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พระราชบัญญัติ 
การจัดสรรที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ 

ศ. ๒๕๑๕ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
“การจัดสรรที่ดิน” หมายความวา การจําหนายที่ดินที่ไดแบงเปนแปลงยอยรวมกันตั้งแต

สิบแปลงข้ึนไป ไมวาจะเปนการแบงจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบงจากที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดตอกัน
                                                           

๑ รก.๒๕๔๓/๔๕ก/๑/๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

โดยไดรับทรัพยสินหรือประโยชนเปนคาตอบแทน และใหหมายความรวมถึงการดําเนินการดังกลาวที่ไดมี
การแบงที่ดินเปนแปลงยอยไวไมถึงสิบแปลงและตอมาไดแบงที่ดินแปลงเดิมเพิ่มเติมภายในสามปเม่ือ
รวมกันแลวมีจํานวนตั้งแตสิบแปลงขึ้นไปดวย 

“สิทธิในท่ีดิน” หมายความวา กรรมสิทธ์ิและใหหมายความรวมถึงสิทธิครอบครองดวย 
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน 
“ผูจัดสรรที่ดิน” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินและให

หมายความรวมถึงผูรับโอนใบอนุญาตดวย 
“ผูซื้อที่ดินจัดสรร” หมายความวา ผูทําสัญญากับผูจัดสรรที่ดินเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดิน

จัดสรรและใหหมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิในท่ีดินคนตอไปดวย 
“บริการสาธารณะ” หมายความวา การใหบริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในโครงการ

จัดสรรที่ดินที่กําหนดไวในโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๒๓ (๔) 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครและ

คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัด 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา เจาพนักงานที่ดินซึ่งเปนผูปฏิบัติการในการจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินีมิ้ใหใชบังคับแก 
(๑) การจัดสรรที่ดินของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน

ทองถ่ิน หรือองคกรอื่นของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีทําการจัดสรรท่ีดินตามกฎหมาย 
(๒) การจัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี

อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้และกาํหนดกิจการอื่นเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน 

   
 
มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เปนประธานกรรมการ อัยการสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเลขาธิการสํานักงาน
นโยบายและแผนส่ิงแวดลอม อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการผังเมืองอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดี
กรมโยธาธิการ และผูทรงคุณวุฒิอีกหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถ หรอื



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประสบการณในดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย การผังเมืองการบริหารชุมชน หรือกฎหมาย เปน
กรรมการ และอธิบดีกรมที่ดินเปนกรรมการและเลขานุการ  

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูแทนภาคเอกชนซึ่งเปนผูดําเนิน
กิจการเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

 
มาตรา ๘  คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการจัดสรรท่ีดิน

โดยท่ัวไป รวมท้ังใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดนโยบายการจัดสรรท่ีดิน 
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 
(๓) ใหความเห็นชอบขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่คณะกรรมการเสนอตาม

มาตรา ๑๔ (๑) 
(๔) กําหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรเพื่อใหผูขอใบอนุญาตทํา

การจัดสรรที่ดินใชในการประกอบกิจการตามพระราชบญัญัตินี้ 
(๕) วินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามคํารองหรือคําอุทธรณของผูขอ

ใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินหรือผูจัดสรรที่ดิน 
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
ระเบียบตาม (๒) เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ

ติดตอกันมิได 
 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองหรือไมสุจริตตอหนาท่ี 

หรือหยอนความสามารถ 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ี

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๑  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจ
แตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนได และใหผูไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๑๒  การประชุมคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย

กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง ถาประธานกรรมการไมมาประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๓  ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดทุกจังหวัดดังนี้ 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครประกอบดวย 

อธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีกรมที่ดินซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมาย เปนประธานกรรมการ ผูแทน
สํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมการผังเมือง ผูแทนกรมชลประทาน ผูแทน
สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม และผูทรงคุณวุฒิอกีส่ีคน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งเปน
กรรมการ และผูแทนกรมที่ดินเปนกรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในจังหวัดอ่ืน ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการ
จังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปนประธานกรรมการอัยการจังหวัด
ซึ่งเปนหัวหนาท่ีทําการอัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผังเมืองจังหวัด โยธาธิการจังหวัดผูแทนกรม
ชลประทาน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และผูทรงคุณวุฒิอีกสี่คน ซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงต้ัง
เปนกรรมการ และเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีที่เปนการพิจารณาหรืออนุมัติเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่ตั้งอยูในเขตองคการ
ปกครองสวนทองถิ่นใด ใหผูแทนผูบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นแหงนั้นเปนกรรมการรวมดวยแหง
ละหน่ึงคน 

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๑) และ (๒) ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงต้ัง
จากภาคเอกชนซึ่งไมไดเปนผูจัดสรรที่ดิน และเปนผูมีความรู ความสามารถ หรือประสบการณในดานการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย การผังเมือง การบริหารชุมชน หรือกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๔  คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการจัดสรรท่ีดินภายในจังหวัดให

เปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้รวมท้ังใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
(๑) ออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรร

ที่ดินกลาง 
(๒) พิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาต การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรือการเพิก

ถอนการโอนใบอนุญาตใหจัดสรรที่ดิน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๓) ตรวจสอบการจัดสรรที่ดินเพื่อใหเปนไปตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการที่ไดรับ
อนุญาต 

(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
ขอกําหนดตาม (๑) เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง

และคณะกรรมการ มีอํานาจเรียกเปนหนังสือใหบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบายความเห็น คําแนะนํา
ทางวิชาการ หรือใหสงเอกสารหรือขอมูลเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการ
จัดสรรท่ีดินตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๖ การออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๑๔ (๑) ให

คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อประโยชน
เกี่ยวกับการสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การคมนาคม การจราจร ความปลอดภัย การ
สาธารณูปโภคและการผังเมือง ตลอดจนการอื่นที่จําเปนในการจัดสรรที่ดินใหเหมาะสมกับสภาพทองที่
ของจังหวัดน้ันโดยใหกําหนดเง่ือนไขในส่ิงตอไปน้ีดวย คือ 

(๑) ขนาดความกวางและความยาวต่ําสุด หรือเนื้อที่จํานวนนอยที่สุดของที่ดินแปลงยอย
ที่จะจัดสรรได 

(๒) ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตาง ๆ ทางเดินและทางเทาในท่ีดินจัดสรร
ท้ังหมด รวมทั้งการตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร 

(๓) ระบบการระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล 
(๔) ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จําเปนตอการรักษา

สภาพแวดลอม การสงเสริมสภาพความเปนอยู และการบริหารชุมชน 
 
มาตรา ๑๗  ใหนํามาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับแก

คณะกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๘  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง

และคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อใหพิจารณาหรือกระทํา
การอยางใดตามท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางหรือคณะกรรมการมอบหมายได เวนแตการดําเนินการ
ตามมาตรา ๑๔ (๑) และ (๒) 

คณะอนุกรรมการและบุคคลซ่ึงคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางหรือคณะกรรมการแตงตั้ง 
มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือคณะกรรมการในกิจการที่ไดรับมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๙  ใหนํามาตรา ๑๒ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย

อนุโลม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๒๐  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ใหคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง 
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๑๘ เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
หมวด ๒ 

การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน 
   

 
มาตรา ๒๑  หามมิใหผูใดทําการจัดสรรท่ีดิน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๒  ผูใดขอแบงแยกที่ดินเปนแปลงยอยมีจํานวนตั้งแตสิบแปลงขึ้นไปและไม

อาจแสดงใหเปนที่เชื่อไดวามิใชเปนการแบงแยกที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดิน ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงใหผู
ขอดําเนินการยื่นคําขอทําการจัดสรรที่ดินและรอการดําเนินการเรื่องการแบงแยกที่ดินไวกอน หากผูขอไม
เห็นดวยใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณภายในกําหนดสี่สิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการไดรับ
อุทธรณ ถาคณะกรรมการมิไดมีคําวินิจฉัยภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการ
เรื่องการแบงแยกที่ดินนั้นตอไป 

เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณเปนประการใดแลว ใหแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือ
ใหผูอุทธรณทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปน
ท่ีสุด 

 
มาตรา ๒๓  ผูใดประสงคจะทําการจัดสรรที่ดินใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด

หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแหงทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมหลักฐานและรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(๑) โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่มีชื่อผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรร

ที่ดินเปนผูมีสิทธิในที่ดิน โดยท่ีดินน้ันตองปลอดจากบุริมสิทธิใด ๆ เวนแตบุริมสิทธิในมูลซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย 

(๒) ในกรณีท่ีท่ีดินท่ีขอทําการจัดสรรท่ีดินมีบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพย หรอื
ภาระการจํานอง ใหแสดงบันทึกความยินยอมใหทําการจัดสรรท่ีดินของผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานองและ
จํานวนเงินที่ผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี้จากที่ดินแปลงยอยแตละแปลง และตองระบุ
ดวยวาที่ดินที่เปนสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใชเพื่อบริการสาธารณะไมตองรับภาระหนี้บุริมสิทธิหรือจํานอง
ดังกลาว 

(๓) แผนผังแสดงจํานวนที่ดินแปลงยอยที่จะขอจัดสรรและเนื้อที่โดยประมาณของแตละ
แปลง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๔) โครงการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรร การจัดใหมีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
รวมทั้งการปรับปรุงอื่นตามควรแกสภาพของทองถิ่น โดยแสดงแผนผัง รายละเอียดและรายการกอสราง 
ประมาณการคากอสราง และกําหนดเวลาที่จะจัดทําใหแลวเสร็จ ในกรณีที่ไดมีการปรับปรุงที่ดินที่ขอ
จัดสรรหรือไดจัดทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะแลวเสร็จทั้งหมดหรือบางสวนกอนขอทําการ
จัดสรรที่ดิน ใหแสดงแผนผังรายละเอียดและรายการกอสรางที่ไดจัดทําแลวเสร็จนั้นดวย 

(๕) แผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
(๖) วิธีการจําหนายที่ดินจัดสรรและการชําระราคาหรือคาตอบแทน 
(๗) ภาระผูกพันตาง ๆ ท่ีบุคคลอ่ืนมีสวนไดเสียเก่ียวกับท่ีดินท่ีขอจัดสรรน้ัน 
(๘) แบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร 
(๙) ที่ตั้งสํานักงานของผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน 
(๑๐) ชื่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจดัสรรที่ดินกลางกําหนดซึ่งจะเปน

ผูค้ําประกันการจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดินและค้ําประกันการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอนุญาตใหผูใดทําการจัดสรรที่ดินและผู

นั้นยังมิไดจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดินหรือดําเนินการยังไมแลวเสร็จ
ตามแผนผังและโครงการ คณะกรรมการจะตองใหผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือ
สถาบันการเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดมาทําสัญญาค้ําประกันกับคณะกรรมการวา ถาผู
ขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินไมจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือการปรับปรุงที่ดินให
แลวเสร็จตามแผนผัง โครงการ และกําหนดเวลาที่ไดรับอนุญาตไว หรือมีกรณีที่เชื่อไดวาจะไมแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาตามท่ีไดรับอนุญาต ธนาคารหรือสถาบันการเงินผูค้ําประกันตองชําระเงินใหแก
คณะกรรมการตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนดไวในสัญญาค้ําประกันภายในเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนด เพื่อคณะกรรมการจะไดใชเงินนั้นในการดําเนินการจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ
หรือปรับปรุงที่ดินนั้นใหแลวเสร็จตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต และถามีเงินเหลือใหคืนแกผูคํ้า
ประกันโดยไมชักชา 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผูค้ําประกันรับไปดําเนินการจัดใหมีสาธาณูปโภคหรือ
บริการสาธารณะหรือปรับปรงุที่ดินใหแลวเสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนดแทนการเรียกใหผูค้ํา
ประกันชําระเงินก็ได ถาผูค้ําประกันไมเริ่มทําการในเวลาอันควรหรือไมทําใหแลวเสร็จภายในกําหนด 
คณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหผูค้ําประกันชําระเงินดังกลาวตามวรรคหนึ่งได 

ในกรณีที่คณะกรรมการใหผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบัน
การเงินมาทําสัญญาค้ําประกันตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตองใหผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรท่ีดินทํา
หนังสือรับรองกับคณะกรรมการดวยวา ถาจํานวนเงินที่ผูค้ําประกันไดค้ําประกันไวไมเพียงพอแกการ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ดี หรือผูค้ําประกันไมจายเงินตามที่ประกันไวทั้งหมดหรือบางสวนก็ดี ผูขอ
ใบอนุญาตทําการจัดสรรท่ีดินจะเปนผูจายเงินตามจํานวนท่ีขาดใหคณะกรรมการเพื่อดําเนินการใหแลว
เสร็จ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในกรณีที่มีการผิดสัญญาที่ทํากับคณะกรรมการ ใหประธานคณะกรรมการมีอํานาจฟอง
และตอสูคดีในนามคณะกรรมการ 

การเก็บรักษาเงิน การนาํสงเงิน และการเบิกจายเงิน ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนด 

 
มาตรา ๒๕  การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน ให

คณะกรรมการกระทําใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขาไดรับคําขอ ถาคณะกรรมการไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดย
ไมมีเหตุผลอันสมควร ใหถือวาคณะกรรมการไดใหความเห็นชอบแผนผังโครงการ และวิธีการในการ
จัดสรรที่ดินนั้นแลว 

การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
ขั้นตอน หลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีที่คณะกรรมการไมเห็นชอบหรือมีคําสั่งไมอนุญาตใหทําการจัดสรร

ท่ีดิน ผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ทราบคําสั่ง และใหคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ หากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไมวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ใหถือวาผูอุทธรณไดรับความเห็นชอบหรือไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน 

คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๒๗  การออกใบอนญุาตใหทําการจัดสรรที่ดิน ใหคณะกรรมการออกใบอนุญาต

ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต 
(๑) วันที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบหรือถือวาไดใหความเห็นชอบ แผนผังโครงการ 

และวิธีการในการจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๒๕ หรอื 
(๒) วันที่ไดรับทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกรณีที่คณะกรรมการ

จัดสรรที่ดินกลางเห็นควรอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน หรือนับแตวันที่ถือวาผูอุทธรณไดรับอนุญาตใหทํา
การจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๒๖ 

เมื่อคณะกรรมการออกใบอนุญาตใหผูใดทําการจัดสรรที่ดินแลว ใหคณะกรรมการแจงให
ผูทําการจัดสรรที่ดินทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

 
มาตรา ๒๘  เมื่อไดออกใบอนุญาตใหผูใดทําการจัดสรรที่ดินแลว ใหคณะกรรมการรีบสง

ใบอนุญาตพรอมทั้งแผนผัง โครงการ และวิธีการที่คณะกรรมการอนุญาตไปยังพนักงานเจาหนาที่แหง
ทองที่ซึ่งที่ดินจัดสรรนั้นตั้งอยู เพื่อใหจดแจงในโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการวาทีดิ่นนั้นอยูภายใตการจัดสรรที่ดิน และเมื่อไดออก



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่แบงแยกเปนแปลงยอยแลว ใหจดแจงไวในโฉนดท่ีดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่แบงแยกทุกฉบับ 

 
มาตรา ๒๙  การโฆษณาโครงการจัดสรรที่ดินในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่กําหนดไวใน

มาตรา ๒๓ ขอความในโฆษณาจะตองตรงกับหลักฐานและรายละเอียดที่กําหนดไวในคําขออนุญาตดวย 
 
มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีท่ีดินจัดสรรมีบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพย หรือการ

จํานองติดอยู เมื่อไดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่ดินที่แบงแยกเปนแปลงยอยแลว 
ใหพนักงานเจาหนาที่จดแจงบุริมสิทธิหรือการจํานองนั้นในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
ที่แบงแยกเปนแปลงยอยทุกฉบับ พรอมทั้งระบุจํานวนเงินที่ผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานองจะไดรับชําระ
หนี้จากที่ดินแปลงยอยแตละแปลงในสารบัญสําหรับจดทะเบียนดวยและใหถือวาที่ดินแปลงยอยแตละ
แปลงเปนประกันหนี้บุริมสิทธิหรือหนี้จํานองตามจํานวนเงินที่ระบุไวนั้น 

ใหที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคและที่ดินที่ใชเพื่อบริการสาธารณะปลอดจากบุริมสิทธิในมูล
ซื้อขายอสังหาริมทรัพยและภาระการจํานอง 

 
หมวด ๓ 

การดําเนินการจัดสรรที่ดิน 
   

 
มาตรา ๓๑  ใหผูจัดสรรที่ดินแสดงใบอนุญาต แผนผัง โครงการ และวิธีการตามที่

คณะกรรมการอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สํานักงานที่ทําการจัดสรรที่ดิน 
ถาใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูจัดสรรที่ดินยื่นคําขอรับใบแทนตาม

แบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการสูญ
หายหรือชํารุด 

 
มาตรา ๓๒  ถาผูจัดสรรที่ดินประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการหรือวิธีการที่

ไดรับอนุญาต ใหผูจัดสรรที่ดินยื่นคําขอตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาตาม
แบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด พรอมทั้งแผนผัง โครงการหรือวิธีการท่ีจะแกไข
เปลี่ยนแปลง พรอมกับหนังสือยินยอมของธนาคารหรือสถาบันการเงินผูค้ําประกันเพื่อเสนอให
คณะกรรมการพิจารณา 

ในการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการ หรือวิธีการที่ไดยื่นไวตาม 
วรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๓  เมื่อไดรับใบอนุญาตแลวหามมิใหผูจัดสรรท่ีดินทํานิติกรรมกับบุคคลใดอัน

กอใหเกิดภาระผูกพันแกที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคและที่ดินที่ใชเพื่อบริการสาธารณะ เวนแตจะไดรับ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อนุญาตเปนหนังสือจากคณะกรรมการ  ท้ังน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลางกําหนด 

การกอใหเกิดภาระผูกพันแกที่ดินอื่นนอกจากที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคและที่ดินที่ใช
เพื่อบริการสาธารณะ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 

 
มาตรา ๓๔  สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจัดสรรระหวางผูจัดสรรท่ีดินกับผูซ้ือท่ีดินจัดสรร

ตองทําตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตามวรรคหนึ่งสวนใด หากมิไดทําตามแบบที่คณะกรรมการ

จัดสรรที่ดินกลางกําหนดและไมเปนคุณตอผูซ้ือที่ดินจัดสรร สัญญาสวนนั้นไมมีผลใชบังคับ 
 
มาตรา ๓๕  ในการชําระราคาที่ดิน หรือการชําระหนี้บรุิมสิทธิในมูลซื้อขาย

อสังหาริมทรัพยหรือหนี้จํานองจากผูซื้อที่ดินจัดสรร ใหผูรับเงินออกหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูรับ
เงินใหแกผูซ้ือที่ดินจัดสรร และใหถือวาหลักฐานการชําระเงินดังกลาวเปนหลักฐานแสดงการชําระราคา
ที่ดินจัดสรร 

 
มาตรา ๓๖  ในการจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมโอนท่ีดินที่ทําการจัดสรรใหแกผูซื้อที่ดิน

จัดสรรตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร ผูจัดสรรท่ีดินตองโอนท่ีดินใหแกผูซ้ือท่ีดินจัดสรรโดยปลอด
จากบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยและภาระการจํานองในที่ดินนั้น 

ถาผูจัดสรรที่ดินไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรมีสิทธิชําระหนี้บุริมสิทธิใน
มูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยหรือหนี้จํานองตอผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานองได โดยใหถือวาเปนการชําระ
ราคาที่ดินแกผูจัดสรรที่ดินสวนหนึ่งดวย 

 
มาตรา ๓๗  เมื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรไดชําระราคาที่ดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว 

ใหถือวาที่ดินนั้นพนจากการยึดหรืออายัดทั้งปวง ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรนําหลักฐานเปนหนังสือที่แสดงวาได
ชําระราคาดังกลาวพรอมดวยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามสัญญาจะซื้อ
จะขายที่ดินจัดสรรตอพนักงานเจาหนาที ่เมื่อไดรับเอกสารและหลักฐานดังกลาวแลว ใหพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซ้ือที่ดินจัดสรรตอไป 

ถาที่ดินจัดสรรตามวรรคหนึ่งมีการจดทะเบียนบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยหรือ
การจํานองและมีหลักฐานการชําระหนี้บุริมสิทธิหรือจํานองครบถวนแลว ใหที่ดินนั้นปลอดจากบุริมสิทธิใน
มูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยหรือภาระการจํานอง และใหพนักงานเจาหนาท่ีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรร 

ในกรณีที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรไมสามารถนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาแสดงตอพนักงาน
เจาหนาที่ไดเพราะบุคคลอื่นยึดถือหรือครอบครองไว เม่ือผูซ้ือท่ีดินจัดสรรรองขอใหพนักงานเจาหนาท่ีมี
อํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินจากบุคคลท่ียึดถือหรือครอบครองไวมาดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมใหแกผูซ้ือที่ดินจัดสรรได 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่บุคคลที่ยึดถือหรือครอบครองหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินไดรับแจงหรือถือวาไดรับแจงคําสั่งพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสาม ถายังไมมีการสงมอบหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินใหแกพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินเพื่อดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซ้ือที่ดินจัดสรรได 

 
มาตรา ๓๘  ถาผูจัดสรรที่ดินประสงคจะโอนใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอคณะกรรมการ

ตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 
เมื่อคณะกรรมการเห็นวาการโอนนั้นไมเปนที่เสียหายแกผูซื้อที่ดินจัดสรรและธนาคาร

หรือสถาบันการเงินซึ่งเปนผูคํ้าประกันตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๔๓ วรรคสอง ไดยินยอมดวยแลว ให
คณะกรรมการอนุญาตใหโอนใบอนุญาตใหแกผูรับโอน 

คาธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๙  เมื่อไดโอนใบอนุญาตใหแกผูรับโอนแลว ใหบรรดาสิทธิและหนาที่ของผูโอน

ซึ่งมีตอผูซื้อที่ดินจัดสรรตกไปยังผูรับโอน 
 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินตาย ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทยื่นคําขอรับโอน

ใบอนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดตอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ผูจัดสรรที่ดินตาย หรือภายในกําหนดเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรขยายใหเมื่อคณะกรรมการสอบสวน
แลวเห็นวาผูยื่นคําขอมีสิทธิในที่ดินที่จัดสรร ใหคณะกรรมการโอนใบอนุญาตใหแกผูย่ืนคําขอรับโอน และ
ใหคณะกรรมการแจงใหธนาคารหรือสถาบันการเงินและผูซื้อที่ดินจัดสรรทราบ 

ถาผูจัดสรรที่ดินที่ตายไมมีผูจัดการมรดกหรือทายาท หรือมีแตผูจัดการมรดกหรือทายาท
มิไดย่ืนคําขอตอคณะกรรมการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรชําระราคาที่ดินตาม
สัญญาจะซื้อจะขายตอสํานักงานวางทรัพย และใหนํามาตรา ๒๔ วรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรไดชําระราคาที่ดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว ใหนํามาตรา 
๓๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินตาย ไมวาจะมีผูจัดการมรดกหรือทายาทผูรับโอนใบอนุญาตตอไป
หรือไม ใหถือวาธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เปนผูค้ําประกันตามมาตรา ๒๔หรือมาตรา ๔๓ วรรคสอง 
ยังคงผูกพันอยูตามสัญญาค้ําประกันนั้น 

 
มาตรา ๔๑  เมื่อมีการบังคับคดีที่ดินที่ทําการจัดสรรของผูจัดสรรที่ดิน ใหผูซ้ือท่ีดิน

จัดสรรชําระราคาที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายตอเจาพนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย 
แลวแตกรณี แทนการชําระตอบุคคลที่กําหนดไวในสัญญา และในระหวางท่ีผูซ้ือท่ีดินจัดสรรมิไดปฏิบัติผิด
สัญญาจะซื้อจะขาย ใหงดการขายทอดตลาดหรือจําหนายที่ดินจัดสรรนั้นไวกอน เวนแตจะเปนการขาย
ทอดตลาดท่ีดินจัดสรรท้ังโครงการตามวรรคส่ี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เมื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรชําระราคาที่ดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว ใหท่ีดินจัดสรร
นั้นพนจากการยึด อายัด หรือการบังคับคดี การจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรม ใหนําความในมาตรา ๓๗ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซ้ือที่ดินจัดสรรแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจง
ใหเจาพนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบถึงการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการ
พนจากการยึด อายัด หรือการบังคับคดีของที่ดินแปลงนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดจดทะเบียน 

ในการขายทอดตลาดที่ดินจัดสรรทั้งโครงการ ผูซื้อจะตองรับโอนใบอนุญาตใหทําการ
จัดสรรที่ดินและรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ท่ีผูจัดสรรที่ดินมีตอผูซื้อที่ดินจัดสรร 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีนิติบุคคลเปนผูดําเนินการจัดสรรที่ดินและนิติบุคคลนั้นตองเลิกไป

โดยยังมิไดดําเนินการตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาตหรือดําเนินการยังไมครบถวน ใหนํามาตรา 
๔๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
   

 
มาตรา ๔๓  สาธารณูปโภคท่ีผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผัง

และโครงการท่ีไดรับอนุญาต เชน ถนน สวน สนามเด็กเลน ใหตกอยูในภาระจํายอมเพื่อประโยชนแกที่ดิน
จัดสรร และใหเปนหนาที่ของผูจัดสรรที่ดินที่จะบํารุงรักษาสาธารณูปโภคดังกลาวใหคงสภาพดังเชนที่ได
จัดทําขึ้นนั้นตอไป และจะกระทําการใดอันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไปหรือเส่ือมความ
สะดวกมิได 

ใหผูจัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทําสัญญาค้ําประกันการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคซ่ึงผูจัดสรรท่ีดินไดจัดใหมีข้ึน และยังอยูในความรับผิดชอบในการบํารงุรักษาของผูจัดสรร
ที่ดินตามวรรคหนึ่งกับคณะกรรมการ และใหนํามาตรา ๒๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๔  ผูจัดสรรที่ดินจะพนจากหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๓ เม่ือ

ไดมีการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาท่ีผูจัดสรรที่ดินรับผิดชอบการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๕) แลวตามลําดับ ดังตอไปนี ้

(๑) ผูซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี ้หรือนิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา ภายในเวลาที่ผูจัดสรรที่ดิน
กําหนด ซึ่งตองไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดิน 

(๒) ผูจัดสรรที่ดินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภค 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๓) ผูจัดสรรที่ดินจดทะเบียนโอนทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชนการ
ดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด  ท้ังน้ี 
โดยตองกําหนดใหผูจัดสรรที่ดินรับผิดชอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนหนึ่งดวย 

 
มาตรา ๔๕  การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่ง

หนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการมีมติใหจัดต้ัง และแตงต้ังตัวแทนย่ืนคําขอจดทะเบียนตอ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพรอมดวยขอบังคับที่มีรายการตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงซ่ึงอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้

(๑) ชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
(๒) วัตถุประสงค 
(๓) ที่ตั้งสํานักงาน 
(๔) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ การเลือกตั้ง วาระการดํารงตําแหนงการพนจาก

ตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการหมูบานจัดสรร 
(๕) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน การบัญช ีและการเงิน 
(๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก 
(๗) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
การขอจดทะเบียนจัดตั้ง การควบ การยกเลิก และการบริหารนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๖  ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรที่จดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล 
ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีคณะกรรมการหมูบานจัดสรรเปนผูดําเนินกิจการของนิติ

บุคคลหมูบานจัดสรรตามกฎหมายและขอบังคับของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรภายใตการควบคุมดูแลของที่
ประชุมใหญของสมาชิกคณะกรรมการหมูบานจัดสรรเปนผูแทนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

 
มาตรา ๔๗  เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา ๔๕ แลว ใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรร

ทุกรายเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
ในกรณีที่มีที่ดินจัดสรรแปลงยอยที่ยังไมมีผูใดซื้อหรือไดโอนกลับมาเปนของผูจัดสรร

ที่ดินใหผูจัดสรรที่ดินเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 
มาตรา ๔๘  เพื่อประโยชนของผูซื้อที่ดินจัดสรร ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีอํานาจ

หนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการใชประโยชนสาธารณูปโภค 
(๒) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยูอาศัยและการจราจรภายในที่ดินจัดสรร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๓) เรียกเก็บเงินคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในสวนที่นิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรมีหนาท่ีบํารุงรักษาจากสมาชิก 

(๔) ยื่นคํารองทุกขหรือเปนโจทกฟองแทนสมาชิกเกี่ยวกับกรณีที่กระทบสิทธิหรือ
ประโยชนของสมาชิกจํานวนตั้งแตสิบรายขึ้นไป 

(๕) จัดใหมีบริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือทรัพยสินเพื่อ
สาธารณประโยชน 

(๖) ดําเนินการอื่นใดใหเปนไปตามกฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน
กลาง หรือขอบังคับของคณะกรรมการที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี ้

การดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๕) จะตองไดรับความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมใหญ
ของสมาชิก 

 
มาตรา ๔๙  คาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ใหจัดเก็บ 
เปนรายเดือนจากที่ดินแปลงยอยในโครงการจัดสรรที่ดินทุกแปลง  ท้ังน้ี อาจกําหนด

คาใชจายในอัตราที่แตกตางกันตามประเภทการใชประโยชนที่ดินหรือขนาดพื้นที่ไดตามระเบียบที่
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนด 

ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรออกคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคสําหรับ
ที่ดินจัดสรรที่ตนซ้ือ และใหผูจัดสรรที่ดินออกคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
สําหรับท่ีดินแปลงยอยท่ียังไมมีผูซ้ือ 

การกําหนดและการแกไขอัตราคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค 
จะตองไดรับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญของสมาชิกตามมาตรา ๔๔ (๑)หรือคณะกรรมการตาม
มาตรา ๔๔ (๒) 

ใหเริ่มเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเมื่อเริ่มจัดตั้งนิติ
บุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) หรือเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตามมาตรา ๔๔ (๒) โดยใหนิติบุคคล
ตามมาตรา ๔๔ (๑) หรือผูซึ่งดําเนินการเพื่อการบํารุงรกัษาสาธารณูปโภคตามที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตามมาตรา ๔๔ (๒) ท่ีมีหนาท่ีในการบํารงุรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคมีอํานาจใน
การจัดเก็บ 

หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคและ
การจัดทําบัญช ีใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 

 
มาตรา ๕๐  ผูมีหนาที่ชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตามมาตรา 

๔๙ วรรคสอง ที่ชําระเงินดังกลาวลาชากวาเวลาที่กําหนด จะตองจายคาปรับสําหรับการจายเงินลาชาตาม
อัตราที่คณะกรรมการกําหนด 

ผูที่คางชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคติดตอกันตั้งแตสามเดือนขึ้น
ไปอาจถูกระงับการใหบริการหรือการใชสิทธิในสาธารณูปโภค และในกรณีที่คางชําระติดตอกันตั้งแตหก



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เดือนขึ้นไป พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในท่ีดินจัดสรรของผูคาง
ชําระจนกวาจะชําระใหครบถวน  ท้ังน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ใหถือวาหนี้คาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเปนหนี้บุริมสิทธิในมูลรักษา
อสังหาริมทรัพยเหนือที่ดินจัดสรรของผูคางชําระ 

 
มาตรา ๕๑  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนทรัพยสินที่เปน

สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะใหแกนิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและ
ภาษีอากร 

เงินที่นิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) ไดรับจากผูจัดสรรที่ดินหรือผูซื้อที่ดินจัดสรรเพื่อ
นําไปใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ใหไดรับยกเวนภาษีอากร 

การยกเวนภาษีอากรตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาตาม
ประมวลรัษฎากรโดยจะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขดวยก็ได 

 
มาตรา ๕๒  ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระ

จํายอมตามมาตรา ๔๓ ลดไปหรือเส่ือมความสะดวก หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดใหผิดไปจาก
แผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการ หรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจส่ังใหผูจัดสรรท่ีดินระงับการกระทํานั้น และ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคใหคงสภาพดังเชนที่ไดจัดทําขึ้น หรือดําเนินการตามแผนผัง โครงการ หรอื
วิธีการจัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
มาตรา ๕๓  การจัดใหมีและการบํารุงรักษาบริการสาธารณะใหนําความในมาตรา ๕๐ มา

ใชบังคับโดยอนุโลม  ท้ังน้ี ใหเรียกเก็บคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะไดตามอัตราที่
คณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

 
หมวด ๕ 

การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน 
   

 
มาตรา ๕๔  ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินประสงคจะยกเลิกการจัดสรรที่ดิน ใหย่ืนคําขอตอเจา

พนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแหงทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู 
การขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๕  ใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาปดประกาศคํา

ขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดินสาขา สํานักงานของ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ผูจัดสรรที่ดิน บริเวณที่ดินที่ทําการจัดสรร ที่วาการอําเภอ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล มีกําหนดหก
สิบวนั และใหผูจัดสรรที่ดินประกาศในหนังสือพิมพซึ่งแพรหลายในทองถิ่นนั้นไมนอยกวาเจ็ดวันและแจง
เปนหนังสือใหผูซ้ือที่ดินจัดสรรทราบ 

 
มาตรา ๕๖  ใหผูซึ่งมีประโยชนเกี่ยวของกับการจัดสรรที่ดินที่ประสงคจะคัดคานคําขอ

ยกเลิกการจัดสรรที่ดิน ยื่นคําคัดคานตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาภายใน
สามสิบวันนับแตวันครบกําหนดปดประกาศตามมาตรา ๕๕ 

ถาไมมีผูใดคัดคานภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจา
พนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเสนอเรื่องใหคณะกรรมการสั่งยกเลิกการจัดสรรที่ดิน 

ในกรณีที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรคัดคาน ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขายกเลิกเรื่องขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน แตถามีผูคัดคานแตมิใชผูซื้อที่ดินจัดสรรใหเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเสนอคําขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินและคําคัดคานให
คณะกรรมการพิจารณา 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสาม ผูจัดสรรที่ดินหรือผูคัดคานอาจอุทธรณตอ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย 

 
มาตรา ๕๗  เมื่อคณะกรรมการสั่งยกเลิกการจัดสรรที่ดินแลว ใบอนุญาตที่ไดออกตาม

มาตรา ๒๗ ใหเปนอันยกเลิก 
 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๘  ผูจัดสรรที่ดินหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสาร

ตามที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือคณะกรรมการเรียกหรือสั่งตามมาตรา ๑๕ หรือผูจัดสรรที่ดิน
หรือผูครอบครองที่ดินจัดสรรผูใดไมใหความสะดวกแกคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางแตงตั้งในการปฏิบัติงานตามมาตรา ๑๘ 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปและปรับต้ังแตส่ี

หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๖๐  ผูใดแจงขอความหรือแสดงหลักฐานหรือรายละเอียดตามมาตรา ๒๓(๗) 

อันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๖๑  ผูใดโฆษณาโครงการจัดสรรที่ดินโดยฝาฝนมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๖๒  ผูจัดสรรที่ดินผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง

หมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๓  ผูจัดสรรที่ดินผูใดฝาฝนมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๖๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๖๕  ผูใดฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผูซ่ึง

คณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา ๕๒ นอกจากตองปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาวแลว ตองระวางโทษปรับ
อีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งจะตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนติิ

บุคคล  กรรมการ ผูจัดการของนิติบุคคล และบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น 
ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา
ผิดนั้น 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๖๗  บรรดากฎกระทรวงและขอกําหนดที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบั

ท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหคงมีผลใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบท
แหงพระราชบัญญัตินี ้จนกวาจะไดมีกฎกระทรวงและขอกําหนดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๖๘  ใหคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรท่ีดินตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 

๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางและ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร จนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี ้

ใหคณะอนุกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 
๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัดจนกวาจะ
ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี ้

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๖๙  ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใหไวตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ยังมีผลใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหถือวาเปนใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๗๐  การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค ใหนํามาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา๔๗ 

มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ มาใชบังคับแกการจัดสรรที่ดินตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ดวยโดยอนุโลม 

การบํารุงรักษาบริการสาธารณะ ใหนํามาตรา ๕๓ มาใชบังคับแกการจัดสรรที่ดินตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ดวยโดยอนุโลม 

การพนจากความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูไดรับใบอนุญาตหรือ
ผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรอื
ผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค ใหนํามาตรา ๔๔มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค มิได
ปฏิบัติหนาที่ในการบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภค ผูซื้อที่ดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนท่ีดินแปลงยอยตามแผนผังโครงการ อาจยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขา เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได 

เมื่อเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาไดรับคําขอจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร ใหปดประกาศคําขอไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานท่ีดิน เขตหรือที่วาการอําเภอหรือกิ่ง
อําเภอที่ทําการแขวงหรือที่ทําการกํานนัแหงทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูและบริเวณที่ดินที่ทําการจัดสรร มี
กําหนดสามสิบวัน และแจงเปนหนังสือใหผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปน
สาธารณูปโภคทราบตามที่อยูที่ไดใหไวกับพนักงานเจาหนาที่ 

เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๖ 
ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคคัดคานการ
จัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสงเรื่องให
คณะกรรมการพิจารณา หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาต
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์
ท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภค มิไดปฏิบัติหนาที่ในการบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภคจริงใหนําความ
ในมาตรา ๔๓ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม หากคณะกรรมการเห็นวาผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอน
ใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคไดปฏิบัติหนาที่ในการบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภค 
ใหยกเลิกการดําเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 
๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคไม
คัดคานหรือไมปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตามวรรคหก ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร และใหมีอํานาจจดทะเบียนโอนทรัพยสินท่ี
เปนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตอไป 

 
มาตรา ๗๑  ในระหวางที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางยังมิไดกําหนดแบบมาตรฐาน

ของสัญญาตามมาตรา ๘ (๔) มิใหนําความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๓ มาใชบังคับ 
 
มาตรา ๗๒  บรรดาคําขออนุญาต การออกหรือโอนใบอนุญาตใหจัดสรรที่ดินที่อยู

ระหวางการพิจารณาดําเนินการของคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรท่ีดิน คณะอนุกรรมการในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตการอุทธรณ ใหดําเนินการตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี

 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน   ไรละ  ๕๐๐ บาท 
เศษของไรใหคิดเปนหนึ่งไร 
(๒) การโอนใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน  รายละ  ๕,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบั
ท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยการควบคุมการจัดสรรที่ดินได
ประกาศใชบังคับมาเปนเวลานานแลว มีหลักการและรายละเอียดไมเหมาะสมหลายประการ สมควรแกไข
ปรับปรุงเพื่อกําหนดมาตรการในการคุมครองผูซื้อที่ดินจัดสรร โดยเฉพาะการไดสิทธิในที่ดินจัดสรรและ
การกําหนดใหมีผูรับผิดชอบบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ นอกจากนั้น เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการดําเนินธุรกิจการจัดสรรท่ีดินไดกระจายอํานาจการอนุญาตและการควบคุมดูแลการจัดสรร
ที่ดินไปสูระดับจังหวัด และกําหนดเวลาในการพิจารณาอนุญาตใหแนนอน  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

 
พรพิมล/แกไข 
๑๐ ก.ย ๒๕๔๔ 
A+B (C) 

 


