
 1

พระราชบญัญติั 
การจดัสรรท่ีดิน 

พ.ศ. 2543 

ภมูพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 

เป็นปีที ่55 ในรชักาลปจัจุบนั 
 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่ 
 โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรงุกฎหมายวา่ดว้ยการจดัสรรทีด่นิ 
 พระราชบญัญตัน้ีิมบีทบญัญตับิางประการเกี่ยวกบัการจํากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกบั
มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิห้กระทําได้โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัิแห่ง
กฎหมาย 
 จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยคาํแนะนําและยนิยอมของรฐัสภาดงัต่อไปน้ี 

 มาตรา 1 พระราชบญัญตัน้ีิเรยีกวา่ “พระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิ พ.ศ. 2543” 

 มาตรา 2 พระราชบญัญตัน้ีิใหใ้ชบ้งัคบัเมือ่พน้กาํหนดหกสบิวนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 มาตรา 3 ใหย้กเลกิประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่286 ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2515 

 มาตรา 4 ในพระราชบญัญตัน้ีิ 
 “การจดัสรรทีด่นิ” หมายความวา่ การจาํหน่ายทีด่นิทีไ่ดแ้บ่งเป็นแปลงยอ่ยรวมกนัตัง้แต่สบิแปลงขึน้ไป ไมว่า่จะเป็น
การแบ่งจากทีด่นิแปลงเดยีวหรอืแบง่จากทีด่นิหลายแปลงทีม่พีืน้ทีต่ดิต่อกนั โดยไดร้บัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์เป็นค่าตอบแทน 
และใหห้มายความรวมถงึการดาํเนินการดงักลา่วทีไ่ดม้กีารแบ่งทีด่นิเป็นแปลงยอ่ยไวไ้มถ่งึสบิแปลงและต่อมาไดแ้บ่งทีด่นิแปลง
เดมิเพิม่เตมิภายในสามปี เมือ่รวมกนัแลว้มจีาํนวนตัง้แต่สบิแปลงขึน้ไปดว้ย 
 “สทิธใินทีด่นิ” หมายความวา่ กรรมสทิธิแ์ละใหห้มายความรวมถงึสทิธคิรอบครองดว้ย 
 “ใบอนุญาต” หมายความวา่ ใบอนุญาตใหท้าํการจดัสรรทีด่นิ 
 “ผูจ้ดัสรรทีด่นิ” หมายความว่า ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตให้ทําการจดัสรรที่ดนิและใหห้มายความรวมถงึผู้รบัโอนใบอนุญาต
ดว้ย 
 “ผูซ้ื้อทีด่นิจดัสรร” หมายความวา่ ผูท้าํสญัญากบัผูจ้ดัสรรทีด่นิเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ทีด่นิจดัสรร และใหห้มายความรวมถงึ
ผูร้บัโอนสทิธใินทีด่นิคนต่อไปดว้ย 
 1 “สาธารณูปโภค” หมายความวา่ สิง่อาํนวยประโยชน์ทีผู่จ้ดัสรรทีด่นิไดจ้ดัใหม้ขีึน้เพื่อใหผู้ซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรใชป้ระโยชน์
รว่มกนัตามสญัญาหรอืแผนผงัโครงการทีไ่ดร้บัอนุญาต 
 “บรกิารสาธารณะ” หมายความว่า การใหบ้รกิารหรอืสิง่อํานวยความสะดวกในโครงการจดัสรรที่ดนิที่กําหนดไวใ้น
โครงการทีข่ออนุญาตจดัสรรทีด่นิตามมาตรา 23(4) 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกรงุเทพมหานครและคณะกรรมการจดัสรรทีด่นิจงัหวดั 
 “พนักงานเจา้หน้าที”่ หมายความว่า เจา้พนักงานทีด่นิซึ่งเป็นผูป้ฏบิตักิารในการจดทะเบยีนสทิธ ิและนิตกิรรมตาม
ประมวลกฎหมายทีด่นิ 
 “รฐัมนตร”ี หมายความวา่ รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

                                                
1 บทนิยาม บญัญตัเิพิม่โดย มาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 
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 มาตรา 5 พระราชบญัญตัน้ีิมใิหใ้ชบ้งัคบัแก่ 
  (1) การจดัสรรที่ดนิของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ ราชการส่วนทอ้งถิน่ หรอืองค์กรอื่น
ของรฐัทีม่อีาํนาจหน้าทีท่าํการจดัสรรทีด่นิตามกฎหมาย 
  (2) การจดัสรรทีด่นิทีไ่ดร้บัอนุญาตตามกฎหมายอื่น 

 มาตรา 6 ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ และใหม้อีํานาจออกกฎกระทรวง
กาํหนดคา่ธรรมเนียมไมเ่กนิอตัราทา้ยพระราชบญัญตัน้ีิ และกาํหนดกจิการอื่นเพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
 กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด 1   
คณะกรรมการจดัสรรท่ีดิน 

 2 มาตรา 7 ให้มคีณะกรรมการจดัสรรที่ดนิกลาง ประกอบด้วย ปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ 
อยัการสงูสดุ อธบิดกีรมการปกครอง อธบิดกีรมชลประทาน อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง เลขาธกิารคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค เลขาธกิารสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และผูท้รงคุณวุฒจิาํนวนหกคนซึ่งรฐัมนตรี
แต่งตัง้จากผูม้คีวามรู ้ความสามารถ หรอืประสบการณ์ในดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์การผงัเมอืง การบรหิารชุมชน หรอื
กฎหมาย เป็นกรรมการ 
 ให้อธิบดีกรมที่ดินเป็นกรรมการและเลขานุการ และแต่งตัง้ข้าราชการกรมที่ดินจํานวนไม่เกินสองคนเป็น
ผูช้ว่ยเลขานุการ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒติามวรรคหน่ึง ให้แต่งตัง้จากผู้แทนภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ดําเนินกจิการเกี่ยวกบัการพฒันา 
อสงัหารมิทรพัยไ์มน้่อยกวา่กึง่หน่ึง 

 มาตรา 8 คณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลางมอีํานาจหน้าทีก่ํากบัดแูลการจดัสรรทีด่นิโดยทัว่ไป รวมทัง้ใหม้อีํานาจ
หน้าทีด่งัต่อไปน้ี 
  (1) กาํหนดนโยบายการจดัสรรทีด่นิ 
  (2) วางระเบยีบเกีย่วกบัการจดัสรรทีด่นิ 
  (3) ใหค้วามเหน็ชอบขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการจดัสรรทีด่นิทีค่ณะกรรมการเสนอตามมาตรา 14(1) 
  (4) กําหนดแบบมาตรฐานของสญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิจดัสรรเพื่อใหผู้ข้อใบอนุญาตทําการจดัสรรทีด่นิใช้
ในการประกอบกจิการตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
  (5) วนิิจฉัยชี้ขาดปญัหาเกี่ยวกบัการจดัสรรที่ดินตามคําร้องหรอืคําอุทธรณ์ของผู้ขอใบอนุญาตทําการ
จดัสรรทีด่นิหรอืผูจ้ดัสรรทีด่นิ 
  (6) ปฏบิตักิารอื่นตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัน้ีิหรอืกฎหมายอื่น 
 ระเบยีบตาม (2) เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 มาตรา 9 กรรมการผูท้รงคุณวฒุมิวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสองปี 
 กรรมการซึง่พน้จากตาํแหน่งอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้แต่จะดาํรงตาํแหน่งเกนิสองวาระตดิต่อกนัมไิด ้

 มาตรา 10 นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระตามมาตรา 9 กรรมการผูท้รงคุณวฒุพิน้จากตาํแหน่งเมือ่ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) รัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อน
ความสามารถ 
  (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                                                
2 มาตรา 7 ความเดมิถูกยกเลกิโดย มาตรา 4 แหง่พระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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  (5) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
  (6) ได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรบัความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

 มาตรา 11 ในกรณีทีก่รรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งก่อนวาระ รฐัมนตรอีาจแต่งตัง้ผูอ้ื่นเป็นกรรมการแทน
ได ้และใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตัง้ดาํรงตาํแหน่งแทนอยูใ่นตาํแหน่งเทา่กบัวาระทีเ่หลอือยูข่องผูซ้ึง่ตนแทน 

 มาตรา 12 การประชุมคณะกรรมการจดัสรรที่ดนิกลางต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในการประชุมของคณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลาง ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ให้
กรรมการทีม่าประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม 
 การวนิิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถอืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงมเีสยีงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีง
เทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 

 3 มาตรา 13 ใหม้คีณะกรรมการจดัสรรทีด่นิจงัหวดัทุกจงัหวดั ดงัน้ี 
  (1) ในกรงุเทพมหานคร ใหม้คีณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกรงุเทพมหานคร ประกอบดว้ย อธบิดกีรมทีด่นิหรอื
รองอธบิดกีรมที่ดนิซึ่งอธบิดกีรมที่ดนิมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนกรมชลประทาน ผูแ้ทนกรมโยธาธกิารและผงั
เมือง ผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทน
กรุงเทพมหานคร และผูท้รงคุณวุฒจิํานวนสีค่นซึ่งปลดักระทรวงมหาดไทยแต่งตัง้ เป็นกรรมการ และใหผู้แ้ทนกรมที่ดนิเป็น
กรรมการและเลขานุการ 
  (2) ในจงัหวดัอื่น ให้มคีณะกรรมการจดัสรรที่ดนิจงัหวดั ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจงัหวดัหรอืรองผู้ว่า
ราชการจงัหวดัซึ่งผูว้่าราชการจงัหวดัมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนกรมชลประทาน อยัการจงัหวดัซึ่งเป็นหวัหน้า
สาํนกังานอยัการจงัหวดั โยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั ปลดัจงัหวดั นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั และผูท้รงคุณวฒุจิาํนวนสี่
คน ซึง่ปลดักระทรวงมหาดไทยแต่งตัง้ เป็นกรรมการ และใหเ้จา้พนกังานทีด่นิจงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ในกรณีที่เป็นการพจิารณาหรอือนุมตัิเกี่ยวกบัการจดัสรรที่ดนิที่ตัง้อยู่ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้
ผูแ้ทนผูบ้รหิารองคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่แหง่นัน้เป็นกรรมการรว่มดว้ยแหง่ละหน่ึงคน 
 การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒติาม (1) และ (2) ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยแต่งตัง้จากภาคเอกชนซึง่ไมไ่ดเ้ป็นผู้
จดัสรรที่ดนิ และเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ หรอืประสบการณ์ในดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์การผงัเมอืง การบรหิาร
ชุมชน หรอืกฎหมาย 

 มาตรา 14 คณะกรรมการมอีํานาจหน้าทีก่ํากบัดูแลการจดัสรรทีด่นิภายในจงัหวดัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
รวมทัง้ใหม้อีาํนาจหน้าทีด่งัต่อไปน้ี 
  (1) ออกขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการจดัสรรทีด่นิโดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลาง 
  (2) พจิารณาเกี่ยวกบัคําขออนุญาต การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรอืการเพิกถอนการโอน
ใบอนุญาตใหจ้ดัสรรทีด่นิ 
  (3) ตรวจสอบการจดัสรรทีด่นิเพือ่ใหเ้ป็นไปตามแผนผงั โครงการ หรอืวธิกีารทีไ่ดร้บัอนุญาต 
  (4) ปฏบิตักิารอื่นตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัน้ีิหรอืกฎหมายอื่น 
 ขอ้กาํหนดตาม (1) เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 มาตรา 15 ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญัติน้ีให้คณะกรรมการจดัสรรที่ดินกลางและคณะกรรมการ มี
อํานาจเรยีกเป็นหนังสอืใหบุ้คคลใดมาใหข้อ้เทจ็จรงิ คําอธบิาย ความเหน็ คําแนะนําทางวชิาการ หรอืใหส้ง่เอกสารหรอืขอ้มูล
เกีย่วกบัการจดัสรรทีด่นิ หรอืกจิการอื่นทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการจดัสรรทีด่นิตามทีเ่หน็สมควร 

                                                
3 วรรคหนึ่งของมาตรา 13 ความเดมิถูกยกเลกิโดย มาตรา 5 แหง่พระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้  
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 มาตรา 16 การออกขอ้กําหนดเกีย่วกบัการจดัสรรทีด่นิตามมาตรา 14(1) ใหค้ณะกรรมการกําหนดหลกัเกณฑก์าร
จดัทาํแผนผงั โครงการ และวธิกีารในการจดัสรรทีด่นิเพื่อประโยชน์เกีย่วกบัการสาธารณสขุ การรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม การ
คมนาคม การจราจร ความปลอดภยั การสาธารณูปโภค และการผงัเมอืง ตลอดจนการอื่นที่จําเป็นในการจดัสรรที่ดินให้
เหมาะสมกบัสภาพทอ้งทีข่องจงัหวดันัน้ โดยใหก้าํหนดเงือ่นไขในสิง่ต่อไปน้ีดว้ย คอื  
  (1) ขนาดความกวา้งและความยาวตํ่าสดุ หรอืเน้ือทีจ่าํนวนน้อยทีส่ดุของทีด่นิแปลงยอ่ยทีจ่ะจดัสรรได ้
  (2) ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทต่างๆ ทางเดนิและทางเท้าในที่ดนิจดัสรรทัง้หมด รวมทัง้การ
ต่อเชื่อมกบัถนนหรอืทางสายนอกทีด่นิจดัสรร 
  (3) ระบบการระบายน้ํา การบาํบดัน้ําเสยี และการกาํจดัขยะสิง่ปฏกิลู 
  (4) ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะทีจ่ําเป็นต่อการรกัษาสภาพแวดลอ้ม การ
สง่เสรมิสภาพความเป็นอยู ่และการบรหิารชุมชน 

 มาตรา 17 ใหนํ้ามาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 มาใชบ้งัคบัแก่คณะกรรมการโดยอนุโลม 

 มาตรา 18 ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัน้ีิ คณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลางและคณะกรรมการมอีํานาจ
แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพื่อใหพ้จิารณาหรอืกระทําการอย่างใดตามทีค่ณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลาง
หรอืคณะกรรมการมอบหมายได ้เวน้แต่การดาํเนินการตามมาตรา 14(1) และ (2) 
 คณะอนุกรรมการและบุคคลซึ่งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือคณะกรรมการแต่งตัง้ มีอํานาจหน้าที่
เชน่เดยีวกบัคณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลางหรอืคณะกรรมการในกจิการทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

 มาตรา 19 ใหนํ้ามาตรา 12 มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 มาตรา 20 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และบุคคลซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ตามมาตรา 18 เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด 2   
การขออนุญาตจดัสรรท่ีดิน 

 มาตรา 21 หา้มมใิหผู้ใ้ดทาํการจดัสรรทีด่นิ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการ 
 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวง  

 มาตรา 22 ผูใ้ดขอแบ่งแยกที่ดนิเป็นแปลงย่อยมจีํานวนตัง้แต่สบิแปลงขึน้ไป และไม่อาจแสดงใหเ้ป็นที่เชื่อไดว้่า
มใิช่เป็นการแบ่งแยกทีด่นิเพื่อการจดัสรรทีด่นิ ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีแ่จง้ใหผู้ข้อดําเนินการยื่นคําขอทําการจดัสรรทีด่นิและรอ
การดําเนินการเรื่องการแบ่งแยกทีด่นิไวก้่อน หากผูข้อไม่เหน็ดว้ยใหม้สีทิธอุิทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในกําหนดสามสบิวนั
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 
 ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ภายในกาํหนดสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัทีค่ณะกรรมการไดร้บัอุทธรณ์ ถา้คณะกรรมการ
มไิดม้คีาํวนิิจฉยัภายในกาํหนดเวลาดงักลา่วใหพ้นกังานเจา้หน้าทีด่าํเนินการเรือ่งการแบง่แยกทีด่นินัน้ต่อไป 
 เมือ่คณะกรรมการมคีาํวนิิจฉยัอุทธรณ์เป็นประการใดแลว้ ใหแ้จง้คาํวนิิจฉยัเป็นหนงัสอืใหผู้อุ้ทธรณ์ทราบภายในเจด็
วนันบัแต่วนัทีค่ณะกรรมการมคีาํวนิิจฉยั คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหเ้ป็นทีส่ดุ 

 มาตรา 23 ผูใ้ดประสงคจ์ะทาํการจดัสรรทีด่นิใหย้ื่นคาํขอต่อเจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดัหรอืเจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดั
สาขาแหง่ทอ้งทีซ่ึง่ทีด่นินัน้ตัง้อยู ่พรอ้มหลกัฐานและรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
  (1) โฉนดทีด่นิหรอืหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ทีม่ชีื่อผูข้อใบอนุญาตทําการจดัสรรที่ดนิเป็นผูม้สีทิธใิน
ทีด่นิ โดยทีด่นินัน้ตอ้งปลอดจากบุรมิสทิธใิดๆ เวน้แต่บุรมิสทิธใินมลูซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย ์
  (2) ในกรณีทีท่ีด่นิทีข่อทาํการจดัสรรทีด่นิมบุีรมิสทิธใินมลูซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย ์หรอืภาระการจาํนอง ให้
แสดงบนัทกึความยนิยอมให้ทําการจดัสรรที่ดนิของผู้ทรงบุรมิสทิธหิรอืผู้รบัจํานองและจํานวนเงนิที่ผู้ทรงบุรมิสทิธหิรอืผู้รบั
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จํานองจะไดร้บัชําระหน้ีจากทีด่นิแปลงย่อยแต่ละแปลง และตอ้งระบุดว้ยว่าทีด่นิทีเ่ป็นสาธารณูปโภคหรอืที่ดนิทีใ่ชเ้พื่อบรกิาร
สาธารณะไมต่อ้งรบัภาระหน้ีบุรมิสทิธหิรอืจาํนองดงักลา่ว 
  (3) แผนผงัแสดงจาํนวนทีด่นิแปลงยอ่ยทีจ่ะขอจดัสรรและเน้ือทีโ่ดยประมาณของแต่ละแปลง 
  (4) โครงการปรบัปรุงทีด่นิทีข่อจดัสรร การจดัใหม้สีาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะ รวมทัง้การปรบัปรงุ
อื่นตามควรแก่สภาพของทอ้งถิน่ โดยแสดงแผนผงั รายละเอยีด และรายการก่อสรา้ง ประมาณการคา่ก่อสรา้ง และกาํหนดเวลา
ที่จะจดัทําใหแ้ลว้เสรจ็ ในกรณีที่ไดม้กีารปรบัปรุงที่ดนิที่ขอจดัสรรหรอืไดจ้ดัทําสาธารณูปโภคหรอืบรกิารสาธารณะแล้วเสรจ็
ทัง้หมดหรอืบางสว่นก่อนขอทาํการจดัสรรทีด่นิ ใหแ้สดงแผนผงัรายละเอยีดและรายการก่อสรา้งทีไ่ดจ้ดัทาํแลว้เสรจ็นัน้ดว้ย 
  (5) แผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบาํรงุรกัษาสาธารณูปโภค 
  (6) วธิกีารจาํหน่ายทีด่นิจดัสรรและการชาํระราคาหรอืคา่ตอบแทน 
  (7) ภาระผกูพนัต่าง ๆ ทีบุ่คคลอื่นมสีว่นไดเ้สยีเกีย่วกบัทีด่นิทีข่อจดัสรรนัน้ 
  (8) แบบสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิจดัสรร 
  (9) ทีต่ ัง้สาํนกังานของผูข้อใบอนุญาตทาํการจดัสรรทีด่นิ 
  (10) ชื่อธนาคาร หรอืสถาบนัการเงนิทีค่ณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลางกําหนด ซึง่จะเป็นผูค้ํ้าประกนัการจดั
ให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรบัปรุงที่ดิน และคํ้าประกนัการบํารุงรกัษาสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะ 

 มาตรา 24 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอนุญาตให้ผู้ใดทําการจัดสรรที่ดินและผู้นัน้ยังมิได้จัดให้มี
สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดินหรือดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จตามแผนผังและโครงการ 
คณะกรรมการจะตอ้งใหผู้ข้อใบอนุญาตทําการจดัสรรทีด่นิจดัหาธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีค่ณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลาง
กําหนดมาทําสญัญาคํ้าประกนักบัคณะกรรมการว่า ถา้ผูข้อใบอนุญาตทําการจดัสรรที่ดนิไม่จดัใหม้สีาธารณูปโภคหรอืบรกิาร
สาธารณะ หรอืการปรบัปรุงทีด่นิใหแ้ลว้เสรจ็ตามแผนผงั โครงการ และกําหนดเวลาทีไ่ดร้บัอนุญาตไว ้หรอืมกีรณีทีเ่ชื่อไดว้า่จะ
ไม่แลว้เสรจ็ภายในกําหนดเวลาตามทีไ่ดร้บัอนุญาต ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิผูค้ํ้าประกนัตอ้งชําระเงนิใหแ้ก่คณะกรรมการ
ตามจํานวนทีค่ณะกรรมการกําหนดไวใ้นสญัญาคํ้าประกนัภายในเวลาทีค่ณะกรรมการกําหนด เพื่อคณะกรรมการจะไดใ้ชเ้งนิ
นัน้ในการดําเนินการจดัใหม้สีาธารณูปโภคหรอืบรกิารสาธารณะหรอืปรบัปรุงที่ดนินัน้ใหแ้ลว้เสรจ็ตามแผนผงัและโครงการที่
ไดร้บัอนุญาต และถา้มเีงนิเหลอืใหค้นืแก่ผูค้ํ้าประกนัโดยไมช่กัชา้ 
 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้คํ้าประกนัรบัไปดําเนินการจดัให้มีสาธารณูปโภคหรอืบรกิารสาธารณะ หรอื
ปรบัปรงุทีด่นิใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลาทีค่ณะกรรมการกําหนดแทนการเรยีกใหผู้ค้ํ้าประกนัชาํระเงนิกไ็ด ้ถา้ผูค้ํ้าประกนัไมเ่ริม่ทาํ
การในเวลาอนัควรหรอืไม่ทาํใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกําหนด คณะกรรมการมอีํานาจเรยีกใหผู้ค้ํ้าประกนัชาํระเงนิดงักล่าวตามวรรค
หน่ึงได ้
 ในกรณีที่คณะกรรมการให้ผู้ขอใบอนุญาตทําการจดัสรรที่ดินจดัหาธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิมาทําสญัญาคํ้า
ประกนัตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการต้องใหผู้ข้อใบอนุญาตทําการจดัสรรที่ดนิทําหนังสอืรบัรองกบัคณะกรรมการดว้ยว่า ถ้า
จาํนวนเงนิทีผู่ค้ํ้าประกนัไดค้ํ้าประกนัไวไ้มเ่พยีงพอแก่การดาํเนินการตามวรรคหน่ึงกด็ ีหรอืผูค้ํ้าประกนัไมจ่า่ยเงนิตามทีป่ระกนั
ไวท้ัง้หมดหรอืบางสว่นกด็ ีผูข้อใบอนุญาตทาํการจดัสรรทีด่นิจะเป็นผูจ้า่ยเงนิตามจาํนวนทีข่าดใหค้ณะกรรมการเพื่อดาํเนินการ
ใหแ้ลว้เสรจ็ 
 ในกรณีที่มีการผิดสญัญาที่ทํากับคณะกรรมการ ให้ประธานคณะกรรมการมีอํานาจฟ้องและต่อสู้คดีในนาม
คณะกรรมการ 
 การเก็บรกัษาเงนิ การนําส่งเงนิ และการเบิกจ่ายเงนิ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจดัสรรที่ดินกลาง
กาํหนด 

 มาตรา 25 การพจิารณาแผนผงั โครงการ และวธิีการในการจดัสรรที่ดินให้คณะกรรมการกระทําให้แล้วเสร็จ
ภายในสีส่บิหา้วนันับแต่วนัทีเ่จา้พนักงานทีด่นิจงัหวดัหรอืเจา้พนักงานที่ดนิจงัหวดัสาขาไดร้บัคําขอ ถา้คณะกรรมการไม่อาจ
พจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวโดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร ใหถ้อืวา่คณะกรรมการไดใ้หค้วามเหน็ชอบแผนผงั 
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โครงการ และวธิกีารในการจดัสรรทีด่นินัน้แลว้ 
 การพจิารณาแผนผงั โครงการ และวธิกีารในการจดัสรรทีด่นิตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอน หลกัเกณฑ ์และ
วธิกีารทีค่ณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลางกาํหนด 

 มาตรา 26 ในกรณีทีค่ณะกรรมการไมเ่หน็ชอบหรอืมคีาํสัง่ไมอ่นุญาตใหท้าํการจดัสรรทีด่นิ ผูข้อใบอนุญาตทาํการ
จดัสรรที่ดนิมสีทิธอุิทธรณ์ต่อคณะกรรมการจดัสรรที่ดนิกลางภายในสามสบิวนั นับแต่วนัที่ทราบคําสัง่ และใหค้ณะกรรมการ
จดัสรรทีด่นิกลางวนิิจฉยัอุทธรณ์ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหกสบิวนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัอุทธรณ์ หากคณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลางไม่
วนิิจฉยัใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกาํหนดเวลาดงักลา่ว ใหถ้อืวา่ผูอุ้ทธรณ์ไดร้บัความเหน็ชอบหรอืไดร้บัอนุญาตใหท้าํการจดัสรรทีด่นิ 
 คาํวนิิจฉยัอุทธรณ์ของคณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลางใหเ้ป็นทีส่ดุ 

 มาตรา 27 การออกใบอนุญาตใหท้าํการจดัสรรทีด่นิ ใหค้ณะกรรมการออกใบอนุญาตภายในกาํหนดเจด็วนันบัแต่ 
  (1) วนัทีค่ณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบหรอืถอืวา่ไดใ้หค้วามเหน็ชอบ แผนผงั โครงการ และวธิกีารในการ
จดัสรรทีด่นิตามมาตรา 25 หรอื 
  (2) วนัทีไ่ดร้บัทราบคําวนิิจฉยัของคณะกรรมการจดัสรรที่ดนิกลางกรณีทีค่ณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลาง
เหน็ควรอนุญาตใหท้าํการจดัสรรทีด่นิ หรอืนบัแต่วนัทีถ่อืวา่ผูอุ้ทธรณ์ไดร้บัอนุญาตใหท้าํการจดัสรรทีด่นิตามมาตรา 26 
 เมื่อคณะกรรมการออกใบอนุญาตใหผู้ใ้ดทําการจดัสรรทีด่นิแลว้ ใหค้ณะกรรมการแจง้ใหผู้ท้ําการจดัสรรทีด่นิทราบ
ภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีอ่อกใบอนุญาต 

 4 มาตรา 28 เมือ่ไดอ้อกใบอนุญาตใหผู้ใ้ดทาํการจดัสรรทีด่นิแลว้ ใหค้ณะกรรมการจดัสง่ใบอนุญาต พรอ้มทัง้แผนผงั 
โครงการ และวธิกีารทีค่ณะกรรมการอนุญาตไปยงัพนักงานเจา้หน้าทีแ่ห่งทอ้งทีซ่ึ่งทีด่นิจดัสรรนัน้ตัง้อยู่โดยเรว็ เพื่อใหจ้ดแจง้
ในโฉนดทีด่นิหรอืหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัใบอนุญาตจากคณะกรรมการว่าทีด่นินัน้อยู่
ภายใตก้ารจดัสรรทีด่นิ และเมือ่ไดอ้อกโฉนดทีด่นิหรอืหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ทีแ่บ่งแยกเป็นแปลงยอ่ยแลว้ ใหจ้ดแจง้ไว้
ในโฉนดทีด่นิหรอืหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ทีแ่บ่งแยกทุกฉบบั สาํหรบัทีด่นิอนัเป็นสาธารณูปโภคหรอืทีด่นิทีใ่ชเ้พือ่บรกิาร
สาธารณะใหจ้ดแจง้ดว้ยวา่ทีด่นิแปลงดงักลา่วเป็นทีด่นิอนัเป็นสาธารณูปโภคหรอืทีด่นิทีใ่ชเ้พือ่บรกิารสาธารณะตามแผนผงัและ
โครงการทีไ่ดร้บัอนุญาตใหท้าํการจดัสรรทีด่นิ แลว้แต่กรณี 

 มาตรา 29 การโฆษณาโครงการจดัสรรที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่กําหนดไว้ในมาตรา 23 ข้อความใน
โฆษณาจะตอ้งตรงกบัหลกัฐานและรายละเอยีดทีก่าํหนดไวใ้นคาํขออนุญาตดว้ย 

 มาตรา 30 ในกรณีทีท่ีด่นิจดัสรรมบุีรมิสทิธใินมลูซื้อขายอสงัหารมิทรพัย ์หรอืการจํานองตดิอยู่ เมื่อไดอ้อกโฉนด
ที่ดนิหรอืหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ที่ดนิที่แบ่งแยกเป็นแปลงย่อยแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งบุรมิสทิธหิรอืการ
จํานองนัน้ในโฉนดทีด่นิหรอืหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ทีแ่บ่งแยกเป็นแปลงย่อยทุกฉบบั พรอ้มทัง้ระบุจํานวนเงนิที่ผู้ทรง
บุรมิสทิธหิรอืผูร้บัจํานองจะไดร้บัชําระหน้ีจากที่ดนิแปลงย่อยแต่ละแปลงในสารบญัสาํหรบัจดทะเบยีนดว้ย และใหถ้อืว่าที่ดนิ
แปลงยอ่ยแต่ละแปลงเป็นประกนัหน้ีบุรมิสทิธหิรอืหน้ีจาํนองตามจาํนวนเงนิทีร่ะบุไวน้ัน้ 
 ใหท้ี่ดนิอนัเป็นสาธารณูปโภคและที่ดนิที่ใช้เพื่อบรกิารสาธารณะปลอดจากบุรมิสทิธใินมูลซื้อขายอสงัหารมิทรพัย์
และภาระการจาํนอง 

หมวด 3   
การดาํเนินการจดัสรรท่ีดิน 

 มาตรา 31 ให้ผู้จดัสรรที่ดนิแสดงใบอนุญาต แผนผงั โครงการ และวธิกีารตามที่คณะกรรมการอนุญาตไว้ในที่
เปิดเผยเหน็ไดง้า่ย ณ สาํนกังานทีท่าํการจดัสรรทีด่นิ 
 ถ้าใบอนุญาตสญูหายหรอืชํารุดในสาระสาํคญัใหผู้จ้ดัสรรที่ดนิยื่นคําขอรบัใบแทนตามแบบที่คณะกรรมการจดัสรร
ทีด่นิกลางกาํหนดต่อคณะกรรมการภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีท่ราบการสญูหายหรอืชาํรดุ 
                                                
4 มาตรา 28 ความเดมิถูกยกเลกิโดย มาตรา 6 แหง่พระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้  



 7 

 มาตรา 32 ถา้ผูจ้ดัสรรทีด่นิประสงคจ์ะแกไ้ขเปลีย่นแปลงแผนผงั โครงการ หรอืวธิกีารทีไ่ดร้บัอนุญาต ใหผู้จ้ดัสรร
ทีด่นิยื่นคาํขอต่อเจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดัหรอืเจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดัสาขาตามแบบทีค่ณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลางกําหนด 
พรอ้มทัง้แผนผงั โครงการ หรอืวธิกีารที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงพรอ้มกบัหนังสอืยนิยอมของธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิผู้คํ้า
ประกนัเพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณา 
 ในการพจิารณาแกไ้ขเปลีย่นแปลงแผนผงั โครงการ หรอืวธิกีารทีไ่ดย้ื่นไวต้ามวรรคหน่ึง ใหนํ้ามาตรา 25 มาตรา 26 
มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 30 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 33 เมือ่ไดร้บัใบอนุญาตแลว้หา้มมใิหผู้จ้ดัสรรทีด่นิทาํนิตกิรรมกบับุคคลใดอนัก่อใหเ้กดิภาระผกูพนัแก่ทีด่นิ
อนัเป็นสาธารณูปโภคและทีด่นิทีใ่ชเ้พื่อบรกิารสาธารณะ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นหนงัสอืจากคณะกรรมการ ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลางกาํหนด 
 การก่อให้เกิดภาระผูกพนัแก่ที่ดนิอื่นนอกจากที่ดนิอนัเป็นสาธารณูปโภคและที่ดนิที่ใช้เพื่อบรกิารสาธารณะ ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลางกาํหนด 

 มาตรา 34 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรระหว่างผู้จ ัดสรรที่ดินกับผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ต้องทําตามแบบที่
คณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลางกาํหนด 
 สญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิตามวรรคหน่ึงสว่นใด หากมไิดท้าํตามแบบทีค่ณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลางกําหนดและไม่
เป็นคุณต่อผูซ้ือ้ทีด่นิจดัสรร สญัญาสว่นนัน้ไมม่ผีลใชบ้งัคบั 

 มาตรา 35 ในการชาํระราคาทีด่นิ หรอืการชาํระหน้ีบุรมิสทิธใินมลูซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย ์หรอืหน้ีจาํนองจากผูซ้ือ้
ทีด่นิจดัสรร ใหผู้ร้บัเงนิออกหลกัฐานเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื่อผูร้บัเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้ทีด่นิจดัสรร และใหถ้อืวา่หลกัฐานการชาํระเงนิ
ดงักลา่วเป็นหลกัฐานแสดงการชาํระราคาทีด่นิจดัสรร 

 มาตรา 36 ในการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมโอนทีด่นิทีท่าํการจดัสรรใหแ้ก่ผูซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรตามสญัญาจะซื้อจะ
ขายที่ดนิจดัสรร ผู้จดัสรรที่ดนิต้องโอนที่ดนิให้แก่ผู้ซื้อที่ดนิจดัสรรโดยปลอดจากบุรมิสทิธใินมูลซื้อขายอสงัหารมิทรพัย์และ
ภาระการจาํนองในทีด่นินัน้ 
 ถ้าผูจ้ดัสรรที่ดนิไม่ปฏบิตัติามวรรคหน่ึง ใหผู้ซ้ื้อที่ดนิจดัสรรมสีทิธชิําระหน้ีบุรมิสทิธใินมูลซื้อขายอสงัหารมิทรพัย์
หรอืหน้ีจาํนองต่อผูท้รงบุรมิสทิธหิรอืผูร้บัจาํนองได ้โดยใหถ้อืวา่เป็นการชาํระราคาทีด่นิแก่ผูจ้ดัสรรทีด่นิสว่นหน่ึงดว้ย 

 มาตรา 37 เมื่อผูซ้ื้อทีด่นิจดัสรรไดช้ําระราคาทีด่นิครบถ้วนตามสญัญาจะซื้อจะขายแลว้ ใหถ้อืว่าทีด่นินัน้พน้จาก
การยดึหรอือายดัทัง้ปวง ใหผู้ซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรนําหลกัฐานเป็นหนงัสอืทีแ่สดงวา่ไดช้าํระราคาดงักลา่วพรอ้มดว้ยหนงัสอืแสดงสทิธิ
ในที่ดนิมาขอจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามสญัญาจะซื้อจะขายที่ดนิจดัสรรต่อพนักงานเจา้หน้าที่ เมื่อได้รบัเอกสารและ
หลกัฐานดงักลา่วแลว้ ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีด่าํเนินการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมใหแ้ก่ผูซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรต่อไป 
 ถา้ทีด่นิจดัสรรตามวรรคหน่ึงมกีารจดทะเบยีนบุรมิสทิธใินมลูซือ้ขายอสงัหารมิทรพัยห์รอืการจาํนอง และมหีลกัฐาน
การชาํระหน้ีบุรมิสทิธหิรอืจํานองครบถว้นแลว้ ใหท้ีด่นินัน้ปลดจากบุรมิสทิธใินมลูซือ้ขายอสงัหารมิทรพัยห์รอืภาระการจํานอง 
และใหพ้นกังานเจา้หน้าทีจ่ดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมใหแ้ก่ผูซ้ือ้ทีด่นิจดัสรร 
 ในกรณีทีผู่ซ้ื้อทีด่นิจดัสรรไม่สามารถนําหนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิมาแสดงต่อพนักงานเจา้หน้าทีไ่ดเ้พราะบุคคลอื่น
ยดึถอืหรอืครอบครองไว ้เมื่อผูซ้ื้อทีด่นิจดัสรรรอ้งขอใหพ้นักงานเจา้หน้าทีม่อีํานาจเรยีกหนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิจากบุคคลที่
ยดึถอืหรอืครอบครองไวม้าดาํเนินการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมใหแ้ก่ผูซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรได ้
 เมื่อพน้กําหนดสามสบิวนันับแต่วนัที่บุคคลที่ยดึถือหรอืครอบครองหนังสอืแสดงสทิธใินที่ดนิได้รบัแจ้งหรอืถือว่า
ไดร้บัแจง้คําสัง่พนักงานเจา้หน้าที่ตามวรรคสาม ถ้ายงัไม่มกีารส่งมอบหนังสอืแสดงสทิธใินที่ดนิใหแ้ก่พนักงานเจา้หน้าที่ ให้
พนักงานเจา้หน้าทีม่อีํานาจออกใบแทนหนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ เพื่อดําเนินการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมใหแ้ก่ผูซ้ื้อที่ดนิ
จดัสรรได ้

 มาตรา 38 ถ้าผู้จดัสรรที่ดินประสงค์จะโอนใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอต่อคณะกรรมการตามแบบที่คณะกรรมการ
จดัสรรทีด่นิกลางกาํหนด 



 8 

 เมื่อคณะกรรมการเหน็ว่าการโอนนัน้ไม่เป็นที่เสยีหายแก่ผูซ้ื้อที่ดนิจดัสรรและธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิซึ่งเป็นผู้
คํ้าประกนัตามมาตรา 24 หรอืมาตรา 43 วรรคสอง ไดย้นิยอมดว้ยแลว้ ใหค้ณะกรรมการอนุญาตใหโ้อนใบอนุญาตใหแ้ก่ผูร้บั
โอน 
 คา่ธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 39 เมื่อไดโ้อนใบอนุญาตใหแ้ก่ผูร้บัโอนแลว้ ใหบ้รรดาสทิธแิละหน้าทีข่องผูโ้อนซึง่มต่ีอผูซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรตก
ไปยงัผูร้บัโอน 

 มาตรา 40 ในกรณีที่ผู้จ ัดสรรที่ดินตาย ให้ผู้จ ัดการมรดกหรือทายาทยื่นคําขอรบัโอนใบอนุญาตตามแบบที่
คณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลางกาํหนดต่อคณะกรรมการภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีผู่จ้ดัสรรทีด่นิตาย หรอืภายในกาํหนดเวลา
ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรขยายให ้เมื่อคณะกรรมการสอบสวนแลว้เหน็วา่ผูย้ ื่นคาํขอมสีทิธใินทีด่นิทีจ่ดัสรร ใหค้ณะกรรมการ
โอนใบอนุญาตใหแ้ก่ผูย้ ืน่คาํขอรบัโอน และใหค้ณะกรรมการแจง้ใหธ้นาคารหรอืสถาบนัการเงนิและผูซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรทราบ 
 ถ้าผู้จ ัดสรรที่ดินที่ตายไม่มีผู้จ ัดการมรดกหรือทายาท หรือมีแต่ผู้จ ัดการมรดกหรือทายาทมิได้ยื่นคําขอต่อ
คณะกรรมการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ใหผู้ซ้ื้อทีด่นิจดัสรรชําระราคาทีด่นิตามสญัญาจะซื้อจะขายต่อสาํนักงานวาง
ทรพัย ์และใหนํ้ามาตรา 24 วรรคหน่ึง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 เมือ่ผูซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรไดช้าํระราคาทีด่นิครบถว้นตามสญัญาจะซือ้จะขายแลว้ ใหนํ้ามาตรา 37 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ในกรณีที่ผูจ้ดัสรรที่ดนิตาย ไม่ว่าจะมผีูจ้ดัการมรดกหรอืทายาทผูร้บัโอนใบอนุญาตต่อไปหรอืไม่ ใหถ้อืว่าธนาคาร
หรอืสถาบนัการเงนิทีเ่ป็นผูค้ํ้าประกนัตามมาตรา 24 หรอืมาตรา 43 วรรคสอง ยงัคงผกูพนัอยูต่ามสญัญาคํ้าประกนันัน้ 

 มาตรา 41 เมือ่มกีารบงัคบัคดทีีด่นิทีท่าํการจดัสรรของผูจ้ดัสรรทีด่นิ ใหผู้ซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรชาํระราคาทีด่นิตามสญัญา
จะซื้อจะขายต่อเจา้พนักงานบงัคบัคดหีรอืเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย ์แลว้แต่กรณีแทนการชําระต่อบุคคลทีก่ําหนดไวใ้นสญัญา 
และในระหวา่งทีผู่ซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรมไิดป้ฏบิตัผิดิสญัญาจะซือ้จะขาย ใหง้ดการขายทอดตลาดหรอืจาํหน่ายทีด่นิจดัสรรนัน้ไวก้่อน 
เวน้แต่จะเป็นการขายทอดตลาดทีด่นิจดัสรรทัง้โครงการตามวรรคสี ่
 เมื่อผูซ้ื้อที่ดนิจดัสรรชําระราคาที่ดนิครบถ้วนตามสญัญาจะซื้อจะขายแลว้ ใหท้ี่ดนิจดัสรรนัน้พน้จากการยดึ อายดั 
หรอืการบงัคบัคด ีการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม ใหนํ้าความในมาตรา 37 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 เมื่อไดจ้ดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมใหแ้ก่ผูซ้ื้อที่ดนิจดัสรรแลว้ ใหพ้นักงานเจา้หน้าที่แจง้ใหเ้จา้พนักงานบงัคบัคดี
หรอืเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยท์ราบถงึการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม และการพน้จากการยดึ อายดั หรอืการบงัคบัคดขีอง
ทีด่นิแปลงนัน้ภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีไ่ดจ้ดทะเบยีน 
 ในการขายทอดตลาดทีด่นิจดัสรรทัง้โครงการ ผูซ้ื้อจะตอ้งรบัโอนใบอนุญาตใหท้ําการจดัสรรทีด่นิและรบัไปทัง้สทิธิ
และหน้าทีท่ีผู่จ้ดัสรรทีด่นิมต่ีอผูซ้ือ้ทีด่นิจดัสรร 

 มาตรา 42 ในกรณีนิตบุิคคลเป็นผู้ดําเนินการจดัสรรที่ดนิและนิตบุิคคลนัน้ต้องเลกิไปโดยยงัมไิด้ดําเนินการตาม
แผนผงัและโครงการทีไ่ดร้บัอนุญาตหรอืดาํเนินการยงัไมค่รบถว้น ใหนํ้ามาตรา 40 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสีม่าใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

หมวด 4   
การบาํรงุรกัษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 

 มาตรา 43 สาธารณูปโภคทีผู่จ้ดัสรรทีด่นิไดจ้ดัใหม้ขีึน้เพือ่การจดัสรรทีด่นิตามแผนผงัและโครงการทีไ่ดร้บัอนุญาต 
เช่น ถนน สวน สนามเดก็เล่น ใหต้กอยู่ในภาระจํายอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดนิจดัสรร และใหเ้ป็นหน้าที่ของผูจ้ดัสรรที่ดนิที่จะ
บํารุงรกัษาสาธารณูปโภคดงักล่าวใหค้งสภาพดงัเช่นทีไ่ดจ้ดัทําขึน้นัน้ต่อไป และจะกระทําการใดอนัเป็นเหตุใหป้ระโยชน์แห่ง
ภาระจาํยอมลดไปหรอืเสือ่มความสะดวกมไิด ้
 ใหผู้จ้ดัสรรทีด่นิจดัหาธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิมาทาํสญัญาคํ้าประกนัการบาํรุงรกัษาสาธารณูปโภค ซึง่ผูจ้ดัสรร
ทีด่นิไดจ้ดัใหม้ขีึน้ และยงัอยู่ในความรบัผดิชอบในการบํารุงรกัษาของผูจ้ดัสรรทีด่นิตามวรรคหน่ึงกบัคณะกรรมการ และใหนํ้า
มาตรา 24 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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 5 มาตรา 43/1 หา้มโอนที่ดนิอนัเป็นสาธารณูปโภค เวน้แต่เป็นการโอนตามพระราชบญัญตัน้ีิหรอืกฎหมายว่าด้วย
การเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์

 6 มาตรา 44 ผูจ้ดัสรรที่ดนิจะพน้จากหน้าที่บํารุงรกัษาสาธารณูปโภค ตามมาตรา 43 เมื่อไดด้ําเนินการอย่างหน่ึง
อย่างใด ภายหลงัจากครบกําหนดระยะเวลาที่ผู้จดัสรรที่ดนิรบัผดิชอบการบํารุงรกัษาสาธารณูปโภคตามมาตรา 23(5) แล้ว
ตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ผูซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรจดัตัง้นิตบุิคคลหมูบ่า้นจดัสรรตามพระราชบญัญตัน้ีิหรอืนิตบุิคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อ
รบัโอนทรพัยส์นิดงักล่าวไปจดัการและดูแลบํารุงรกัษาภายในเวลาทีผู่จ้ดัสรรที่ดนิกําหนด ซึ่งตอ้งไม่น้อยกว่าหน่ึงรอ้ยแปดสบิ
วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูจ้ดัสรรทีด่นิ 
  (2) ผู้จดัสรรที่ดินได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการให้ดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อการบํารุงรกัษา
สาธารณูปโภค หรอืดาํเนินการจดทะเบยีนโอนทรพัยส์นิดงักลา่วใหเ้ป็นสาธารณประโยชน์ 
 การดําเนินการตามความในวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามระเบยีบที่คณะกรรมการจดัสรรที่ดนิกลางกําหนด ทัง้น้ี ต้อง
กาํหนดใหผู้จ้ดัสรรทีด่นิรบัผดิชอบจาํนวนเงนิคา่บาํรงุรกัษาสาธารณูปโภคสว่นหน่ึงดว้ย 
 เมื่อเจา้พนักงานที่ดนิจงัหวดัหรอืเจา้พนักงานที่ดนิจงัหวดัสาขาจดทะเบยีนจดัตัง้นิตบุิคคลหมู่บา้นจดัสรรตาม (1) 
แลว้ ใหท้รพัยส์นิอนัเป็นสาธารณูปโภคตกเป็นของนิตบุิคคลหมู่บา้นจดัสรร โดยใหพ้นกังานเจา้หน้าทีจ่ดแจง้ในโฉนดทีด่นิหรอื
หนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ หากไม่ไดโ้ฉนดทีด่นิหรอืหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์มา ใหถ้อืว่าสญูหาย และใหพ้นักงาน
เจา้หน้าทีอ่อกใบแทนเพือ่ดาํเนินการดงักลา่วต่อไป 

 มาตรา 45 การจดัตัง้นิตบุิคคลหมู่บา้นจดัสรร ใหผู้ซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรจาํนวนไมน้่อยกวา่กึ่งหน่ึงของจํานวนแปลงย่อย
ตามแผนผงัโครงการมมีตใิหจ้ดัตัง้ และแต่งตัง้ตวัแทนยื่นคําขอจดทะเบยีนต่อเจา้พนักงานที่ดนิจงัหวดัหรอืเจา้พนักงานที่ดนิ
จงัหวดัสาขาพรอ้มดว้ยขอ้บงัคบัทีม่รีายการตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง ซึง่อยา่งน้อยตอ้งมรีายการดงัต่อไปน้ี 
  (1) ชื่อนิตบุิคคลหมูบ่า้นจดัสรร 
  (2) วตัถุประสงค ์
  (3) ทีต่ ัง้สาํนกังาน 
  (4) ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัจาํนวนกรรมการ การเลอืกตัง้ วาระการดาํรงตาํแหน่ง การพน้จากตาํแหน่ง และการ
ประชุมของคณะกรรมการหมูบ่า้นจดัสรร 
  (5) ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการดาํเนินงาน การบญัช ีและการเงนิ 
  (6) ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัสทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิ 
  (7) ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการประชุมใหญ่ 
 การขอจดทะเบยีนจดัตัง้ การควบ การยกเลกิ และการบรหิารนิตบุิคคลหมูบ่า้นจดัสรร ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 46 ใหนิ้ตบุิคคลหมูบ่า้นจดัสรรทีจ่ดทะเบยีนแลว้มฐีานะเป็นนิตบุิคคล 
 ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรมคีณะกรรมการหมู่บ้านจดัสรรเป็นผู้ดําเนินกิจการของนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของนิตบุิคคลหมูบ่า้นจดัสรรภายใตก้ารควบคุมดแูลของทีป่ระชุมใหญ่ของสมาชกิ 
 คณะกรรมการหมูบ่า้นจดัสรรเป็นผูแ้ทนของนิตบุิคคลหมูบ่า้นจดัสรรในกจิการอนัเกีย่วกบับุคคลภายนอก 

 มาตรา 47 เมื่อจดัตัง้นิตบุิคคลหมู่บา้นจดัสรรตามมาตรา 45 แลว้ ใหผู้ซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรทุกรายเป็นสมาชกินิตบุิคคล
หมูบ่า้นจดัสรร 
 ในกรณีที่มทีี่ดนิจดัสรรแปลงย่อยที่ยงัไม่มผีู้ใดซื้อหรอืได้โอนกลบัมาเป็นของผู้จดัสรรที่ดนิ ให้ผู้จดัสรรที่ดนิเป็น
สมาชกินิตบุิคคลหมูบ่า้นจดัสรร 

                                                
5 มาตรา 43/1 เพิม่โดย มาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 
6 มาตรา 44 ความเดมิถูกยกเลกิโดย มาตรา 8 แหง่พระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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 มาตรา 48 เพือ่ประโยชน์ของผูซ้ือ้ทีด่นิจดัสรร ใหนิ้ตบุิคคลหมูบ่า้นจดัสรรมอีาํนาจหน้าทีด่งัต่อไปน้ี 
  (1) กาํหนดระเบยีบเกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์สาธารณูปโภค 
  (2) กาํหนดระเบยีบเกีย่วกบัการอยูอ่าศยัและการจราจรภายในทีด่นิจดัสรร 
  (3) เรยีกเกบ็เงนิค่าใชจ้่ายในการบาํรุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคในสว่นทีนิ่ตบุิคคลหมูบ่า้นจดัสรร
มหีน้าทีบ่าํรงุรกัษาจากสมาชกิ 
  (4) ยื่นคําร้องทุกข์หรอืเป็นโจทก์ฟ้องแทนสมาชกิเกี่ยวกบักรณีที่กระทบสทิธหิรอืประโยชน์ของสมาชกิ
จาํนวนตัง้แต่สบิรายขึน้ไป 
  (5) จดัใหม้บีรกิารสาธารณะเพือ่สวสัดกิารของสมาชกิ หรอืจดัสรรเงนิหรอืทรพัยส์นิเพือ่สาธารณประโยชน์ 
  (6) ดาํเนินการอื่นใดใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง ระเบยีบของคณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลาง หรอืขอ้บงัคบั
ของคณะกรรมการทีอ่อกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
 การดาํเนินการตาม (1) (2) และ (5) จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากมตทิีป่ระชุมใหญ่ของสมาชกิ 

 มาตรา 49 คา่ใชจ้า่ยในการบาํรงุรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภค ใหจ้ดัเกบ็เป็นรายเดอืนจากทีด่นิแปลงยอ่ยใน
โครงการจดัสรรที่ดนิทุกแปลง ทัง้น้ี อาจกําหนดค่าใชจ้่ายในอตัราที่แตกต่างกนัตามประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดนิหรอืขนาด
พืน้ทีไ่ดต้ามระเบยีบทีค่ณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลางกาํหนด 
 ใหผู้ซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรออกค่าใชจ้่ายในการบาํรุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคสาํหรบัทีด่นิจดัสรรทีต่นซือ้ และให้
ผูจ้ดัสรรทีด่นิออกคา่ใชจ้า่ยในการบาํรงุรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคสาํหรบัทีด่นิแปลงยอ่ยทีย่งัไมม่ผีูซ้ือ้ 
 การกาํหนดและการแกไ้ขอตัราค่าใชจ้า่ยในการบาํรุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภค จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
จากมตทิีป่ระชุมใหญ่ของสมาชกิตามมาตรา 44(1) หรอืคณะกรรมการตามมาตรา 44(2) 
 ใหเ้ริม่เกบ็ค่าใชจ้่ายในการบํารุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคเมื่อเริม่จดัตัง้นิตบุิคคลตามมาตรา 44(1) หรอื
เมื่อไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการตามมาตรา 44(2) โดยใหนิ้ตบุิคคลตามมาตรา 44(1) หรอืผูซ้ึง่ดาํเนินการเพื่อการบาํรงุรกัษา
สาธารณูปโภคตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการตามมาตรา 44(2) ทีม่หีน้าทีใ่นการบาํรุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภค
มอีาํนาจในการจดัเกบ็ 
 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดัเกบ็คา่ใชจ้่ายในการบาํรุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคและการจดัทาํบญัช ีใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลางกาํหนด 

 มาตรา 50 ผู้มหีน้าที่ชําระเงนิค่าบํารุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคตามมาตรา 49 วรรคสอง ที่ชําระเงนิ
ดงักลา่วลา่ชา้กวา่เวลาทีก่าํหนด จะตอ้งจา่ยคา่ปรบัสาํหรบัการจา่ยเงนิลา่ชา้ตามอตัราทีค่ณะกรรมการกาํหนด 
 7 ผูท้ี่คา้งชําระเงนิค่าบํารุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคตัง้แต่สามเดอืนขึน้ไป อาจถูกระงบัการใหบ้รกิารหรอื
การใชส้ทิธใินสาธารณูปโภค และในกรณีทีค่า้งชาํระตัง้แต่หกเดอืนขึน้ไป พนกังานเจา้หน้าทีม่อีํานาจระงบัการจดทะเบยีนสทิธิ
และนิตกิรรมในทีด่นิจดัสรรของผูค้า้งชาํระจนกวา่จะชาํระใหค้รบถว้น ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการ
จดัสรรทีด่นิกลางกาํหนด 
 ให้ถือว่าหน้ีค่าบํารุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคเป็นหน้ีบุรมิสทิธใินมูลรกัษาอสงัหารมิทรพัย์เหนือที่ดิน
จดัสรรของผูค้า้งชาํระ 

 มาตรา 51 การจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมเกี่ยวกบัการโอนทรพัยส์นิทีเ่ป็นสาธารณูปโภค และบรกิารสาธารณะ
ใหแ้ก่นิตบุิคคลตามมาตรา 44(1) ใหไ้ดร้บัยกเวน้คา่ธรรมเนียมและภาษอีากร 
 เงนิทีนิ่ตบุิคคลตามมาตรา 44(1) ไดร้บัจากผูจ้ดัสรรทีด่นิหรอืผูซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรเพื่อนําไปใชจ้่ายในการบาํรุงรกัษาและ
การจดัการสาธารณูปโภค ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษอีากร 
 การยกเวน้ภาษอีากรตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีาตามประมวลรษัฎากร โดยจะกําหนด
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขดว้ยกไ็ด ้

                                                
7 วรรคสองของมาตรา 50 ความเดมิถูกยกเลกิโดย มาตรา 9 แหง่พระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 



 11 

 มาตรา 52 ในกรณีทีผู่จ้ดัสรรทีด่นิกระทําการใดๆ อนัเป็นเหตุใหป้ระโยชน์แห่งภาระจํายอมตามมาตรา 43 ลดไป
หรอืเสื่อมความสะดวก หรอืกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดใหผ้ดิไปจากแผนผงัโครงการ หรอืวธิกีารจดัสรรทีด่นิทีไ่ดร้บัอนุญาต
จากคณะกรรมการ ใหค้ณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรอืผูซ้ึง่คณะกรรมการมอบหมาย มอีาํนาจสัง่ใหผู้จ้ดัสรรทีด่นิระงบัการ
กระทํานัน้ และบํารุงรกัษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดงัเช่นที่ได้จดัทําขึน้ หรอืดําเนินการตามแผนผงั โครงการ หรอืวธิกีาร
จดัสรรทีด่นิทีไ่ดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

 มาตรา 53 การจดัใหม้แีละการบํารุงรกัษาบรกิารสาธารณะใหนํ้าความในมาตรา 50 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ทัง้น้ี 
ใหเ้รยีกเกบ็คา่ใชบ้รกิารและคา่บาํรงุรกัษาบรกิารสาธารณะไดต้ามอตัราทีค่ณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบ 

หมวด 5   
การยกเลิกการจดัสรรท่ีดิน 

 มาตรา 54 ในกรณีทีผู่จ้ดัสรรทีด่นิประสงคจ์ะยกเลกิการจดัสรรที่ดนิ ใหย้ื่นคําขอต่อเจา้พนักงานที่ดนิจงัหวดัหรอื
เจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดัสาขาแหง่ทอ้งทีซ่ึง่ทีด่นินัน้ตัง้อยู ่
 การขอยกเลกิการจดัสรรทีด่นิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 55 ใหเ้จา้พนกังานทีด่นิจงัหวดัหรอืเจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดัสาขาปิดประกาศคาํขอยกเลกิการจดัสรรทีด่นิไว้
ในทีเ่ปิดเผย ณ สาํนักงานทีด่นิจงัหวดัหรอืสาํนักงานทีด่นิสาขา สาํนักงานของผูจ้ดัสรรทีด่นิ บรเิวณทีด่นิทีท่ําการจดัสรร ทีว่่า
การอําเภอ ทีท่าํการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล มกีําหนดหกสบิวนั และใหผู้จ้ดัสรรทีด่นิประกาศในหนงัสอืพมิพซ์ึ่งแพรห่ลายใน
ทอ้งถิน่นัน้ไมน้่อยกวา่เจด็วนั และแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรทราบ 

 มาตรา 56 ใหผู้ซ้ึง่มปีระโยชน์เกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรทีด่นิทีป่ระสงคจ์ะคดัคา้นคาํขอยกเลกิการจดัสรรทีด่นิ ยื่นคาํ
คดัคา้นต่อเจา้พนักงานทีด่นิจงัหวดัหรอืเจา้พนักงานทีด่นิจงัหวดัสาขาภายในสามสบิวนันับแต่วนัครบกําหนดปิดประกาศตาม
มาตรา 55 
 ถา้ไมม่ผีูใ้ดคดัคา้นภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ใหเ้จา้พนกังานทีด่นิจงัหวดัหรอืเจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดัสาขา
เสนอเรือ่งใหค้ณะกรรมการสัง่ยกเลกิการจดัสรรทีด่นิ 
 ในกรณีที่ผู้ซื้อที่ดนิจดัสรรคดัค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดนิจงัหวดัหรอืเจ้าพนักงานที่ดนิจงัหวดัสาขายกเลกิเรื่องขอ
ยกเลกิการจดัสรรทีด่นิ แต่ถา้มผีูค้ดัคา้นแต่มใิช่ผูซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรใหเ้จา้พนกังานทีด่นิจงัหวดั หรอืเจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดัสาขา
เสนอคาํขอยกเลกิการจดัสรรทีด่นิและคาํคดัคา้นใหค้ณะกรรมการพจิารณา 
 คําวนิิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสาม ผู้จดัสรรที่ดนิหรอืผูค้ดัคา้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจดัสรรที่ดนิ
กลางไดภ้ายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้คาํวนิิจฉยั 

 มาตรา 57 เมือ่คณะกรรมการสัง่ยกเลกิการจดัสรรทีด่นิแลว้ ใบอนุญาตทีไ่ดอ้อกตามมาตรา 27 ใหเ้ป็นอนัยกเลกิ 

หมวด 6   
บทกาํหนดโทษ 

 มาตรา 58 ผูจ้ดัสรรทีด่นิหรอืบุคคลซึ่งเกี่ยวขอ้งผูใ้ดไม่มาใหถ้อ้ยคําหรอืไม่ส่งเอกสารตามทีค่ณะกรรมการจดัสรร
ทีด่นิกลางหรอืคณะกรรมการเรยีกหรอืสัง่ตามมาตรา 15 หรอืผูจ้ดัสรรทีด่นิหรอืผูค้รอบครองทีด่นิจดัสรรผูใ้ดไมใ่หค้วามสะดวก
แก่คณะกรรมการจดัสรรที่ดนิกลาง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรอืบุคคลซึ่งคณะกรรมการจดัสรรที่ดนิกลางแต่งตัง้ใน
การปฏบิตังิานตามมาตรา 18 ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาท 

 มาตรา 59 ผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา 21 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิสองปีและปรบัตัง้แต่สีห่มืน่บาทถงึหน่ึงแสนบาท 

 มาตรา 60 ผูใ้ดแจง้ขอ้ความหรอืแสดงหลกัฐานหรอืรายละเอยีดตามมาตรา 23(7) อนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิดขอ้ความ
จรงิซึง่ควรบอกใหแ้จง้ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
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 มาตรา 61 ผู้ใดโฆษณาโครงการจดัสรรที่ดนิโดยฝ่าฝืนมาตรา 29 ต้องระวางโทษปรบัตัง้แต่หา้หมื่นบาทถงึหน่ึง
แสนบาท 

 มาตรา 62 ผูจ้ดัสรรทีด่นิผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามมาตรา 31 ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาท 

 มาตรา 63 ผูจ้ดัสรรทีด่นิผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา 34 ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหา้พนับาท 

 มาตรา 64 ผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา 35 ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหา้พนับาท 

 มาตรา 65 ผูใ้ดฝา่ฝืนคาํสัง่ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรอืผูซ้ึง่คณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา 52 
นอกจากตอ้งปฏบิตัติามคาํสัง่ดงักลา่วแลว้ ตอ้งระวางโทษปรบัอกีวนัละหน่ึงพนับาทตลอดเวลาทีย่งัฝา่ฝืน 

 มาตรา 66 ในกรณีทีผู่ก้ระทาํความผดิซึง่จะตอ้งรบัโทษตามพระราชบญัญตัน้ีิเป็นนิตบุิคคล กรรมการ ผูจ้ดัการของ
นิตบุิคคล และบุคคลใดซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนินงานของนิตบุิคคลนัน้ ตอ้งรบัโทษตามทีบ่ญัญตัไิวส้าํหรบัความผดินัน้ๆ ดว้ย 
เวน้แต่จะพสิจูน์ไดว้า่ตนมไิดม้สีว่นในการกระทาํผดินัน้ 

บทเฉพาะกาล 

 มาตรา 67 บรรดากฎกระทรวงและข้อกําหนดที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2515 ใหค้งมผีลใชบ้งัคบัไดต่้อไปเทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบับทแหง่พระราชบญัญตัน้ีิ จนกวา่จะไดม้กีฎกระทรวง
และขอ้กาํหนดทีอ่อกตามพระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั 

 มาตรา 68 ให้คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2515 ปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการจดัสรรที่ดินกลางและคณะกรรมการจดัสรรที่ดนิกรุงเทพมหานคร 
จนกวา่จะไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลาง และคณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกรงุเทพมหานครตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
 ใหค้ณะอนุกรรมการควบคุมการจดัสรรทีด่นิจงัหวดัตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่286 ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2515 ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการจดัสรรทีด่นิจงัหวดั จนกวา่จะไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการจดัสรรทีด่นิจงัหวดัตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ 

 มาตรา 69 ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใดๆ ที่ได้ให้ไว้ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2515 ที่ยงัมผีลใช้บงัคบัอยู่ในวนัที่พระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั ให้ถอืว่าเป็นใบอนุญาตและการอนุญาตตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ 

 มาตรา 70 การบาํรุงรกัษาสาธารณูปโภค ใหนํ้ามาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 
มาตรา 51 และมาตรา 52 มาใชบ้งัคบัแก่การจดัสรรทีด่นิตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่286 ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน พ.ศ. 
2515 ดว้ยโดยอนุโลม 
 การบาํรุงรกัษาบรกิารสาธารณะ ใหนํ้ามาตรา 53 มาใชบ้งัคบัแก่การจดัสรรทีด่นิตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่
286 ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2515 ดว้ยโดยอนุโลม 
 การพ้นจากความรบัผดิชอบในการบํารุงรกัษาสาธารณูปโภคของผู้ได้รบัใบอนุญาตหรอืผู้รบัโอนใบอนุญาตตาม
ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่286 ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2515 หรอืผูร้บัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิอนัเป็นสาธารณูปโภค ให้
นํามาตรา 44 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ในกรณีทีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญาตหรอืผูร้บัโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่286 ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2515 หรอืผูร้บัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิอนัเป็นสาธารณูปโภค มไิดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการบาํรุงรกัษากจิการอนัเป็นสาธารณูปโภค 
ผูซ้ื้อทีด่นิจดัสรรจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนที่ดนิแปลงย่อยตามแผนผงัโครงการ อาจยื่นคําขอต่อเจา้พนักงานที่ดนิ
จงัหวดัหรอืเจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดัสาขา เพือ่จดัตัง้นิตบุิคคลหมูบ่า้นจดัสรรได ้
 เมื่อเจ้าพนักงานที่ดนิจงัหวดัหรอืเจ้าพนักงานที่ดนิจงัหวดัสาขาได้รบัคําขอจดัตัง้นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรร ให้ปิด
ประกาศคําขอไวใ้นที่เปิดเผย ณ สาํนักงานที่ดนิ เขตหรอืทีว่่าการอําเภอหรอืกิง่อําเภอ ทีท่ําการแขวงหรอืที่ทําการกํานันแห่ง
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ทอ้งทีซ่ึ่งทีด่นินัน้ตัง้อยู่และบรเิวณทีด่นิทีท่ําการจดัสรร มกีําหนดสามสบิวนั และแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตหรอืผูร้บั
โอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏวิตัฉิบบัที ่286 ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2515 หรอืผูร้บัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิอนัเป็น
สาธารณูปโภคทราบตามทีอ่ยูท่ีไ่ดใ้หไ้วก้บัพนกังานเจา้หน้าที ่
 เมือ่ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตหรอืผูร้บัโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่286 ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน พ.ศ. 
2515 หรอืผูร้บัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิอนัเป็นสาธารณูปโภค คดัคา้นการจดัตัง้นิตบุิคคลหมูบ่า้นจดัสรร ใหเ้จา้พนกังานทีด่นิจงัหวดั
หรอืเจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดัสาขาสง่เรื่องใหค้ณะกรรมการพจิารณา หากคณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็วา่ผูไ้ดร้บัใบอนุญาต
หรอืผูร้บัโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่286 ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2515 หรอืผูร้บัโอนกรรมสทิธิ ์
ทีด่นิอนัเป็นสาธารณูปโภค มไิดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการบาํรุงรกัษากจิการอนัเป็นสาธารณูปโภคจรงิใหนํ้าความในมาตรา 43 วรรค
สองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม หากคณะกรรมการเหน็ว่าผูไ้ดร้บัใบอนุญาต หรอืผูร้บัโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏวิตั ิ
ฉบบัที่ 286 ลงวนัที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 หรอืผู้รบัโอนกรรมสทิธิท์ี่ดินอนัเป็นสาธารณูปโภคได้ปฏิบตัิหน้าที่ในการ
บาํรงุรกัษากจิการอนัเป็นสาธารณูปโภค ใหย้กเลกิการดาํเนินการจดทะเบยีนนิตบุิคคลหมูบ่า้นจดัสรร 
 ในกรณีทีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญาตหรอืผูร้บัโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่286 ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2515 หรอืผูร้บัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิอนัเป็นสาธารณูปโภคไมค่ดัคา้น หรอืไมป่ฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการตามวรรคหก 
ให้เจ้าพนักงานที่ดนิจงัหวดัหรอืเจ้าพนักงานที่ดนิจงัหวดัสาขาจดทะเบยีนจดัตัง้นิตบุิคคลหมู่บ้านจดัสรร และให้มอีํานาจจด
ทะเบยีนโอนทรพัยส์นิทีเ่ป็นสาธารณูปโภคใหแ้ก่นิตบุิคคลหมูบ่า้นจดัสรรต่อไป 

 มาตรา 71  ในระหว่างทีค่ณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลางยงัมไิดก้ําหนดแบบมาตรฐานของสญัญา ตามมาตรา 8(4) 
มใิหนํ้าความในมาตรา 34 และมาตรา 63 มาใชบ้งัคบั 

 มาตรา 72  บรรดาคําขออนุญาต การออกหรอืโอนใบอนุญาตใหจ้ดัสรรที่ดนิที่อยู่ระหว่างการพจิารณาดําเนินการ
ของคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน คณะอนุกรรมการในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ดําเนินการตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ เวน้แต่การอุทธรณ์ ให้ดําเนินการตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ 286 ลงวนัที่ 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 
2515 
 
ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
 ชวน หลกีภยั 
 นายกรฐัมนตร ี

อตัราค่าธรรมเนียม 

 1. ใบอนุญาตใหท้าํการจดัสรรทีด่นิ ไรล่ะ 500 บาท 
  เศษของไรใ่หค้ดิเป็นหน่ึงไร ่
 2. การโอนใบอนุญาตใหท้าํการจดัสรรทีด่นิ รายละ 5,000 บาท 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบัน้ี คอื เนือ่งจากประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที ่286 ลงวนัที ่24 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2515 ซึง่เป็นกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการจดัสรรทีด่นิไดป้ระกาศใชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานแลว้ มหีลกัการ
และรายละเอียดไม่เหมาะสมหลายประการ สมควรแก้ไขปรบัปรุงเพือ่กําหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้ซื้อทีด่ินจดัสรร 
โดยเฉพาะการได้สิทธิในทีด่ินจัดสรรและการกําหนดให้มีผู้ร ับผิดชอบบํารุงร ักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
นอกจากนัน้ เพือ่ใหเ้กดิความคล่องตวัในการดาํเนินธุรกจิการจดัสรรทีด่นิไดก้ระจายอํานาจการอนุญาตและการควบคุมดแูลการ
จดัสรรทีด่นิไปสูร่ะดบัจงัหวดั และกาํหนดเวลาในการพจิารณาอนุญาตใหแ้น่นอน จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิ 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  เลม่ 117 ตอนที ่45ก วนัที ่23 พฤษภาคม 2543 
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พระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 

หมายเหต ุ เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี คอื โดยทีก่ารจดัสรรทีด่นิในปจัจุบนัไมไ่ดก้ําหนดใหจ้ดแจง้ในโฉนด
ทีด่นิหรอืหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์วา่ทีด่นิแปลงนัน้เป็นทีด่นิอนัเป็นสาธารณูปโภคหรอืทีด่นิทีใ่ชเ้พือ่บรกิารสาธารณะ เป็น
ผลใหไ้มอ่าจทราบชดัเจนวา่ทีด่นิแปลงใดเป็นทีด่นิอนัเป็นสาธารณูปโภคหรอืทีด่นิทีใ่ชเ้พือ่บรกิารสาธารณะ และมกีารโอนทีด่นิ
ดงักล่าวไปยงับุคคลอืน่ซึง่ส่งผลกระทบต่อการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิอนัเป็นสาธารณูปโภคของผูซ้ื้อทีด่นิจดัสรรโดยรวม จงึ
สมควรให้มีการจดแจ้งดงักล่าวและห้ามการโอนทีด่ินอนัเป็นสาธารณูปโภค รวมทัง้กําหนดหลกัเกณฑ์การพ้นจากหน้าที ่
บํารุงรกัษาสาธารณูปโภคของผูจ้ดัสรรทีด่นิและการใหท้รพัยส์นิอนัเป็นสาธารณูปโภคตกเป็นของนิตบุิคคลหมู่บา้นจดัสรรให้
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประกอบกบัสมควรแก้ไขบทบญัญัติทีก่ําหนดชือ่ตําแหน่งในคณะกรรมการตาม
พระราชบญัญตัน้ีิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัในปจัจุบนั รวมทัง้แกไ้ขระยะเวลาการคา้งชาํระค่าบาํรุงรกัษาและการจดัการ
สาธารณูปโภคใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิ 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  เลม่ 132 ตอนที ่92ก วนัที ่25 กนัยายน 2558 
 


