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พระราชบัญญัต ิ
การจัดสรรที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
_________ 

 
             ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
        ใหไว ณ วันที ่๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
       เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ 
บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.  
๒๕๔๓" 
 
  มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแต 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๕๔๓/๔๕ก/๑/๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔  
พฤศจิกายน พ ศ. ๒๕๑๕ 
 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
  "การจัดสรรที่ดิน" หมายความวา การจําหนายที่ดินที่ไดแบงเปนแปลงยอย 
รวมกันตั้งแตสิบแปลงขึ้นไป ไมวาจะเปนการแบงจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบงจากที่ดินหลาย 
แปลงที่มีพื้นที่ติดตอกันโดยไดรับทรัพยสินหรือประโยชนเปนคาตอบแทน และใหหมายความรวม 
ถึงการดําเนินการดังกลาวที่ไดมีการแบงที่ดินเปนแปลงยอยไวไมถึงสิบแปลงและตอมาไดแบงที่
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ดิน 
แปลงเดิมเพ่ิมเติมภายในสามปเม่ือรวมกันแลวมีจํานวนต้ังแตสิบแปลงข้ึนไปดวย 
  "สิทธิในท่ีดิน" หมายความวา กรรมสิทธ์ิและใหหมายความรวมถึงสิทธิ 
ครอบครองดวย 
  "ใบอนุญาต" หมายความวา ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน 
  "ผูจัดสรรที่ดิน" หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินและ 
ใหหมายความรวมถึงผูรับโอนใบอนุญาตดวย 
  "ผูซื้อที่ดินจัดสรร" หมายความวา ผูทําสัญญากับผูจัดสรรที่ดินเพื่อใหไดมา 
ซ่ึงท่ีดินจัดสรรและใหหมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิในท่ีดินคนตอไปดวย 
  "บริการสาธารณะ" หมายความวา การใหบริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ในโครงการจัดสรรที่ดินที่กําหนดไวในโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๒๓ (๔) 
  "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครและ 
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัด 
  "พนักงานเจาหนาท่ี" หมายความวา เจาพนักงานที่ดินซึ่งเปนผูปฏิบัติการในการ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
  "รัฐมนตร"ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 
  (๑) การจัดสรรที่ดินของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ 
สวนทองถ่ิน หรือองคกรอื่นของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีทําการจัดสรรท่ีดินตามกฎหมาย 
  (๒) การจัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายอื่น 
 
  มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ 
และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
        หมวด ๑ 
      คณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน 
     ________ 
 
  มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ประกอบดวย ปลัดกระทรวง 
มหาดไทย เปนประธานกรรมการ อัยการสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการผังเมือง 



   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    

อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมโยธาธิการ และผูทรงคุณวุฒิอีกหกคนซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจาก 
ผูมีความรู ความสามารถ หรือประสบการณในดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย การผังเมือง 
การบริหารชุมชน หรอืกฎหมาย เปนกรรมการ และอธิบดีกรมที่ดินเปนกรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหแตงต้ังจากผูแทนภาคเอกชนซ่ึงเปน 
ผูดําเนินกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
 
  มาตรา ๘  คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการจัดสรร 
ท่ีดินโดยท่ัวไป รวมท้ังใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) กําหนดนโยบายการจัดสรรท่ีดิน 
  (๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 
  (๓) ใหความเห็นชอบขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่คณะกรรมการเสนอ 
ตามมาตรา ๑๔ (๑) 
  (๔) กําหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรเพื่อใหผูขอ 
ใบอนุญาตทําการจัดสรรท่ีดินใชในการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี ้
  (๕) วินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามคํารองหรือคําอุทธรณของ 
ผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินหรือผูจัดสรรที่ดิน 
  (๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
  ระเบียบตาม (๒) เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
  มาตรา ๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป 
  กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกิน 
สองวาระติดตอกันมิได 
 
  มาตรา ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการผู
ทรง 
คุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองหรือไมสุจริต 
ตอหนาท่ี หรือหยอนความสามารถ 
  (๔) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ 
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 



   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 รัฐมนตร ี
อาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนได และใหผูไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนง 
เทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 
  มาตรา ๑๒  การประชุมคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางตองมีกรรมการมา 
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
  ในการประชุมของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง ถาประธานกรรมการไมมา 
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานใน 
ที่ประชุม 
  การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง 
ในการลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน 
เสียงช้ีขาด 
 
  มาตรา ๑๓  ใหมีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัดทุกจังหวัดดังน้ี 
  (๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดวย อธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีกรมที่ดินซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมาย เปนประธาน 
กรรมการ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมการผังเมือง ผูแทน 
กรมชลประทาน ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม และผูทรงคุณวุฒิอีกส่ีคน ซ่ึง 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งเปนกรรมการ และผูแทนกรมที่ดินเปนกรรมการและเลขานุการ 
  (๒) ในจังหวัดอ่ืน ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด ประกอบดวย ผูวา 
ราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
อัยการจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการอัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผังเมืองจังหวัด โยธาธิการจังหวัด 
ผูแทนกรมชลประทาน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และผูทรงคุณวุฒิอีกส่ีคน ซ่ึงปลัด 
กระทรวงมหาดไทยแตงตั้งเปนกรรมการ และเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเปนกรรมการและเลขา 
นุการ 
  ในกรณีที่เปนการพิจารณาหรืออนุมัติเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่ตั้งอยูในเขตองค 
การปกครองสวนทองถิ่นใด ใหผูแทนผูบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นแหงนั้นเปนกรรมการ 
รวมดวยแหงละหน่ึงคน 
  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๑) และ (๒) ใหปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
แตงตั้งจากภาคเอกชนซึ่งไมไดเปนผูจัดสรรที่ดิน และเปนผูมีความรู ความสามารถ หรอื 
ประสบการณในดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย การผังเมือง การบริหารชุมชน หรอืกฎหมาย 
 
  มาตรา ๑๔  คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการจัดสรรท่ีดินภายใน 
จังหวัดใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้รวมท้ังใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 



   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    

  (๑) ออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินโดยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการ 
จัดสรรที่ดินกลาง 
  (๒) พิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาต การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรือ 
การเพิกถอนการโอนใบอนุญาตใหจัดสรรที่ดิน 
  (๓) ตรวจสอบการจัดสรรที่ดินเพื่อใหเปนไปตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการ 
ที่ไดรับอนุญาต 
  (๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
  ขอกําหนดตาม (๑) เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
  มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการจัดสรร 
ที่ดินกลางและคณะกรรมการ มีอํานาจเรียกเปนหนังสือใหบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย 
ความเห็น คําแนะนําทางวิชาการ หรือใหสงเอกสารหรือขอมูลเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน หรือกิจการ 
อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรที่ดินตามที่เห็นสมควร 
 
  มาตรา ๑๖ การออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๑๔ (๑) 
ใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 
เพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การคมนาคม การจราจร 
ความปลอดภัย การสาธารณูปโภคและการผังเมือง ตลอดจนการอื่นที่จําเปนในการจัดสรรที่ดิน 
ใหเหมาะสมกับสภาพทองท่ีของจังหวัดน้ันโดยใหกําหนดเง่ือนไขในส่ิงตอไปน้ีดวย คือ 
  (๑) ขนาดความกวางและความยาวต่ําสุด หรือเนื้อที่จํานวนนอยที่สุดของที่ดิน 
แปลงยอยท่ีจะจัดสรรได 
  (๒) ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตาง ๆ ทางเดินและทางเทาในท่ีดิน 
จัดสรรท้ังหมด รวมทั้งการตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร 
  (๓) ระบบการระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล 
  (๔) ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จําเปนตอ 
การรักษาสภาพแวดลอม การสงเสริมสภาพความเปนอยู และการบริหารชุมชน 
 
  มาตรา ๑๗  ใหนํามาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับ 
แกคณะกรรมการโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๑๘  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้คณะกรรมการจัดสรรท่ี
ดิน 
กลางและคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อใหพิจารณา 
หรือกระทําการอยางใดตามที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือคณะกรรมการมอบหมายได 



   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    

เวนแตการดําเนินการตามมาตรา ๑๔ (๑) และ (๒) 
  คณะอนุกรรมการและบุคคลซ่ึงคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางหรือคณะ 
กรรมการแตงตั้ง มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือคณะกรรมการ 
ในกิจการที่ไดรับมอบหมาย 
 
  มาตรา ๑๙  ใหนํามาตรา ๑๒ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการ 
โดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๐  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ใหคณะกรรมการจัดสรร 
ที่ดินกลาง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และบุคคลซ่ึงไดรับแตงต้ังตามมาตรา ๑๘ เปน 
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
        หมวด ๒ 
    การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน 
      ________ 
 
  มาตรา ๒๑  หามมิใหผูใดทําการจัดสรรท่ีดิน เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก 
คณะกรรมการ 
  การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ 
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๒๒  ผูใดขอแบงแยกท่ีดินเปนแปลงยอยมีจํานวนต้ังแตสิบแปลงข้ึนไป  
และไมอาจแสดงใหเปนที่เชื่อไดวามิใชเปนการแบงแยกที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดิน ใหพนักงาน 
เจาหนาที่แจงใหผูขอดําเนินการยื่นคําขอทําการจัดสรรที่ดินและรอการดําเนินการเรื่องการ 
แบงแยกที่ดินไวกอน หากผูขอไมเห็นดวยใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในกําหนด 
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
  ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณภายในกําหนดสี่สิบหาวันนับแตวันที่ 
คณะกรรมการไดรับอุทธรณ ถาคณะกรรมการมิไดมีคําวินิจฉัยภายในกําหนดเวลาดังกลาว 
ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเรื่องการแบงแยกที่ดินนั้นตอไป 
  เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณเปนประการใดแลว ใหแจงคําวินิจฉัย 
เปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัย คําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 
  มาตรา ๒๓  ผูใดประสงคจะทําการจัดสรรที่ดินใหยื่นคําขอตอเจาพนักงาน 



   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    

ท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาแหงทองท่ีซ่ึงท่ีดินน้ันต้ังอยู พรอมหลักฐาน 
และรายละเอียดดังตอไปนี ้
  (๑) โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่มีชื่อผูขอใบอนุญาตทําการ 
จัดสรรท่ีดินเปนผูมีสิทธิในท่ีดิน โดยท่ีดินน้ันตองปลอดจากบุริมสิทธิใด ๆ เวนแตบุริมสิทธิใน 
มูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพย 
  (๒) ในกรณีท่ีท่ีดินท่ีขอทําการจัดสรรท่ีดินมีบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหา 
ริมทรพัย หรือภาระการจํานอง ใหแสดงบันทึกความยินยอมใหทําการจัดสรรท่ีดินของผูทรง 
บุริมสิทธิหรือผูรับจํานองและจํานวนเงินที่ผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี ้
จากท่ีดินแปลงยอยแตละแปลง และตองระบุดวยวาที่ดินที่เปนสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใชเพื่อ 
บริการสาธารณะไมตองรับภาระหนี้บุริมสิทธิหรือจํานองดังกลาว 
  (๓) แผนผังแสดงจํานวนที่ดินแปลงยอยที่จะขอจัดสรรและเนื้อที่โดยประมาณ 
ของแตละแปลง 
  (๔) โครงการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรร การจัดใหมีสาธารณูปโภคและบริการ 
สาธารณะ รวมทั้งการปรับปรุงอื่นตามควรแกสภาพของทองถิ่น โดยแสดงแผนผัง รายละเอียด  
และรายการกอสรางประมาณการคากอสราง และกําหนดเวลาที่จะจัดทําใหแลวเสร็จ ในกรณีท่ีไดมี 
การปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรรหรือไดจัดทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะแลวเสร็จทั้งหมด 
หรือบางสวนกอนขอทําการจัดสรรที่ดิน ใหแสดงแผนผังรายละเอียดและรายการกอสรางท่ีไดจัด 
ทําแลวเสร็จนั้นดวย 
  (๕) แผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
  (๖) วิธีการจําหนายที่ดินจัดสรรและการชําระราคาหรือคาตอบแทน 
  (๗) ภาระผูกพันตาง ๆ ท่ีบุคคลอ่ืนมีสวนไดเสียเก่ียวกับท่ีดินท่ีขอจัดสรรน้ัน 
  (๘) แบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร 
  (๙) ที่ตั้งสํานักงานของผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน 
         (๑๐) ชื่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 
ซึ่งจะเปนผูค้ําประกันการจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดินและ 
ค้ําประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
 
  มาตรา ๒๔  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอนุญาตใหผูใดทําการจัดสรร 
ที่ดินและผูนั้นยังมิไดจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดินหรือดําเนิน 
การยังไมแลวเสร็จตามแผนผังและโครงการ คณะกรรมการจะตองใหผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรร 
ที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดมาทําสัญญา 
ค้ําประกันกับคณะกรรมการวา ถาผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินไมจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือ 
บริการสาธารณะ หรือการปรับปรุงที่ดินใหแลวเสร็จตามแผนผัง โครงการ และกําหนดเวลาที่ได
รับ 
อนุญาตไว หรือมีกรณีที่เชื่อไดวาจะไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามที่ไดรับอนุญาต ธนาคาร 



   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    

หรือสถาบันการเงินผูค้ําประกันตองชําระเงินใหแกคณะกรรมการตามจํานวนที่คณะกรรมการ 
กําหนดไวในสัญญาค้ําประกันภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อคณะกรรมการจะไดใชเงิน 
นั้นในการดําเนินการจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือปรับปรุงที่ดินนั้นใหแลวเสร็จ 
ตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต และถามีเงินเหลือใหคืนแกผูค้ําประกันโดยไมชักชา 
  คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผูค้ําประกันรับไปดําเนินการจัดใหมีสาธาณูป
โภค 
หรือบริการสาธารณะหรือปรับปรุงที่ดินใหแลวเสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนดแทนการ 
เรียกใหผูค้ําประกันชําระเงินก็ได ถาผูค้ําประกันไมเริ่มทําการในเวลาอันควรหรือไมทําใหแลวเสร็จ 
ภายในกําหนด คณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหผูค้ําประกันชําระเงินดังกลาวตามวรรคหนึ่งได 
  ในกรณีที่คณะกรรมการใหผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินจัดหาธนาคาร 
หรือสถาบันการเงินมาทําสัญญาค้ําประกันตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตองใหผูขอใบอนุญาต 
ทําการจัดสรรที่ดินทําหนังสือรับรองกับคณะกรรมการดวยวา ถาจํานวนเงินที่ผูค้ําประกันไดค้ํา 
ประกันไวไมเพียงพอแกการดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ด ีหรือผูค้ําประกันไมจายเงินตามที่ประกัน 
ไวท้ังหมดหรือบางสวนก็ดี ผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินจะเปนผูจายเงินตามจํานวนที่ขาด 
ใหคณะกรรมการเพื่อดําเนินการใหแลวเสร็จ 
  ในกรณีที่มีการผิดสัญญาที่ทํากับคณะกรรมการ ใหประธานคณะกรรมการ 
มีอํานาจฟองและตอสูคดีในนามคณะกรรมการ 
  การเก็บรักษาเงิน การนาํสงเงิน และการเบิกจายเงิน ใหเปนไปตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 
 
  มาตรา ๒๕  การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 
ใหคณะกรรมการกระทําใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือ 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาไดรับคําขอ ถาคณะกรรมการไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 
กําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหถือวาคณะกรรมการไดใหความเห็นชอบแผนผัง 
โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินนั้นแลว 
  การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินตามวรรคหนึ่ง 
ใหเปนไปตามขั้นตอน หลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 
 
  มาตรา ๒๖  ในกรณีที่คณะกรรมการไมเห็นชอบหรือมีคําสั่งไมอนุญาตใหทําการ 
จัดสรรที่ดิน ผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง 
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบคําส่ัง และใหคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางวินิจฉัยอุทธรณ 
ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ หากคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางไม
วินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาผูอุทธรณไดรับความเห็นชอบหรือไดรับ 
อนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน 
  คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางใหเปนที่สุด 



   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    

 
  มาตรา ๒๗  การออกใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน ใหคณะกรรมการออก 
ใบอนุญาตภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต 
  (๑) วันที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบหรือถือวาไดใหความเห็นชอบ แผนผัง 
โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๒๕ หรอื 
  (๒) วันที่ไดรับทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกรณีที่ 
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางเห็นควรอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน หรือนับแตวันที่ถือวา 
ผูอุทธรณไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๒๖ 
  เมื่อคณะกรรมการออกใบอนุญาตใหผูใดทําการจัดสรรที่ดินแลว ใหคณะ 
กรรมการแจงใหผูทําการจัดสรรที่ดินทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
 
  มาตรา ๒๘  เมื่อไดออกใบอนุญาตใหผูใดทําการจัดสรรที่ดินแลว ใหคณะ 
กรรมการรีบสงใบอนุญาตพรอมทั้งแผนผัง โครงการ และวิธีการที่คณะกรรมการอนุญาตไปยัง 
พนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีซ่ึงท่ีดินจัดสรรน้ันต้ังอยู เพ่ือใหจดแจงในโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับ 
รองการทําประโยชนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการวาที่ดินนั้นอยู 
ภายใตการจัดสรรที่ดิน และเมื่อไดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่แบงแยก 
เปนแปลงยอยแลว ใหจดแจงไวในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่แบงแยก 
ทุกฉบับ 
 
  มาตรา ๒๙  การโฆษณาโครงการจัดสรรที่ดินในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่กําหนด 
ไวในมาตรา ๒๓ ขอความในโฆษณาจะตองตรงกับหลักฐานและรายละเอียดที่กําหนดไวในคําขอ 
อนุญาตดวย 
 
  มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีท่ีดินจัดสรรมีบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพย หรอื 
การจํานองติดอยู เมื่อไดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่ดินที่แบงแยกเปน 
แปลงยอยแลว ใหพนักงานเจาหนาที่จดแจงบุริมสิทธิหรือการจํานองนั้นในโฉนดที่ดินหรือหนังสือ 
รับรองการทําประโยชนที่แบงแยกเปนแปลงยอยทุกฉบับ พรอมทั้งระบุจํานวนเงินที่ผูทรงบุริมสิทธิ 
หรือผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี้จากที่ดินแปลงยอยแตละแปลงในสารบัญสําหรับจดทะเบียนดวย 
และใหถือวาที่ดินแปลงยอยแตละแปลงเปนประกันหนี้บุริมสิทธิหรือหนี้จํานองตามจํานวนเงินที่ 
ระบุไวนั้น 
  ใหที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคและที่ดินที่ใชเพื่อบริการสาธารณะปลอดจาก 
บุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยและภาระการจํานอง 
 
         หมวด ๓ 



   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    

      การดําเนินการจัดสรรที่ดิน 
      ________ 
 
  มาตรา ๓๑  ใหผูจัดสรรที่ดินแสดงใบอนุญาต แผนผัง โครงการ และวิธีการตาม 
ที่คณะกรรมการอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สํานักงานที่ทําการจัดสรรที่ดิน 
  ถาใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูจัดสรรที่ดินยื่นคําขอรับใบ
แทน 
ตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ 
ทราบการสูญหายหรือชํารุด 
 
  มาตรา ๓๒  ถาผูจัดสรรที่ดินประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการ  
หรือวิธีการที่ไดรับอนุญาต ใหผูจัดสรรที่ดินยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงาน 
ที่ดินจังหวัดสาขาตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด พรอมท้ังแผนผัง โครงการ  
หรือวิธีการที่จะแกไขเปลี่ยนแปลง พรอมกับหนังสือยินยอมของธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
ผูค้ําประกันเพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา 
  ในการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการ หรือวิธีการที่ไดยื่นไวตาม 
วรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๐ มาใชบังคับโดย 
อนุโลม 
 
  มาตรา ๓๓  เมื่อไดรับใบอนุญาตแลวหามมิใหผูจัดสรรที่ดินทํานิติกรรมกับ 
บุคคลใดอันกอใหเกิดภาระผูกพันแกที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคและที่ดินที่ใชเพื่อบริการสาธารณะ 
เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากคณะกรรมการ  ท้ังน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 
  การกอใหเกิดภาระผูกพันแกที่ดินอื่นนอกจากที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคและที่ 
ดินที่ใชเพื่อบริการสาธารณะ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
กลาง 
กําหนด 
 
  มาตรา ๓๔  สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจัดสรรระหวางผูจัดสรรท่ีดินกับผูซ้ือท่ีดิน 
จัดสรรตองทําตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 
  สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตามวรรคหนึ่งสวนใด หากมิไดทําตามแบบที่คณะ 
กรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดและไมเปนคุณตอผูซื้อที่ดินจัดสรร สัญญาสวนน้ันไมมีผลใช 
บังคับ 
 



   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    

  มาตรา ๓๕  ในการชําระราคาที่ดิน หรือการชําระหนี้บุริมสิทธิในมูลซื้อขาย 
อสังหาริมทรัพยหรือหนี้จํานองจากผูซื้อที่ดินจัดสรร ใหผูรับเงินออกหลักฐานเปนหนังสือ 
ลงลายมือช่ือผูรับเงินใหแกผูซ้ือท่ีดินจัดสรร และใหถือวาหลักฐานการชําระเงินดังกลาวเปน 
หลักฐานแสดงการชําระราคาที่ดินจัดสรร 
 
  มาตรา ๓๖  ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนที่ดินที่ทําการจัดสรรใหแก 
ผูซื้อที่ดินจัดสรรตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร ผูจัดสรรท่ีดินตองโอนท่ีดินใหแกผูซ้ือท่ีดิน 
จัดสรรโดยปลอดจากบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยและภาระการจํานองในที่ดินนั้น 
  ถาผูจัดสรรที่ดินไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรมีสิทธิชําระหน้ี 
บุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยหรือหน้ีจํานองตอผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานองได 
โดยใหถือวาเปนการชําระราคาที่ดินแกผูจัดสรรที่ดินสวนหนึ่งดวย 
 
  มาตรา ๓๗  เมื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรไดชําระราคาที่ดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อ 
จะขายแลว ใหถือวาที่ดินนั้นพนจากการยึดหรืออายัดทั้งปวง ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรนําหลักฐานเปน 
หนังสือท่ีแสดงวาไดชําระราคาดังกลาวพรอมดวยหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินมาขอจดทะเบียน 
สิทธิและนิติกรรมตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรตอพนักงานเจาหนาที ่เมื่อไดรับเอกสารและ 
หลักฐานดังกลาวแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซื้อ 
ที่ดินจัดสรรตอไป 
  ถาท่ีดินจัดสรรตามวรรคหน่ึงมีการจดทะเบียนบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหา 
ริมทรัพยหรือการจํานองและมีหลักฐานการชําระหนี้บุริมสิทธิหรือจํานองครบถวนแลว ใหท่ีดินน้ัน 
ปลอดจากบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยหรือภาระการจํานอง และใหพนักงานเจาหนาท่ี 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรร 
  ในกรณีท่ีผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไมสามารถนําหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินมาแสดงตอ 
พนักงานเจาหนาที่ไดเพราะบุคคลอื่นยึดถือหรือครอบครองไว เม่ือผูซ้ือท่ีดินจัดสรรรองขอให 
พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินจากบุคคลท่ียึดถือหรือครอบครองไว 
มาดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรรได 
  เมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่บุคคลที่ยึดถือหรือครอบครองหนังสือแสดง 
สิทธิในที่ดินไดรับแจงหรือถือวาไดรับแจงคําสั่งพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสาม ถายังไมมีการ 
สงมอบหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินใหแกพนักงานเจาหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจออก 
ใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซื้อที่ดิน 
จัดสรรได 
 
  มาตรา ๓๘  ถาผูจัดสรรที่ดินประสงคจะโอนใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอตอ 
คณะกรรมการตามแบบท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนด 
  เมื่อคณะกรรมการเห็นวาการโอนนั้นไมเปนที่เสียหายแกผูซื้อที่ดินจัดสรรและ 



   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    

ธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งเปนผูค้ําประกันตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๔๓ วรรคสอง  
ไดยินยอมดวยแลว ใหคณะกรรมการอนุญาตใหโอนใบอนุญาตใหแกผูรับโอน 
  คาธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๓๙  เมื่อไดโอนใบอนุญาตใหแกผูรับโอนแลว ใหบรรดาสิทธิและหนาท่ี 
ของผูโอนซ่ึงมีตอผูซ้ือท่ีดินจัดสรรตกไปยังผูรับโอน 
 
  มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินตาย ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทยื่นคําขอ
รับ 
โอนใบอนุญาตตามแบบท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนดตอคณะกรรมการภายในหกสิบ 
วันนับแตวันที่ผูจัดสรรที่ดินตาย หรือภายในกําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรขยายให 
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนแลวเห็นวาผูยื่นคําขอมีสิทธิในที่ดินที่จัดสรร ใหคณะกรรมการโอน 
ใบอนุญาตใหแกผูยื่นคําขอรับโอน และใหคณะกรรมการแจงใหธนาคารหรือสถาบันการเงินและ 
ผูซื้อที่ดินจัดสรรทราบ 
  ถาผูจัดสรรที่ดินที่ตายไมมีผูจัดการมรดกหรือทายาท หรือมีแตผูจัดการมรดก 
หรือทายาทมิไดยื่นคําขอตอคณะกรรมการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรร 
ชําระราคาที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายตอสํานักงานวางทรัพย และใหนํามาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  เมื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรไดชําระราคาที่ดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว ให 
นํามาตรา ๓๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินตาย ไมวาจะมีผูจัดการมรดกหรือทายาทผูรับโอน 
ใบอนุญาตตอไปหรือไม ใหถือวาธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เปนผูค้ําประกันตามมาตรา ๒๔ 
หรือมาตรา ๔๓ วรรคสอง ยังคงผูกพันอยูตามสัญญาค้ําประกันนั้น 
 
  มาตรา ๔๑  เมื่อมีการบังคับคดีที่ดินที่ทําการจัดสรรของผูจัดสรรที่ดิน ใหผูซ้ือ 
ที่ดินจัดสรรชําระราคาที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายตอเจาพนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงาน 
พิทักษทรัพย แลวแตกรณี แทนการชําระตอบุคคลที่กําหนดไวในสัญญา และในระหวางท่ีผูซ้ือ 
ที่ดินจัดสรรมิไดปฏิบัติผิดสัญญาจะซื้อจะขาย ใหงดการขายทอดตลาดหรือจําหนายท่ีดินจัดสรร
นั้น 
ไวกอน เวนแตจะเปนการขายทอดตลาดที่ดินจัดสรรทั้งโครงการตามวรรคสี่ 
  เมื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรชําระราคาที่ดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว ใหท่ีดิน 
จัดสรรนั้นพนจากการยึด อายัด หรือการบังคับคดี การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ใหนําความ 
ในมาตรา ๓๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  เมื่อไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรรแลว ใหพนักงาน 
เจาหนาที่แจงใหเจาพนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบถึงการจดทะเบียนสิทธิ 



   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    

และนิติกรรม และการพนจากการยึด อายัด หรือการบังคับคดีของที่ดินแปลงนั้นภายในเจ็ดวัน 
นับแตวันที่ไดจดทะเบียน 
  ในการขายทอดตลาดที่ดินจัดสรรทั้งโครงการ ผูซื้อจะตองรับโอนใบอนุญาต 
ใหทําการจัดสรรที่ดินและรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่ผูจัดสรรที่ดินมีตอผูซื้อที่ดินจัดสรร 
 
  มาตรา ๔๒  ในกรณีนิติบุคคลเปนผูดําเนินการจัดสรรที่ดินและนิติบุคคลนั้น 
ตองเลิกไปโดยยังมิไดดําเนินการตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาตหรือดําเนินการยังไม 
ครบถวน ใหนํามาตรา ๔๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ีมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
       หมวด ๔ 
        การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
             _________ 
 
  มาตรา ๔๓  สาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดิน 
ตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต เชน ถนน สวน สนามเด็กเลน ใหตกอยูในภาระจํายอม 
เพื่อประโยชนแกที่ดินจัดสรร และใหเปนหนาที่ของผูจัดสรรที่ดินที่จะบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
ดังกลาวใหคงสภาพดังเชนท่ีไดจัดทําข้ึนน้ันตอไป และจะกระทําการใดอันเปนเหตุใหประโยชน 
แหงภาระจํายอมลดไปหรือเส่ือมความสะดวกมิได 
  ใหผูจัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทําสัญญาค้ําประกันการ 
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้น และยังอยูในความรับผิดชอบในการ 
บํารุงรักษาของผูจัดสรรที่ดินตามวรรคหนึ่งกับคณะกรรมการ และใหนํามาตรา ๒๔ มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๔๔  ผูจัดสรรที่ดินจะพนจากหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตาม 
มาตรา ๔๓ เมื่อไดมีการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาที่ผูจัด 
สรรที่ดินรับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๕) แลวตามลําดับ ดังตอไปนี ้
  (๑) ผูซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้ หรอื 
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา ภายในเวลา 
ที่ผูจัดสรรที่ดินกําหนด ซึ่งตองไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูจัดสรร 
ท่ีดิน 
  (๒) ผูจัดสรรที่ดินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด 
เพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
  (๓) ผูจัดสรรที่ดินจดทะเบียนโอนทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน 
  การดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรร 



   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    

ท่ีดินกลางกําหนด  ท้ังน้ี โดยตองกําหนดใหผูจัดสรรที่ดินรับผิดชอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษา 
สาธารณูปโภคสวนหนึ่งดวย 
 
  มาตรา ๔๕  การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรจํานวน 
ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการมีมติใหจัดต้ัง และแตงต้ังตัวแทน 
ย่ืนคําขอจดทะเบียนตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาพรอมดวย 
ขอบังคับที่มีรายการตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
  (๑) ชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
  (๒) วัตถุประสงค 
  (๓) ท่ีต้ังสํานักงาน 
  (๔) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ การเลือกตั้ง วาระการดํารงตําแหนง 
การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการหมูบานจัดสรร 
  (๕) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน การบัญชี และการเงิน 
  (๖) ขอกําหนดเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 
  (๗) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
  การขอจดทะเบียนจัดตั้ง การควบ การยกเลิก และการบริหารนิติบุคคลหมูบาน 
จัดสรร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๔๖  ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรที่จดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล 
  ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีคณะกรรมการหมูบานจัดสรรเปนผูดําเนินกิจการ 
ของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามกฎหมายและขอบังคับของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรภายใต 
การควบคุมดูแลของท่ีประชุมใหญของสมาชิก 
  คณะกรรมการหมูบานจัดสรรเปนผูแทนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรในกิจการ 
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
 
  มาตรา ๔๗  เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา ๔๕ แลว ใหผูซ้ือท่ี
ดิน 
จัดสรรทุกรายเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
  ในกรณีท่ีมีท่ีดินจัดสรรแปลงยอยท่ียังไมมีผูใดซ้ือหรือไดโอนกลับมาเปนของ 
ผูจัดสรรที่ดินใหผูจัดสรรที่ดินเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 
  มาตรา ๔๘  เพื่อประโยชนของผูซื้อที่ดินจัดสรร ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
  (๑) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการใชประโยชนสาธารณูปโภค 
  (๒) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยูอาศัยและการจราจรภายในที่ดินจัดสรร 



   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    

  (๓) เรียกเก็บเงินคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคใน
สวน 
ที่นิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีหนาที่บํารุงรักษาจากสมาชิก 
  (๔) ยื่นคํารองทุกขหรือเปนโจทกฟองแทนสมาชิกเกี่ยวกับกรณีที่กระทบสิทธิ
หรอื 
ประโยชนของสมาชิกจํานวนตั้งแตสิบรายขึ้นไป 
  (๕) จัดใหมีบริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือทรัพย 
สินเพ่ือสาธารณประโยชน 
  (๖) ดําเนินการอื่นใดใหเปนไปตามกฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการ 
จัดสรรที่ดินกลาง หรือขอบังคับของคณะกรรมการที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี ้
  การดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๕) จะตองไดรับความเห็นชอบจากมติ 
ท่ีประชุมใหญของสมาชิก 
 
  มาตรา ๔๙  คาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ใหจัดเก็บ 
เปนรายเดือนจากที่ดินแปลงยอยในโครงการจัดสรรที่ดินทุกแปลง  ท้ังน้ี อาจกําหนดคาใชจาย 
ในอัตราที่แตกตางกันตามประเภทการใชประโยชนที่ดินหรือขนาดพื้นที่ไดตามระเบียบที่ 
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนด 
  ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรออกคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค 
สําหรับที่ดินจัดสรรที่ตนซื้อ และใหผูจัดสรรที่ดินออกคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการ 
สาธารณูปโภคสําหรับท่ีดินแปลงยอยท่ียังไมมีผูซ้ือ 
  การกําหนดและการแกไขอัตราคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการ 
สาธารณูปโภค จะตองไดรับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญของสมาชิกตามมาตรา ๔๔ (๑) 
หรือคณะกรรมการตามมาตรา ๔๔ (๒) 
  ใหเริ่มเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเมื่อเริ่มจัดตั้ง 
นิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) หรือเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตามมาตรา ๔๔ (๒) โดย
ให 
นิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) หรือผูซึ่งดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามที่ไดรับ 
อนุมัติจากคณะกรรมการตามมาตรา ๔๔ (๒) ที่มีหนาที่ในการบํารุงรักษาและการจัดการ 
สาธารณูปโภคมีอํานาจในการจัดเก็บ 
  หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการ 
สาธารณูปโภคและการจัดทําบัญชี ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 
 
  มาตรา ๕๐  ผูมีหนาที่ชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค 
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ที่ชําระเงินดังกลาวลาชากวาเวลาที่กําหนด จะตองจายคาปรับสําหรับ 
การจายเงินลาชาตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 



   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    

  ผูที่คางชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคติดตอกันตั้งแต 
สามเดือนขึ้นไปอาจถูกระงับการใหบริการหรือการใชสิทธิในสาธารณูปโภค และในกรณีที่คาง 
ชําระติดตอกันตั้งแตหกเดือนขึ้นไป พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผูคางชําระจนกวาจะชําระใหครบถวน  ท้ังน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
  ใหถือวาหนี้คาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเปนหนี้บุริมสิทธิใน 
มูลรักษาอสังหาริมทรัพยเหนือที่ดินจัดสรรของผูคางชําระ 
 
  มาตรา ๕๑  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนทรัพยสินที่เปน 
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะใหแกนิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) ใหไดรับยกเวนคา 
ธรรมเนียมและภาษีอากร 
  เงินท่ีนิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) ไดรับจากผูจัดสรรที่ดินหรือผูซื้อที่ดินจัดสรร 
เพื่อนําไปใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ใหไดรับยกเวนภาษีอากร 
  การยกเวนภาษีอากรตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
ตามประมวลรัษฎากรโดยจะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขดวยก็ได 
 
  มาตรา ๕๒  ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชน 
แหงภาระจํายอมตามมาตรา ๔๓ ลดไปหรือเส่ือมความสะดวก หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใด 
ใหผิดไปจากแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ ใหคณะ 
กรรมการ  คณะอนุกรรมการ หรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจส่ังใหผูจัดสรรท่ีดินระงับ 
การกระทํานั้น และบํารุงรักษาสาธารณูปโภคใหคงสภาพดังเชนที่ไดจัดทําขึ้น หรือดําเนินการตาม 
แผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลาที ่
กําหนด 
 
  มาตรา ๕๓  การจัดใหมีและการบํารุงรักษาบริการสาธารณะใหนําความใน 
มาตรา ๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม  ท้ังน้ี ใหเรียกเก็บคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการ 
สาธารณะไดตามอัตราที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ 
 
         หมวด ๕ 
       การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน 
      ________ 
 
  มาตรา ๕๔  ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินประสงคจะยกเลิกการจัดสรรที่ดิน ใหย่ืน 
คําขอตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาแหงทองท่ีซ่ึงท่ีดินน้ันต้ังอยู 



   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    

  การขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๕๕  ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา 
ปดประกาศคําขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงาน 
ท่ีดินสาขา สํานักงานของผูจัดสรรที่ดิน บริเวณที่ดินที่ทําการจัดสรร ที่วาการอําเภอ ที่ทําการองค 
การบริหารสวนตําบล มีกําหนดหกสิบวัน และใหผูจัดสรรที่ดินประกาศในหนังสือพิมพซึ่งแพร 
หลายในทองถิ่นนั้นไมนอยกวาเจ็ดวันและแจงเปนหนังสือใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทราบ 
 
  มาตรา ๕๖  ใหผูซึ่งมีประโยชนเกี่ยวของกับการจัดสรรที่ดินที่ประสงคจะคัดคาน 
คําขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน ยื่นคําคัดคานตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดิน 
จังหวัดสาขาภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดปดประกาศตามมาตรา ๕๕ 
  ถาไมมีผูใดคัดคานภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัด 
หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเสนอเรื่องใหคณะกรรมการสั่งยกเลิกการจัดสรรที่ดิน 
  ในกรณีที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรคัดคาน ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงาน 
ท่ีดินจังหวัดสาขายกเลิกเร่ืองขอยกเลิกการจัดสรรท่ีดิน แตถามีผูคัดคานแตมิใชผูซื้อที่ดินจัดสรร 
ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเสนอคําขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน 
และคําคัดคานใหคณะกรรมการพิจารณา 
  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสาม ผูจัดสรรที่ดินหรือผูคัดคานอาจ 
อุทธรณตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย 
 
  มาตรา ๕๗  เมื่อคณะกรรมการสั่งยกเลิกการจัดสรรที่ดินแลว ใบอนุญาตที่ได 
ออกตามมาตรา ๒๗ ใหเปนอันยกเลิก 
 
         หมวด ๖ 
              บทกําหนดโทษ 
     _________ 
 
  มาตรา ๕๘  ผูจัดสรรท่ีดินหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสง 
เอกสารตามที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือคณะกรรมการเรียกหรือสั่งตามมาตรา ๑๕ หรอื 
ผูจัดสรรที่ดินหรือผูครอบครองที่ดินจัดสรรผูใดไมใหความสะดวกแกคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน 
กลาง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางแตงตั้งใน 
การปฏิบัติงานตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 



   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 ๕๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปและปรับ 
ต้ังแตส่ีหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท 
 
  มาตรา ๖๐  ผูใดแจงขอความหรือแสดงหลักฐานหรือรายละเอียดตามมาตรา 
๒๓  
(๗) อันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๖๑  ผูใดโฆษณาโครงการจัดสรรที่ดินโดยฝาฝนมาตรา ๒๙ ตองระวาง 
โทษปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 
  มาตรา ๖๒  ผูจัดสรรที่ดินผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับไม 
เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
  มาตรา ๖๓  ผูจัดสรรที่ดินผูใดฝาฝนมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
หาพันบาท 
 
  มาตรา ๖๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
  มาตรา ๖๕  ผูใดฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผูซ่ึง 
คณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา ๕๒ นอกจากตองปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวแลว ตองระวาง 
โทษปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 
 
  มาตรา ๖๖  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งจะตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ 
เปนนิติบุคคล  กรรมการ ผูจัดการของนิติบุคคล และบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ 
นิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตน 
มิไดมีสวนในการกระทําผิดนั้น 
 
                 บทเฉพาะกาล 
        ________ 
 
  มาตรา ๖๗  บรรดากฎกระทรวงและขอกําหนดที่ออกตามประกาศของคณะ 
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหคงมีผลใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไม
ขัด 



   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    

หรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวงและขอกําหนดที่ออกตามพระราช 
บัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
  มาตรา ๖๘  ใหคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรท่ีดินตามประกาศของคณะ 
ปฏิวัติฉบับที ่๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการจัดสรร 
ที่ดินกลางและคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร จนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะ 
กรรมการจัดสรรที่ดินกลางและคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี ้
  ใหคณะอนุกรรมการควบคุมการจัดสรรท่ีดินจังหวัดตามประกาศของคณะปฏิวัต ิ
ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน 
จังหวัดจนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๖๙  ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใหไวตามประกาศของคณะ 
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ท่ียังมีผลใชบังคับอยูในวันท่ีพระราช 
บัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๗๐  การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค ใหนํามาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา  
๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ มาใชบังคับแกการจัดสรรที่ 
ดินตามประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ดวยโดย 
อนุโลม 
  การบํารุงรักษาบริการสาธารณะ ใหนํามาตรา ๕๓ มาใชบังคับแกการจัดสรรที่ดิน 
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ดวยโดยอนุโลม 
  การพนจากความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูไดรับ 
ใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค ใหนํามาตรา ๔๔  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะ 
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปน 
สาธารณูปโภค มิไดปฏิบัติหนาที่ในการบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภค ผูซื้อที่ดินจัดสรร 
จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนที่ดินแปลงยอยตามแผนผังโครงการ อาจยื่นคําขอตอ 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได 
  เมื่อเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาไดรับคําขอจัดตั้ง 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหปดประกาศคําขอไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานท่ีดิน เขตหรือที่วาการ 
อําเภอหรือกิ่งอําเภอที่ทําการแขวงหรือที่ทําการกํานันแหงทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูและบริเวณที่ดิน 
ที่ทําการจัดสรร มีกําหนดสามสิบวัน และแจงเปนหนังสือใหผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอน 
ใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรอื 



   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    

ผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคทราบตามที่อยูที่ไดใหไวกับพนักงานเจาหนาที ่
  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัต ิ
ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปน 
สาธารณูปโภคคัดคานการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือ 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา หากคณะกรรมการพิจารณาแลว 
เห็นวาผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวัน
ท่ี  
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค มิไดปฏิบัติ 
หนาที่ในการบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภคจริงใหนําความในมาตรา ๔๓ วรรคสองมาใช 
บังคับโดยอนุโลม หากคณะกรรมการเห็นวาผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตาม 
ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอน 
กรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคไดปฏิบัติหนาที่ในการบํารุงรักษากิจการอันเปน 
สาธารณูปโภค ใหยกเลิกการดําเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
  ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปน 
สาธารณูปโภคไมคัดคานหรือไมปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตามวรรคหก ใหเจาพนักงานที่ 
ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร และใหมี 
อํานาจจดทะเบียนโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตอไป 
 
  มาตรา ๗๑  ในระหวางที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางยังมิไดกําหนดแบบ 
มาตรฐานของสัญญาตามมาตรา ๘ (๔) มิใหนําความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๓ มาใชบังคับ 
 
  มาตรา ๗๒  บรรดาคําขออนุญาต การออกหรือโอนใบอนุญาตใหจัดสรรที่ดินที ่
อยูระหวางการพิจารณาดําเนินการของคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรท่ีดิน คณะอนุกรรมการ
ใน 
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้เวนแตการอุทธรณ ใหดําเนิน 
การตามประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
          ชวน หลีกภัย 
         นายกรัฐมนตร ี
 
              อัตราคาธรรมเนียม 
        _________ 



   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    

 
 (๑) ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน   ไรละ    ๕๐๐ บาท 
       เศษของไรใหคิดเปนหน่ึงไร 
 (๒) การโอนใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน  รายละ  ๕,๐๐๐ บาท 
 
_________________ 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะ 
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงเปนกฎหมายวาดวยการควบคุม 
การจัดสรรท่ีดินไดประกาศใชบังคับมาเปนเวลานานแลว มีหลักการและรายละเอียดไมเหมาะสม 
หลายประการ สมควรแกไขปรับปรุงเพื่อกําหนดมาตรการในการคุมครองผูซื้อที่ดินจัดสรร โดย 
เฉพาะการไดสิทธิในที่ดินจัดสรรและการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและ 
บริการสาธารณะ นอกจากนั้น เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจการจัดสรรที่ดินได 
กระจายอํานาจการอนุญาตและการควบคุมดูแลการจัดสรรท่ีดินไปสูระดับจังหวัด และกําหนดเวลา 
ในการพิจารณาอนุญาตใหแนนอน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
         พรพิมล/แกไข 
         ๑๐ ก.ย ๒๕๔๔ 
         A+B (C) 
 
 


