กรณีนติบิคุคล - หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล - - 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 ขอ้บงัคบัของนติบิุคคล - หนงัสอืบรคิณหแ์ละวตัถุประสงค ์- บญัชี

รายชื�อผูถ้อืหุน้กรณีบรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั - แบบ
รบัรองการจดทะเบยีนจดัต ั�งหา้งหุน้สว่นกรณีหา้งหุน้สว่นจํากดั
หรอืหา้งหุน้สว่นสามญัที�จดทะเบยีนแลว้ - บตัรประจําตวัประชาชน
และทะเบยีนบา้นของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิคุคล - 
ตวัอยา่งลายมอืชื�อของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิคุคล - 
รายงานการประชุมนติบิุคคลพรอ้มสําเนาที�มกีารลงนามรบัรอง
ความถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ไมไ่ปดาํเนนิการดว้ยตนเองตอ้งนําหนังสอืมอบอํานาจ
สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนและทะเบยีนบา้นที�ผูม้อบอํานาจรับรอง
สําเนาความถกูตอ้งบัตรประจําตัวประชาชนทะเบยีนบา้นของผูร้ับมอบ
อํานาจ) 

3) 
 

โฉนดที�ดนิ/หนงัสอืรบัรองการทําประโยชนแ์ปลงจําหนา่ยและที�
เป็นแปลงสาธารณูปโภคและ/หรอืบรกิารสาธารณะของผูโ้อน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 

4) 
 

หนงัสอืของธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิยนิยอมในฐานะผูค้ํ �า
ประกนัยนิยอมใหโ้อนใบอนุญาตใหท้ําการจดัสรรที�ดนิ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

แผนผงัจดัสรรของผูโ้อนและผูร้บัโอน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

โครงการและวธิกีารจดัสรรที�ดนิของผูโ้อนและผูร้บัโอน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

สญัญาจะซื�อจะขาย (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

สําเนาใบอนุญาตใหท้ําการจดัสรรที�ดนิของผูโ้อน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

สญัญาคํ �าประกนัการจดัทําสาธารณูปโภคและ/หรอืสญัญาคํ �า
ประกนัการบํารงุรกัษาสาธารณูปโภคของของผูโ้อน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

10) 
 

สญัญาคํ �าประกนัการจดัทําสาธารณูปโภคและ/หรอืสญัญาคํ �า
ประกนัการบํารงุรกัษาสาธารณูปโภคของของผูร้บัโอน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองวงเงนิคํ �าประกนัของผูร้บัโอน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

สําเนา1ฉบบั 
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 
 
 

4) การโอนใบอนุญาตใหท้ําการจดัสรรที�ดนิ 
(หมายเหต:ุ (รายละ)) 

คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เจา้พนักงานที�ดนิจังหวดั/สาขา/สว่นแยก/อําเภอ 

(หมายเหต:ุ -) 

2) ตูร้ับเรื�องรอ้งเรยีนสํานักงานที�ดนิจังหวัด/สาขา/สว่นแยก/อําเภอ 
(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)) 

7) ศนูยร์ับเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชั �น 2 ถนนแจง้วฒันะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื�องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ



- 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 17/07/2558 


