
 
 

ช่ือ...................................................................อาย.ุ............ปี สัญชาติ................ที่อยู่/ที่ตั้งส านักงาน 
เลขท่ี......................ตรอก/ซอย....................................ถนน...............................หมู่ที.่........................
ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด.........................โทรศัพท.์...................
ช่ือส านักงานจัดสรรที่ดิน........................................................โครงการ..............................................
ที่ตั้งเลขท่ี.........................ตรอก/ซอย................................ถนน...........................หมู่ที.่......................
ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด.........................โทรศัพท.์................... 

ผู้ขอจัดสรรที่ดินมีความประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการ หรือวิธีการในการ
จัดสรรที่ดิน ดังนี้ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

ใบอนุญาตเลขท่ี.........................................ออกเมื่อวันท่ี....................................................................
และได้รับอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ และวิธีการ ในการจัดสรรที่ดิน
มาแล้ว...............ครั้ง ดังนี ้
๑. ...................................................................................................................................................... 
๒. ...................................................................................................................................................... 
๓. ...................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

ค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงกำร 
หรือวิธีกำรในกำรจัดสรรที่ดิน 

_______________ 
 
ผู้จัดสรรที่ดิน 
 
 
 
 
 
  
ใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดการขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
แผนผัง โครงการ 
หรือวิธีการในการ 
จัดสรรที่ดิน 
 
 
 
 
 

เลขรับที่ ............................... 
    วันที่ ............................... 
................................................. 

เจ้าหน้าที่ 

(จ.ส.ก. ๕) 
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โฉนดที่ดิน รวม.................ฉบับ หนังสือรับรองการท าประโยชน์ รวม...................ฉบับ 
บันทึกความยินยอมให้ท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดิน
ของผู้ทรงบุริมสิทธ์ิหรือผูร้ับจ านองซึ่งระบุจ านวนเงินท่ีผู้ทรงบรุิมสิทธิ์หรือผู้รับจ านองจะได้รับ
ช าระหนี้จากที่ดินแปลงย่อยแตล่ะแปลง 
แผนผังแสดงจ านวนที่ดินแปลงย่อยที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง และเนื้อที่โดยประมาณของที่ดิน
แต่ละแปลง 
โครงการ หรือวิธีการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
หนังสือยินยอมของธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ค้ าประกัน 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 

 
หลักฐานและ   
รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้ขอ ขอยื่นค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการ หรือวิธีการในการจัดสรรที่ดินพร้อมด้วยหลักฐาน

และรายละเอียดที่กล่าวข้างบนนี้ต่อ 

  เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา.................................................................................... 
  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด.........................................................สาขา.............................................. 
      

 

   ลงชื่อ..................................................................ผู้ขอ 
      (.......................................................................) 
   วันที.่.................................................................... 

 



 
 

๑. ช่ือ.................................................................................................................................................................
ทีต่ั้งส ำนักงำนเลขท่ี......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................หมู่ที.่..............
ต ำบล/แขวง....................อ ำเภอ/เขต....................จังหวัด.........................โทรศัพท.์..............โทรสำร................
ได้จดทะเบียนจดัตั้งนิติบคุคลหมู่บำ้นจัดสรรตำมทะเบียนเลขท่ี........................................................................ 
เมื่อวันท่ี.............................................................................................................................................................. 
๒. ช่ือ.................................................................................................................................................................
ทีต่ั้งส ำนักงำนเลขท่ี......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................หมู่ที.่..............
ต ำบล/แขวง....................อ ำเภอ/เขต....................จังหวัด.........................โทรศัพท.์..............โทรสำร................
ได้จดทะเบียนจดัตั้งนิติบคุคลหมู่บำ้นจัดสรรตำมทะเบียนเลขท่ี......................................................................... 
เมื่อวันท่ี.............................................................................................................................................................. 
  (ถ้ำมีนิติบุคคลหมู่บ้ำนจดัสรรมำกกว่ำ ๒ นิติบุคคลให้ท ำเป็นบัญชตี่อท้ำย) 

ผู้ขอมีควำมประสงค์จะขอจดทะเบียนควบนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร ดังนี้ 
๑. ช่ือนิติบุคคลหมู่บ้ำนจดัสรรที่เกิดจำกกำรควบ 
๒. ที่ตั้งส ำนักงำนของนิติบุคคลหมูบ่้ำนจัดสรร 
 ทีต่ั้งเลขท่ี......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน......................................หมู่ที.่...................

ต ำบล/แขวง....................อ ำเภอ/เขต..................จังหวัด.....................โทรศัพท.์..............โทรสำร................ 
๓. ที่ดินอันเป็นสำธำรณูปโภคมีจ ำนวน.....................................................................................................แปลง 
  โฉนดที่ดิน.....................................แปลง  หนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์..................แปลง 
๔. ที่ดินอันเป็นบริกำรสำธำรณะมจี ำนวน.................................................................................................แปลง 
  โฉนดที่ดิน.....................................แปลง  หนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์..................แปลง 
๕. ทรัพย์สินอื่น.................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 

ค ำขอจดทะเบียนควบนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร 
_______________ 

 
นิติบุคคล 
หมู่บ้ำนจัดสรร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รำยละเอียด 
กำรขอควบ 
นิติบุคคล 
หมู่บ้ำนจัดสรร 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

เลขรับที่ .......................... 
    วันที่ .......................... 
............................................ 

เจ้ำหน้ำที่ 

(จ.ส.ก. ๘) 
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หนังสือส ำคัญกำรจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรรแต่ละแห่ง 
รำยงำนกำรประชุมของที่ประชุมใหญ่ของสมำชิกแต่ละแห่งที่มีมติให้ควบนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร 
และเห็นชอบกับข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรรที่เกิดจำกกำรควบ 
ส ำเนำข้อบังคับของนิติบุคคลของหมู่บ้ำนจัดสรรที่เกิดจำกกำรควบ 
บัญชีหน้ีหรือภำระผูกพันของนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรรแต่ละแห่งและหนังสือยินยอมของเจ้ำหนี้ใน
กำรควบนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร (ถ้ำมี) 
บัญชีที่ดินอันเป็นสำธำรณูปโภคและบริกำรสำธำรณะและทรัพย์อื่นของนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร
แต่ละแห่ง 
ส ำเนำโฉนดที่ดิน รวม..................................ฉบับ 
ส ำเนำหนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์ รวม..................................ฉบับ 
............................................................................................................................................................... 

หลักฐำนและ 
รำยละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้ขอ ขอยื่นค ำขอจดทะเบียนควบนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร พร้อมด้วยหลักฐำนและรำยละเอียด
ที่กล่ำวข้ำงบนนี้ต่อ 
 เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหำนคร สำขำ............................................. 
 เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัด............................................สำขำ................................. 
   
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้ขอ 
   (..........................................................) 
 
 
  ลงชื่อ............................................................ผู้ขอ 
   (..........................................................) 
  วันที.่............................................................. 



 
 

ช่ือ...............................................................................................อาย.ุ.......................ปี สัญชาติ........................
ที่อยู่เลขท่ี......................ตรอก/ซอย........................................ถนน.................................หมู่ที.่.........................
ต าบล/แขวง....................อ าเภอ/เขต....................จังหวัด.........................โทรศัพท.์..............โทรสาร................
ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของผูซ้ื้อท่ีดินจัดสรรตามมติที่ประชุมเมื่อวันท่ี....................................................... 

ผู้ซื้อท่ีดินจัดสรรได้รับแจ้งจากผู้จดัสรรที่ดินให้จดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจัดสรรเมื่อวันที่.....................................
ผู้ซื้อท่ีดินจัดสรรได้ประชุมเมื่อวันที่...................................................................................................................
มีมติของผู้ซื้อท่ีดินจดัสรร จ านวน.........................................แปลง ให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
ผู้ขอมีความประสงค์จะขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบคุคลหมู่บ้านจัดสรร ดังนี้ 
๑. ช่ือนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรร......................................................................................................................... 
๒. ที่ตั้งส านักงานของนิติบุคคลหมูบ่้านจัดสรร 
 ที่อยู่เลขท่ี...................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.................................หมู่ที.่.....................
 ต าบล/แขวง..................อ าเภอ/เขต..................จังหวัด....................โทรศัพท์...............โทรสาร.................. 
๓. ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคมีจ านวน....................................................................................................แปลง 
 โฉนดที่ดิน..............................แปลง หนังสือรับรองการท าประโยชน์........................แปลง 
๔. ที่ดินอันเป็นบริการสาธารณะมจี านวน................................................................แปลง 

 โฉนดที่ดิน...............................แปลง หนังสือรับรองการท าประโยชน์........................แปลง 

ช่ือที่ดินจัดสรรอยูใ่นโครงการจัดสรรที่ดินช่ือ..................................................................................................... 
ที่ตั้งโครงการเลขท่ี......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................หมู่ที.่...................
ต าบล/แขวง.................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด......................โทรศัพท.์..............โทรสาร................ 
ผู้จัดสรรที่ดินชื่อ................................................................................................................................................
ที่ตัง้ส านักงานเลขท่ี..........................ตรอก/ซอย................................ถนน...........................หมู่ที.่....................
ต าบล/แขวง.................อ าเภอ/เขต....................จังหวัด......................โทรศัพท.์................โทรสาร..................
ได้รับใบอนญุาตตามใบอนุญาตเลขท่ี....................................................ออกให้เมื่อวันท่ี....................................
โดยคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรงุเทพมหานคร/จังหวัด..................................................................................
ที่ดินแปลงย่อยตามแผนผังโครงการมีจ านวน..........................................................................................แปลง 

ค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร 
_______________ 

 
ผู้ขอจดทะเบียน 
จัดตั้งนิติบุคคล 
หมู่บ้านจัดสรร 
 
 
รายละเอียด 
ของโครงการ 
จัดสรรที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียด 
การขอจัดตั้ง 
นิติบุคคล 
หมู่บ้านจัดสรร 
 
 
 
 
 
 
 

เลขรับที่ .......................... 
    วันที่ ......................... 
............................................ 

เจ้าหน้าที่ 

(จ.ส.ก. ๖) 
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รายงานการประชุมของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนแปลงย่อยตาม
แผนผังโครงการที่มีมติให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เห็นชอบข้อบังคับ และแต่งตั้งตัวแทนใน
การยื่นค าขอจดทะเบียน 
ส าเนาข้อบังคับ 
หลักฐานการรับแจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและระยะเวลาที่ผู้จัดสรร
ที่ดินก าหนดให้ผู้ซื้อท่ีดินจัดสรรด าเนินการตามมาตรา ๔๔ (๑) 
บัญชีท่ีดินอันเป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรร
ที่ดินตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาต 
ส าเนาโฉนดที่ดิน รวม..................................ฉบับ 
ส าเนาหนังสือรับรองการท าประโยชน์ รวม..................................ฉบับ 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

หลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้ขอ ขอยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พร้อมด้วยหลักฐานและรายละเอียด
ทีก่ล่าวข้างบนนี้ต่อ 
 เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา.................................................................................... 
 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด.........................................................สาขา.............................................. 
      

 

   ลงชื่อ..................................................................ผู้ขอ 
      (.......................................................................) 
   วันที.่.................................................................... 

 



 
 

ช่ือ......................................................................................................................................................................
ทีต่ั้งส ำนักงำนเลขท่ี......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................หมู่ที.่..............
ต ำบล/แขวง....................อ ำเภอ/เขต....................จังหวัด.........................โทรศัพท.์..............โทรสำร................
ได้จดทะเบียนจดัตั้งนิติบคุคลหมู่บำ้นจัดสรรตำมทะเบียนเลขท่ี......................................................................... 
เมื่อวันท่ี.............................................................................................................................................................. 

 รำยงำนกำรประชุมของที่ประชุมใหญ่ของสมำชิกที่มีมติให้เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ 
 ข้อบังคับท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงใหม่ 
 ......................................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................................... 

ค ำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ 
_______________ 

 
นิติบุคคล 
หมู่บ้ำนจัดสรร 
 
 
 
 
หลักฐำนและ 
รำยละเอียด 
 
 
 
 ผู้ขอ ขอยื่นค ำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ดังรำยกำรตำมใบแนบท้ำยค ำขอนี้พร้อมด้วย
หลักฐำนและรำยละเอียดที่กล่ำวข้ำงบนนี้ต่อ 
  เจ้ำพนักงำนที่ดินกรุงเทพมหำนคร สำขำ............................................................................ 
  เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัด.....................................สำขำ....................................................... 
 
 
    ลงชื่อ....................................................................ผู้ขอ 
          (....................................................................) 
    วันที่...................................................................... 
 
 
 
 
 
 

เลขรับที่ .......................... 
    วันที่ ........................... 
............................................ 

เจ้ำหน้ำที่ 

(จ.ส.ก. ๗) 
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ใบแนบแบบ จ.ส.ก. ๗ 

ข้อควำมในข้อบังคับเดิม ข้อควำมที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงใหม่ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 ลงชื่อ.........................................................ผู้ขอ 
     (........................................................) 



 
 

ช่ือ......................................................................................................................................................................
ทีต่ั้งส ำนักงำนเลขท่ี......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................หมู่ที.่..............
ต ำบล/แขวง....................อ ำเภอ/เขต....................จังหวัด.........................โทรศัพท.์..............โทรสำร................
ได้จดทะเบียนจดัตั้งนิติบคุคลหมู่บำ้นจัดสรรตำมทะเบียนเลขท่ี......................................................................... 
เมื่อวันท่ี.............................................................................................................................................................. 

ผู้ขอมีควำมประสงค์จะขอจดทะเบียนยกเลิกนติิบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร ดังนี ้
๑. ที่ดินอันเป็นสำธำรณูปโภคมีจ ำนวน.....................................................................................................แปลง 
  โฉนดที่ดิน.....................................แปลง  หนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์.................แปลง 
 เมื่อช ำระบญัชีเสร็จแล้วจะโอนที่ดนิอันเป็นสำธำรณูปโภค ให้แก ่
  นิติบุคคลตำมกฎหมำยอื่นช่ือ.............................................................................................................. 
  จ ำนวน.......................................................................................................................................แปลง 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่ือ........................................................................................................... 
  จ ำนวน.......................................................................................................................................แปลง 
  โอนเป็นสำธำรณประโยชน์ จ ำนวน...........................................................................................แปลง 
๒. ที่ดินอันเป็นบริกำรสำธำรณะมจี ำนวน.................................................................................................แปลง 
  โฉนดที่ดิน.....................................แปลง  หนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์.................แปลง 
 เมื่อช ำระบญัชีเสร็จแล้วจะโอนที่ดนิอันเป็นสำธำรณะ ให้แก ่
  นิติบุคคลตำมกฎหมำยอื่นช่ือ.............................................................................................................. 
  จ ำนวน.......................................................................................................................................แปลง 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่ือ........................................................................................................... 
  จ ำนวน.......................................................................................................................................แปลง 
๓. ทรัพย์สินอื่น.................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 

ค ำขอจดทะเบียนยกเลิกนติิบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร 
_______________ 

 
นิติบุคคล 
หมู่บ้ำนจัดสรร 
 
 
 
 
 
รำยละเอียด 
กำรขอยกเลิก 
นิติบุคคล 
หมู่บ้ำนจัดสรร 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เลขรับที่ .......................... 
    วันที่ .......................... 
............................................ 

เจ้ำหน้ำที่ 

(จ.ส.ก. ๙) 
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หนังสือส ำคัญกำรจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร 
รำยงำนกำรประชุมของที่ประชุมใหญ่ของสมำชิกที่มีมติให้ยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร  
บัญชีท่ีดินอันเป็นสำธำรณูปโภคและบริกำรสำธำรณะและทรัพย์อื่นของนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร  
ส ำเนำโฉนดที่ดิน รวม..................................ฉบับ 
ส ำเนำหนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์ รวม..................................ฉบับ 
บัญชีหนี้หรือภำระผูกพันของนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรรและหนังสือยินยอมของเจ้ำหนี้ให้ยกเลิก
นิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร (ถ้ำมี) 
หลักฐำนกำรจัดตั้งนิติบุคคลตำมกฎหมำยอื่น เพื่อรับโอนที่ดินอันเป็นสำธำรณูปโภค บริกำรสำธำรณะ 
และสินทรัพย์อื่นตำมบัญชีในกรอบสี่เหลี่ยมล ำดับที่สำมข้ำงต้น ไปจัดกำรและดูแลบ ำรุงรักษำ (ถ้ำมี) 
............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 
หลักฐำนและ 
รำยละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ผู้ขอ ขอยื่นค ำขอจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร พร้อมด้วยหลักฐำนและรำยละเอียดที่
กล่ำวข้ำงบนนี้ต่อ 
 เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหำนคร สำขำ............................................. 
 เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัด............................................สำขำ................................. 
   
 
   
  ลงชื่อ............................................................ผู้ขอ 
   (..........................................................) 

       วันที.่........................................................... 



 
 

ช่ือ...................................................................อาย.ุ............ปี สัญชาติ................ที่อยู่/ที่ตั้งส านักงาน 
เลขท่ี......................ตรอก/ซอย....................................ถนน...............................หมู่ที.่........................
ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด.........................โทรศัพท.์...................
ช่ือส านักงานจัดสรรที่ดิน........................................................โครงการ..............................................
ที่ตั้งเลขท่ี.........................ตรอก/ซอย................................ถนน...........................หมู่ที.่......................
ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด.........................โทรศัพท.์................... 

ใบอนุญาตเลขท่ี...........................ออกให้เมื่อวันท่ี.................................................โดยคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร/จังหวัด................................................................................................. 

  ใบอนุญาตเดิมที่ช ารุด 
    .............................................................................................................. 
   .................................................................................................................... 
  .................................................................................................................... 

ผู้จัดสรรที่ดินมีความประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกล่าวข้างบนน้ี เนื่องจาก 
   สูญหาย 

   ช ารุดในสาระส าคญั.......................................................................................................... 
   ......................................................................................................................................... 

ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต 
_______________ 

 
 
ผู้จัดสรรที่ดิน 
 
 
 
 
 
  
ใบอนุญาต 
 
 
 
เหตุผลในการขอใบแทน 
ใบอนุญาต 
 
 
 
 
หลักฐานและ 
รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 

เลขรับที่ ........................................ 
    วันที่ ........................................ 
........................................................ 

เจ้าหน้าที่ 

(จ.ส.ก. ๑) 
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 บัตรประจ าตัวประชาชน 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ............................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ......................................................................................................................................... 

  หนังสือรับรองนิติบุคคล (มีอายไุมเ่กิน ๑ เดือน) 
  รายงานการประชุม 
  หนังสือมอบอ านาจของผู้มีอ านาจลงนาม 
  บัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้าน, ผู้มอบอ านาจ 
  บัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้าน, ผู้รับมอบอ านาจ 
    ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 

รายละเอียด 
เอกสาร 
ประกอบการขอ 
ของผู้ยื่นค าขอ 
 

 
รายละเอียด 
เอกสาร 
ประกอบค าขอ 
ของผู้ยื่นค าขอ 
 
   
 
 
   ผู้ขอ ขอยื่นค าขอรับโอนใบอนุญาตพร้อมหลักฐานที่กล่าวข้างบนนี้ต่อคณะกรรมการ 
 
 
 ลงชื่อ.........................................................ผู้ขอ 
         (..........................................................) 
 
 
 



 
 

ช่ือ.....................................................................................อาย.ุ.................ปี สญัชาติ....................ที่อยู่/ที่ตั้ง
ส านักงาน เลขท่ี......................ตรอก/ซอย.................................ถนน................................หมู่ที.่...................
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด.........................โทรศัพท.์...................
ช่ือส านักงานจัดสรรที่ดิน............................................................โครงการ.....................................................
ที่ตั้งเลขท่ี.........................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................หมู่ที.่......................
ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด...........................โทรศัพท.์................... 

จ านวน...........................แปลง รวมเนื้อที่ท้ังสิ้น..........................ไร่.......................งาน....................ตารางวา 
๑. โฉนดที่ดินเลขท่ี.......................ระวาง......................เลขท่ีดิน........................หน้าส ารวจ.......................... 
ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด.........................................
เนื้อท่ี..................................................ไร.่...............................................งาน....................................ตารางวา
๒. หนังสือรับรองการท าประโยชน์เลขท่ี.........................เล่ม............................หน้า.....................................
เลขท่ีดิน......................................................สารบบเล่ม....................................หน้า......................................
ระวางรูปถ่ายทางอากาศช่ือ................................หมายเลข...........................แผ่นที.่................หมู่ที.่.............
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด......................................
เนื้อท่ี.................................................ไร่................................................งาน.....................................ตารางวา 
 (ถ้ามีที่ดินที่ขอท าการจัดสรรมากกว่า ๑ แปลง ให้ท าเป็นบัญชีต่อท้าย) 

จ านวน...................แปลง รวมเนื้อที่ท้ังสิ้น...............................ไร่...........................งาน...................ตารางวา 
๑. โฉนดที่ดินเลขท่ี.....................ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต...................จังหวัด...................
มีภาระผูกพัน.................................................................................................................................................
๒. หนังสือรับรองการท าประโยชน์เลขท่ี..............................เลม่.............................หนา้...............................
เลขท่ีดิน.......................................................สารบบเล่ม....................................หน้า.....................................
ระวางรูปถ่ายทางอากาศช่ือ...................................หมายเลข............................แผ่นที.่...........หมู่ที.่.............
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด......................................
มีภาระผูกพัน.................................................................................................................................................  
  (ถ้าท่ีดินมีภาระผูกพันมากกว่า ๑ แปลง ให้ท าเป็นบัญชีต่อท้าย) 

ค ำขออนุญำตท ำกำรจัดสรรที่ดิน 
_______________ 

 
 
ผู้ขอท าการ 
จัดสรรที่ดิน 
 
 
 
 
 
ที่ดินที่ขอท าการ 
จัดสรร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ดินที่มี 
ภาระผูกพัน 
 
 
 
 
 
 

เลขรับที่ ........................................ 
    วันที่ ........................................ 
........................................................ 

เจ้าหน้าที่ 

(จ.ส.๑) 
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โฉนดที่ดิน รวม.................ฉบับ หนังสือรับรองการท าประโยชน์ รวม...................ฉบับ 
 
บันทึกความยินยอมให้ท าการจัดสรรที่ดินของผู้ทรงบรุิมสิทธิหรือผูร้บัจ านอง ซึ่งระบุจ านวนเงินท่ีผู้ทรง
บุริมสิทธิหรือผูร้ับจ านองจะได้รับช าระหนี้จากที่ดินแปลงย่อยแตล่ะแปลง ส่วนท่ีดินที่เป็นสาธารณูปโภค
หรือท่ีดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะไมต่้องรับภาระหนี้บรุิมสิทธิหรือจ านอง 
 
แผนผังแสดงจ านวนที่ดินแปลงย่อยที่ขอจัดสรร และเนื้อที่โดยประมาณของที่ดินแต่ละแปลง 
 
โครงการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรร การจัดให้มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ การปรับปรุงอื่นๆ 
รวมทั้งวิธีการจ าหน่ายและการช าระราคาและค่าตอบแทน 
 
แผนผัง รายละเอียด และรายการก่อสร้าง ประมาณการค่าก่อสร้าง และก าหนดเวลาที่จะท าให้แล้วเสร็จ 
 
แผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค 
 
แบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร 
 
ช่ือธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันการจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรอื
การปรับปรุงท่ีดิน 

 
ช่ือธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค 

 
........................................................................................................................................... 

หลักฐานและ   
รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้ขอ ขอยื่นค าขออนุญาตท าการจัดสรรที่ดินพร้อมด้วยหลักฐานและรายละเอียดที่กล่าวข้างบนนี้ต่อ 

  เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา.................................................................................... 
  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด.........................................................สาขา.............................................. 
      

 

   ลงชื่อ..................................................................ผู้ขอ 
      (.......................................................................) 
   วันที.่.................................................................... 



 
 

ช่ือ...................................................................อาย.ุ............ปี สัญชาติ................ที่อยู่/ที่ตั้งส านักงาน 
เลขท่ี......................ตรอก/ซอย....................................ถนน...............................หมู่ที.่........................
ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด.........................โทรศัพท.์...................
ช่ือส านักงานจัดสรรที่ดิน........................................................โครงการ..............................................
ที่ตั้งเลขท่ี.........................ตรอก/ซอย................................ถนน...........................หมู่ที.่......................
ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด.........................โทรศัพท.์................... 

ใบอนุญาตเลขท่ี...........................ออกให้เมื่อวันท่ี.................................................โดยคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร/จังหวัด................................................................................................. 

 ส าเนาใบอนุญาต 
 แผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรทีด่ินที่ไดร้ับใบอนุญาต 
 บันทึกความยินยอมให้โอนใบอนุญาตของธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ค้ าประกัน 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 

 

ช่ือ...................................................................อาย.ุ............ปี สัญชาติ................ที่อยู่/ที่ตั้งส านักงาน 
เลขท่ี......................ตรอก/ซอย....................................ถนน...............................หมู่ที.่........................
ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด.........................โทรศัพท.์...................
ช่ือส านักงานจัดสรรที่ดิน........................................................โครงการ..............................................
ที่ตั้งเลขท่ี.........................ตรอก/ซอย................................ถนน...........................หมู่ที.่......................
ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด.........................โทรศัพท.์................... 

ค ำขอโอนใบอนุญำต 
_______________ 

 
 
ผู้จัดสรรที่ดิน 
 
 
 
 
 
  
ใบอนุญาต 
 
 
 
ผู้รับโอนใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
หลักฐานและ 
รายละเอียด 
 
 
 
 
 

เลขรับที่ ........................................ 
    วันที่ ........................................ 
........................................................ 

เจ้าหน้าที่ 

(จ.ส.ก. ๒) 
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  บัตรประจ าตัวประชาชน 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ...................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................... 

  ...................................................................................................................... 

  หนังสือรับรองนิติบุคคล (มีอายไุมเ่กิน ๑ เดือน) 
  รายงานการประชุม 
  หนังสือมอบอ านาจของผู้มีอ านาจลงนาม 
  บัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้มอบอ านาจ 
  บัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับมอบอ านาจ   
  ...................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 

กรณีบุคคลธรรมดำ 
 
รายละเอียด 
เอกสาร 
ประกอบค าขอ 
ของผู้ยื่นค าขอ 
 
 
 

กรณีนิติบุคคล 
 
รายละเอียด 
เอกสาร 
ประกอบค าขอ 
ของผู้ยื่นค าขอ 
 
 
 
 
  ผู้จัดสรรที่ดิน ขอยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตพร้อมหลักฐานที่กล่าวข้างบนนี้ต่อคณะกรรมการ 
 
 
 ลงชื่อ.........................................................ผู้จัดสรรที่ดิน 
         (..........................................................) 
 
 ลงชื่อ.........................................................ผู้รับโอนใบอนุญาต 
       (..........................................................) 



 
 

ช่ือ...................................................................อาย.ุ............ปี สัญชาติ................ที่อยู่/ที่ตั้งส านักงาน 
เลขท่ี......................ตรอก/ซอย....................................ถนน...............................หมู่ที.่........................
ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด.........................โทรศัพท.์...................
ช่ือส านักงานจัดสรรที่ดิน........................................................โครงการ..............................................
ที่ตั้งเลขท่ี.........................ตรอก/ซอย................................ถนน...........................หมู่ที.่......................
ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด.........................โทรศัพท.์................... 

ใบอนุญาตเลขท่ี...........................ออกให้เมื่อวันท่ี.................................................โดยคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร/จังหวัด................................................................................................. 

ผู้ขอมีความประสงค์จะขอรับโอนใบอนุญาตดังกล่าวข้องบนน้ี โดยเกี่ยวข้องกับผู้จัดสรรที่ดิน 
ในฐานะเป็น 
 ผู้จัดการมรดก   ตามพินัยกรรม................................................................... 
     ตามค าสั่งศาล.................................................................... 
 ทายาท  โดยธรรม........................................................................................... 
    ผู้รับพินัยกรรม.................................................................................. 
 ............................................................................................................................................ 
 

ช่ือ...................................................................อาย.ุ............ปี สัญชาติ................ที่อยู่/ที่ตั้งส านักงาน 
เลขท่ี......................ตรอก/ซอย....................................ถนน...............................หมู่ที.่........................
ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด.........................โทรศัพท.์...................
ช่ือส านักงานจัดสรรที่ดิน........................................................โครงการ..............................................
ที่ตั้งเลขท่ี.........................ตรอก/ซอย................................ถนน...........................หมู่ที.่......................
ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด.........................โทรศัพท.์................... 

ค ำขอโอนใบอนุญำต 
(กรณีผู้จัดสรรที่ดินตำย) 
_______________ 

 
ผู้ขอรับโอนใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
  
ผู้จัดสรรที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
ใบอนุญาต 
 
 
 
รายละเอียด 
การขอรับโอน 
ใบอนุญาต 
 
 
 
 

เลขรับที่ ........................................ 
    วันที่ ........................................ 
........................................................ 

เจ้าหน้าที่ 

(จ.ส.ก. ๓) 



- ๒ - 

 ส าเนาใบอนุญาต 
 แผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรทีด่ินที่ไดร้ับใบอนุญาต 
 หลักฐานการตายของผูจ้ัดสรรที่ดิน 
 หลักฐานแสดงการเป็นผู้จัดการมรดกหรือทายาท 
 ............................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................ 
 

  บัตรประจ าตัวประชาชน 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ใบมรณะ 
    ...................................................................................................................... 

 
หลักฐานและ 
รายละเอียด 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายละเอียด 
เอกสาร 
ประกอบค าขอ 
ของผู้ยื่นค าขอ 
 
  ผู้ขอ ขอยื่นค าขอรับโอนใบอนุญาตพร้อมหลักฐานที่กล่าวข้างบนนี้ต่อคณะกรรมการ 
 
 
 ลงชื่อ.........................................................ผู้ขอ 
         (..........................................................) 
 



 

 

 
 

 
 

ทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 

จังหวัด............................................................................... 

รายการจดทะเบียน 

ทะเบียนเลขท่ี  

ชื่อนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  

ท่ีตั้งสํานักงาน  

วัตถุประสงค์ เพ่ือโอนท่ีดินอันเป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะไปจัดการ
บํารุงดูแลรักษา............................................................................... 
......................................................................................................... 
........................................................................................................ 

วัน เดือน ปี ท่ีจดทะเบียน  

 

  ลงชื่อ..................................พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

 

รายการเปล่ียนแปลงข้อบังคับ 

.......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 

(จ.ส.ก. ๑๑) 



 

 

 
 

 
ทะเบียนเลขท่ี................../..................... 

 

หนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 

 
 สํานักงานท่ีดิน............................................. 

 
 หนังสือสําคัญฉบับนี้ออกให้เพ่ือแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมู่บ้าน

จัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. ชื่อนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร................................................................................................................. 

 ๒. ท่ีตั้งสํานักงานเลขท่ี......................ตรอก/ซอย.................................. ถนน.........................หมู่ท่ี.........

ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด......................................โทรศัพท์....................

โทรสาร.....................................  

 ๓. มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับโอนท่ีดินอันเป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะไปจัดการและดูแล

บํารุงรักษา..................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 

  ออกให้ ณ วันท่ี 

 

   ลงชื่อ.........................................................พนักงานเจ้าหน้าท่ี  

    (.....................................................) 

  ตําแหน่ง.................................................. 

(จ.ส.ก. ๑๐) 



 

 

 
เลขท่ี................../..................... 

 

ใบอนุญาตให้ทําการจัดสรรที่ดิน 

_______________ 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการ

จัดสรรท่ีดิน.............................................ออกใบอนุญาตฉบับนี้เพ่ือแสดงว่า...................................ท่ีอยู่/ท่ีต้ัง

สํานักงานเลขท่ี..........................ตรอก/ซอย............................................ถนน.........................................หมู่ท่ี.............

ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................

ชื่อสํานักงานจัดสรรท่ีดิน...................................................................โครงการ...............................................................

ท่ีตั้งเลขท่ี..................................ตรอก/ซอย............................................ถนน.........................................หมู่ท่ี...............

ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................

เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทําการจัดสรรท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน/หนังสือรับรองการทําประโยชน์ เลขท่ี...............................

ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................

ตามแผนผัง โครงการ และวิธีการแนบท้ายใบอนุญาตนี้ 

 

 

  ออกให้ ณ วันท่ี.................................................พ.ศ. ................ 

 

 

   (..................................................................) 

    ประธารกรรมการ 

(จ.ส. ๒) 
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