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พระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. 2543
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543
เป็ นปีท่ี 55 ในรัชกาลปจั จุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ่ ป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรทีด่ นิ
พระราชบัญญัตนิ ้ีมบี ทบัญญัตบิ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ น้ึ ไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ ้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ พ.ศ. 2543”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ้ีให้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“การจัดสรรทีด่ นิ ” หมายความว่า การจําหน่ายทีด่ นิ ทีไ่ ด้แบ่งเป็ นแปลงย่อยรวมกันตัง้ แต่สบิ แปลงขึน้ ไป ไม่วา่ จะเป็ น
การแบ่งจากทีด่ นิ แปลงเดียวหรือแบ่งจากทีด่ นิ หลายแปลงทีม่ พี น้ื ทีต่ ดิ ต่อกัน โดยได้รบั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์เป็ นค่าตอบแทน
และให้หมายความรวมถึงการดําเนินการดังกล่าวทีไ่ ด้มกี ารแบ่งทีด่ นิ เป็ นแปลงย่อยไว้ไม่ถงึ สิบแปลงและต่อมาได้แบ่งทีด่ นิ แปลง
เดิมเพิม่ เติมภายในสามปี เมือ่ รวมกันแล้วมีจาํ นวนตัง้ แต่สบิ แปลงขึน้ ไปด้วย
“สิทธิในทีด่ นิ ” หมายความว่า กรรมสิทธิ ์และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ทาํ การจัดสรรทีด่ นิ
“ผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ ” หมายความว่า ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ทําการจัดสรรที่ดนิ และให้หมายความรวมถึงผู้รบั โอนใบอนุ ญาต
ด้วย
“ผูซ้ ้อื ทีด่ นิ จัดสรร” หมายความว่า ผูท้ าํ สัญญากับผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ เพื่อให้ได้มาซึง่ ทีด่ นิ จัดสรร และให้หมายความรวมถึง
ผูร้ บั โอนสิทธิในทีด่ นิ คนต่อไปด้วย
1 “สาธารณูปโภค” หมายความว่า สิง่ อํานวยประโยชน์ ทผ
่ี จู้ ดั สรรทีด่ นิ ได้จดั ให้มขี น้ึ เพื่อให้ผซู้ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรรใช้ประโยชน์
ร่วมกันตามสัญญาหรือแผนผังโครงการทีไ่ ด้รบั อนุญาต
“บริการสาธารณะ” หมายความว่า การให้บริการหรือสิง่ อํานวยความสะดวกในโครงการจัดสรรที่ดนิ ที่กําหนดไว้ใน
โครงการทีข่ ออนุญาตจัดสรรทีด่ นิ ตามมาตรา 23(4)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ จังหวัด
“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า เจ้าพนักงานทีด่ นิ ซึ่งเป็ นผูป้ ฏิบตั กิ ารในการจดทะเบียนสิทธิ และนิตกิ รรมตาม
ประมวลกฎหมายทีด่ นิ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
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บทนิยาม บัญญัตเิ พิม่ โดย มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
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มาตรา 5 พระราชบัญญัตนิ ้ีมใิ ห้ใช้บงั คับแก่
(1) การจัดสรรที่ดนิ ของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรอื่น
ของรัฐทีม่ อี าํ นาจหน้าทีท่ าํ การจัดสรรทีด่ นิ ตามกฎหมาย
(2) การจัดสรรทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายอื่น
มาตรา 6 ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี และให้มอี ํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตนิ ้ี และกําหนดกิจการอื่นเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด 1
คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
มาตรา 7 ให้มคี ณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ กลาง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็ นประธานกรรมการ
อัยการสูงสุด อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขาธิการคณะกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และผูท้ รงคุณวุฒจิ าํ นวนหกคนซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การผังเมือง การบริหารชุมชน หรือ
กฎหมาย เป็ นกรรมการ
ให้อ ธิบ ดีก รมที่ดิน เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และแต่ ง ตัง้ ข้า ราชการกรมที่ดิน จํ า นวนไม่ เ กิน สองคนเป็ น
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ ามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตัง้ จากผู้แทนภาคเอกชนซึ่งเป็ นผู้ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง
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มาตรา 8 คณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลางมีอํานาจหน้าทีก่ ํากับดูแลการจัดสรรทีด่ นิ โดยทัวไป
่ รวมทัง้ ให้มอี ํานาจ
หน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(1) กําหนดนโยบายการจัดสรรทีด่ นิ
(2) วางระเบียบเกีย่ วกับการจัดสรรทีด่ นิ
(3) ให้ความเห็นชอบข้อกําหนดเกีย่ วกับการจัดสรรทีด่ นิ ทีค่ ณะกรรมการเสนอตามมาตรา 14(1)
(4) กําหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายทีด่ นิ จัดสรรเพื่อให้ผขู้ อใบอนุ ญาตทําการจัดสรรทีด่ นิ ใช้
ในการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(5) วินิจฉัยชี้ขาดปญั หาเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามคําร้องหรือคําอุ ทธรณ์ ของผู้ขอใบอนุ ญาตทํา การ
จัดสรรทีด่ นิ หรือผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ
(6) ปฏิบตั กิ ารอื่นตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตนิ ้ีหรือกฎหมายอื่น
ระเบียบตาม (2) เมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา 9 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี
กรรมการซึง่ พ้นจากตําแหน่งอาจได้รบั แต่งตัง้ อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
มาตรา 10
(1)
(2)
(3)
ความสามารถ
(4)
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นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา 9 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งเมือ่
ตาย
ลาออก
รัฐ มนตรีใ ห้ อ อกเพราะมีค วามประพฤติ เ สื่อ มเสีย บกพร่ อ งหรือ ไม่ สุ จ ริต ต่ อ หน้ า ที่ หรือ หย่ อ น
เป็ นบุคคลล้มละลาย

มาตรา 7 ความเดิมถูกยกเลิกโดย มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
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(5) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(6) ได้ร บั โทษจํา คุ ก โดยคําพิพ ากษาถึงที่สุด ให้จําคุก เว้น แต่เป็ นโทษสํา หรับ ความผิดที่ไ ด้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา 11 ในกรณีทก่ี รรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่ งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตัง้ ผูอ้ ่นื เป็ นกรรมการแทน
ได้ และให้ผไู้ ด้รบั แต่งตัง้ ดํารงตําแหน่งแทนอยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยูข่ องผูซ้ ง่ึ ตนแทน
มาตรา 12 การประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ กลางต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมของคณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลาง ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้
กรรมการทีม่ าประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
มาตรา 13 ให้มคี ณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ จังหวัดทุกจังหวัด ดังนี้
(1) ในกรุงเทพมหานคร ให้มคี ณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย อธิบดีกรมทีด่ นิ หรือ
รองอธิบดีกรมที่ดนิ ซึ่งอธิบดีกรมที่ดนิ มอบหมาย เป็ นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนกรมชลประทาน ผูแ้ ทนกรมโยธาธิการและผัง
เมือ ง ผู้ แ ทนสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อ ม ผู้ แ ทนสํ า นั ก งานอัย การสู ง สุ ด ผู้ แ ทน
กรุงเทพมหานคร และผูท้ รงคุณวุฒจิ ํานวนสีค่ นซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ และให้ผูแ้ ทนกรมที่ดนิ เป็ น
กรรมการและเลขานุการ
(2) ในจังหวัดอื่น ให้มคี ณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ จังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดซึ่งผูว้ ่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็ นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนกรมชลประทาน อัยการจังหวัดซึ่งเป็ นหัวหน้า
สํานักงานอัยการจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปลัดจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผูท้ รงคุณวุฒจิ าํ นวนสี่
คน ซึง่ ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ และให้เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดเป็ นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีท่เี ป็ นการพิจารณาหรืออนุ มตั ิเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดนิ ที่ตงั ้ อยู่ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้
ผูแ้ ทนผูบ้ ริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งนัน้ เป็ นกรรมการร่วมด้วยแห่งละหนึ่งคน
การแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ าม (1) และ (2) ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตัง้ จากภาคเอกชนซึง่ ไม่ได้เป็ นผู้
จัดสรรที่ดนิ และเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การผังเมือง การบริหาร
ชุมชน หรือกฎหมาย
3

มาตรา 14 คณะกรรมการมีอํานาจหน้าทีก่ ํากับดูแลการจัดสรรทีด่ นิ ภายในจังหวัดให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
รวมทัง้ ให้มอี าํ นาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(1) ออกข้อกําหนดเกีย่ วกับการจัดสรรทีด่ นิ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลาง
(2) พิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุ ญาต การออกใบอนุ ญาต การโอนใบอนุ ญาตหรือการเพิก ถอนการโอน
ใบอนุญาตให้จดั สรรทีด่ นิ
(3) ตรวจสอบการจัดสรรทีด่ นิ เพือ่ ให้เป็ นไปตามแผนผัง โครงการ หรือวิธกี ารทีไ่ ด้รบั อนุญาต
(4) ปฏิบตั กิ ารอื่นตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตนิ ้ีหรือกฎหมายอื่น
ข้อกําหนดตาม (1) เมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา 15 ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและคณะกรรมการ มี
อํานาจเรียกเป็ นหนังสือให้บุคคลใดมาให้ขอ้ เท็จจริง คําอธิบาย ความเห็น คําแนะนําทางวิชาการ หรือให้สง่ เอกสารหรือข้อมูล
เกีย่ วกับการจัดสรรทีด่ นิ หรือกิจการอื่นทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการจัดสรรทีด่ นิ ตามทีเ่ ห็นสมควร
3

วรรคหนึ่งของมาตรา 13 ความเดิมถูกยกเลิกโดย มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
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มาตรา 16 การออกข้อกําหนดเกีย่ วกับการจัดสรรทีด่ นิ ตามมาตรา 14(1) ให้คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การ
จัดทําแผนผัง โครงการ และวิธกี ารในการจัดสรรทีด่ นิ เพื่อประโยชน์เกีย่ วกับการสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม การ
คมนาคม การจราจร ความปลอดภัย การสาธารณู ปโภค และการผังเมือง ตลอดจนการอื่นที่จําเป็ นในการจัดสรรที่ดิน ให้
เหมาะสมกับสภาพท้องทีข่ องจังหวัดนัน้ โดยให้กาํ หนดเงือ่ นไขในสิง่ ต่อไปนี้ดว้ ย คือ
(1) ขนาดความกว้างและความยาวตํ่าสุด หรือเนื้อทีจ่ าํ นวนน้อยทีส่ ดุ ของทีด่ นิ แปลงย่อยทีจ่ ะจัดสรรได้
(2) ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทต่างๆ ทางเดินและทางเท้าในที่ดนิ จัดสรรทัง้ หมด รวมทัง้ การ
ต่อเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกทีด่ นิ จัดสรร
(3) ระบบการระบายนํ้า การบําบัดนํ้าเสีย และการกําจัดขยะสิง่ ปฏิกลู
(4) ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะทีจ่ ําเป็ นต่อการรักษาสภาพแวดล้อม การ
ส่งเสริมสภาพความเป็ นอยู่ และการบริหารชุมชน
มาตรา 17 ให้นํามาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 มาใช้บงั คับแก่คณะกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 18 ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี คณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลางและคณะกรรมการมีอํานาจ
แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อให้พจิ ารณาหรือกระทําการอย่างใดตามทีค่ ณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลาง
หรือคณะกรรมการมอบหมายได้ เว้นแต่การดําเนินการตามมาตรา 14(1) และ (2)
คณะอนุ ก รรมการและบุ ค คลซึ่ง คณะกรรมการจัด สรรที่ดิน กลางหรือ คณะกรรมการแต่ ง ตัง้ มีอํ า นาจหน้ า ที่
เช่นเดียวกับคณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลางหรือคณะกรรมการในกิจการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
มาตรา 19 ให้นํามาตรา 12 มาใช้บงั คับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 20 ในการปฏิ บ ัติ ก ารตามพระราชบัญ ญั ติ น้ี ให้ ค ณะกรรมการจัด สรรที่ ดิ น กลางคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และบุคคลซึง่ ได้รบั แต่งตัง้ ตามมาตรา 18 เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด 2
การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
มาตรา 21 ห้ามมิให้ผใู้ ดทําการจัดสรรทีด่ นิ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการ
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 22 ผูใ้ ดขอแบ่งแยกที่ดนิ เป็ นแปลงย่อยมีจํานวนตัง้ แต่สบิ แปลงขึน้ ไป และไม่อาจแสดงให้เป็ นที่เชื่อได้ว่า
มิใช่เป็ นการแบ่งแยกทีด่ นิ เพื่อการจัดสรรทีด่ นิ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ จ้งให้ผขู้ อดําเนินการยื่นคําขอทําการจัดสรรทีด่ นิ และรอ
การดําเนินการเรื่องการแบ่งแยกทีด่ นิ ไว้ก่อน หากผูข้ อไม่เห็นด้วยให้มสี ทิ ธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในกําหนดสามสิบวัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกําหนดสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ทีค่ ณะกรรมการได้รบั อุทธรณ์ ถ้าคณะกรรมการ
มิได้มคี าํ วินิจฉัยภายในกําหนดเวลาดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการเรือ่ งการแบ่งแยกทีด่ นิ นัน้ ต่อไป
เมือ่ คณะกรรมการมีคาํ วินิจฉัยอุทธรณ์เป็ นประการใดแล้ว ให้แจ้งคําวินิจฉัยเป็ นหนังสือให้ผอู้ ุทธรณ์ทราบภายในเจ็ด
วันนับแต่วนั ทีค่ ณะกรรมการมีคาํ วินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็ นทีส่ ดุ
มาตรา 23 ผูใ้ ดประสงค์จะทําการจัดสรรทีด่ นิ ให้ย่นื คําขอต่อเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัด
สาขาแห่งท้องทีซ่ ง่ึ ทีด่ นิ นัน้ ตัง้ อยู่ พร้อมหลักฐานและรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) โฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ทม่ี ชี ่อื ผูข้ อใบอนุ ญาตทําการจัดสรรที่ดนิ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิใน
ทีด่ นิ โดยทีด่ นิ นัน้ ต้องปลอดจากบุรมิ สิทธิใดๆ เว้นแต่บุรมิ สิทธิในมูลซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์
(2) ในกรณีทท่ี ด่ี นิ ทีข่ อทําการจัดสรรทีด่ นิ มีบุรมิ สิทธิในมูลซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์ หรือภาระการจํานอง ให้
แสดงบันทึกความยินยอมให้ทําการจัดสรรที่ดนิ ของผู้ทรงบุรมิ สิทธิหรือผู้รบั จํานองและจํานวนเงินที่ผู้ทรงบุรมิ สิทธิหรือผู้รบั

5
จํานองจะได้รบั ชําระหนี้จากทีด่ นิ แปลงย่อยแต่ละแปลง และต้องระบุดว้ ยว่าทีด่ นิ ทีเ่ ป็ นสาธารณูปโภคหรือที่ดนิ ทีใ่ ช้เพื่อบริการ
สาธารณะไม่ตอ้ งรับภาระหนี้บุรมิ สิทธิหรือจํานองดังกล่าว
(3) แผนผังแสดงจํานวนทีด่ นิ แปลงย่อยทีจ่ ะขอจัดสรรและเนื้อทีโ่ ดยประมาณของแต่ละแปลง
(4) โครงการปรับปรุงทีด่ นิ ทีข่ อจัดสรร การจัดให้มสี าธารณูปโภคและบริการสาธารณะ รวมทัง้ การปรับปรุง
อื่นตามควรแก่สภาพของท้องถิน่ โดยแสดงแผนผัง รายละเอียด และรายการก่อสร้าง ประมาณการค่าก่อสร้าง และกําหนดเวลา
ที่จะจัดทําให้แล้วเสร็จ ในกรณีท่ไี ด้มกี ารปรับปรุงที่ดนิ ที่ขอจัดสรรหรือได้จดั ทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะแล้วเสร็จ
ทัง้ หมดหรือบางส่วนก่อนขอทําการจัดสรรทีด่ นิ ให้แสดงแผนผังรายละเอียดและรายการก่อสร้างทีไ่ ด้จดั ทําแล้วเสร็จนัน้ ด้วย
(5) แผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
(6) วิธกี ารจําหน่ายทีด่ นิ จัดสรรและการชําระราคาหรือค่าตอบแทน
(7) ภาระผูกพันต่าง ๆ ทีบ่ ุคคลอื่นมีสว่ นได้เสียเกีย่ วกับทีด่ นิ ทีข่ อจัดสรรนัน้
(8) แบบสัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ จัดสรร
(9) ทีต่ งั ้ สํานักงานของผูข้ อใบอนุญาตทําการจัดสรรทีด่ นิ
(10) ชื่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินทีค่ ณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลางกําหนด ซึง่ จะเป็ นผูค้ ้าํ ประกันการจัด
ให้ม ีสาธารณู ป โภคหรือ บริก ารสาธารณะหรือ การปรับปรุงที่ดิน และคํ้า ประกัน การบํา รุงรัก ษาสาธารณู ป โภคและบริก าร
สาธารณะ
มาตรา 24 ในกรณี ท่ีค ณะกรรมการเห็น สมควรอนุ ญ าตให้ ผู้ ใ ดทํ า การจัด สรรที่ดิน และผู้ นั น้ ยัง มิไ ด้จ ัด ให้ ม ี
สาธารณู ป โภคหรือ บริก ารสาธารณะหรือ การปรับ ปรุ ง ที่ดิน หรือ ดํ า เนิ น การยัง ไม่ แ ล้ ว เสร็จ ตามแผนผัง และโครงการ
คณะกรรมการจะต้องให้ผขู้ อใบอนุ ญาตทําการจัดสรรทีด่ นิ จัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินทีค่ ณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลาง
กําหนดมาทําสัญญาคํ้าประกันกับคณะกรรมการว่า ถ้าผูข้ อใบอนุ ญาตทําการจัดสรรที่ดนิ ไม่จดั ให้มสี าธารณูปโภคหรือบริการ
สาธารณะ หรือการปรับปรุงทีด่ นิ ให้แล้วเสร็จตามแผนผัง โครงการ และกําหนดเวลาทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตไว้ หรือมีกรณีทเ่ี ชื่อได้วา่ จะ
ไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต ธนาคารหรือสถาบันการเงินผูค้ ้าํ ประกันต้องชําระเงินให้แก่คณะกรรมการ
ตามจํานวนทีค่ ณะกรรมการกําหนดไว้ในสัญญาคํ้าประกันภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการกําหนด เพื่อคณะกรรมการจะได้ใช้เงิน
นัน้ ในการดําเนินการจัดให้มสี าธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือปรับปรุงที่ดนิ นัน้ ให้แล้วเสร็จตามแผนผังและโครงการที่
ได้รบั อนุญาต และถ้ามีเงินเหลือให้คนื แก่ผคู้ ้าํ ประกันโดยไม่ชกั ช้า
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้ค้ําประกันรับไปดํา เนิ นการจัดให้ม ีสาธารณู ปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือ
ปรับปรุงทีด่ นิ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการกําหนดแทนการเรียกให้ผคู้ ้าํ ประกันชําระเงินก็ได้ ถ้าผูค้ ้าํ ประกันไม่เริม่ ทํา
การในเวลาอันควรหรือไม่ทาํ ให้แล้วเสร็จภายในกําหนด คณะกรรมการมีอํานาจเรียกให้ผคู้ ้าํ ประกันชําระเงินดังกล่าวตามวรรค
หนึ่งได้
ในกรณีท่คี ณะกรรมการให้ผู้ขอใบอนุ ญาตทําการจัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทําสัญญาคํ้า
ประกันตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องให้ผูข้ อใบอนุ ญาตทําการจัดสรรที่ดนิ ทําหนังสือรับรองกับคณะกรรมการด้วยว่า ถ้า
จํานวนเงินทีผ่ คู้ ้าํ ประกันได้ค้าํ ประกันไว้ไม่เพียงพอแก่การดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ดี หรือผูค้ ้าํ ประกันไม่จา่ ยเงินตามทีป่ ระกัน
ไว้ทงั ้ หมดหรือบางส่วนก็ดี ผูข้ อใบอนุญาตทําการจัดสรรทีด่ นิ จะเป็ นผูจ้ า่ ยเงินตามจํานวนทีข่ าดให้คณะกรรมการเพื่อดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จ
ในกรณี ท่ีม ีก ารผิด สัญ ญาที่ทํ า กับ คณะกรรมการ ให้ป ระธานคณะกรรมการมีอํ า นาจฟ้ องและต่ อ สู้ค ดีใ นนาม
คณะกรรมการ
การเก็บรักษาเงิน การนํ าส่งเงิน และการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
กําหนด
มาตรา 25 การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินให้คณะกรรมการกระทําให้แล้ว เสร็จ
ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ทีเ่ จ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดสาขาได้รบั คําขอ ถ้าคณะกรรมการไม่อาจ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร ให้ถอื ว่าคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบแผนผัง
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โครงการ และวิธกี ารในการจัดสรรทีด่ นิ นัน้ แล้ว
การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธกี ารในการจัดสรรทีด่ นิ ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามขัน้ ตอน หลักเกณฑ์ และ
วิธกี ารทีค่ ณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลางกําหนด
มาตรา 26 ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่เห็นชอบหรือมีคาํ สังไม่
่ อนุ ญาตให้ทาํ การจัดสรรทีด่ นิ ผูข้ อใบอนุ ญาตทําการ
จัดสรรที่ดนิ มีสทิ ธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ กลางภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่ทราบคําสัง่ และให้คณะกรรมการ
จัดสรรทีด่ นิ กลางวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั อุทธรณ์ หากคณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลางไม่
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถอื ว่าผูอ้ ุทธรณ์ได้รบั ความเห็นชอบหรือได้รบั อนุญาตให้ทาํ การจัดสรรทีด่ นิ
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลางให้เป็ นทีส่ ดุ
มาตรา 27 การออกใบอนุญาตให้ทาํ การจัดสรรทีด่ นิ ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต่
(1) วันทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบหรือถือว่าได้ให้ความเห็นชอบ แผนผัง โครงการ และวิธกี ารในการ
จัดสรรทีด่ นิ ตามมาตรา 25 หรือ
(2) วันทีไ่ ด้รบั ทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ กลางกรณีทค่ี ณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลาง
เห็นควรอนุ ญาตให้ทาํ การจัดสรรทีด่ นิ หรือนับแต่วนั ทีถ่ อื ว่าผูอ้ ุทธรณ์ได้รบั อนุญาตให้ทาํ การจัดสรรทีด่ นิ ตามมาตรา 26
เมื่อคณะกรรมการออกใบอนุ ญาตให้ผใู้ ดทําการจัดสรรทีด่ นิ แล้ว ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผทู้ ําการจัดสรรทีด่ นิ ทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีอ่ อกใบอนุ ญาต
มาตรา 28 เมือ่ ได้ออกใบอนุญาตให้ผใู้ ดทําการจัดสรรทีด่ นิ แล้ว ให้คณะกรรมการจัดส่งใบอนุญาต พร้อมทัง้ แผนผัง
โครงการ และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการอนุ ญาตไปยังพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ห่งท้องทีซ่ ่งึ ทีด่ นิ จัดสรรนัน้ ตัง้ อยู่โดยเร็ว เพื่อให้จดแจ้ง
ในโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญาตจากคณะกรรมการว่าทีด่ นิ นัน้ อยู่
ภายใต้การจัดสรรทีด่ นิ และเมือ่ ได้ออกโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ทแ่ี บ่งแยกเป็ นแปลงย่อยแล้ว ให้จดแจ้งไว้
ในโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ทแ่ี บ่งแยกทุกฉบับ สําหรับทีด่ นิ อันเป็ นสาธารณูปโภคหรือทีด่ นิ ทีใ่ ช้เพือ่ บริการ
สาธารณะให้จดแจ้งด้วยว่าทีด่ นิ แปลงดังกล่าวเป็ นทีด่ นิ อันเป็ นสาธารณูปโภคหรือทีด่ นิ ทีใ่ ช้เพือ่ บริการสาธารณะตามแผนผังและ
โครงการทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ทาํ การจัดสรรทีด่ นิ แล้วแต่กรณี
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มาตรา 29 การโฆษณาโครงการจัด สรรที่ดิน ในส่ว นที่เ กี่ย วกับ รายการที่กํา หนดไว้ใ นมาตรา 23 ข้อ ความใน
โฆษณาจะต้องตรงกับหลักฐานและรายละเอียดทีก่ าํ หนดไว้ในคําขออนุญาตด้วย
มาตรา 30 ในกรณีทท่ี ด่ี นิ จัดสรรมีบุรมิ สิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการจํานองติดอยู่ เมื่อได้ออกโฉนด
ที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ท่ดี นิ ที่แบ่งแยกเป็ นแปลงย่อยแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้ าที่จดแจ้งบุรมิ สิทธิหรือการ
จํานองนัน้ ในโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ทแ่ี บ่งแยกเป็ นแปลงย่อยทุกฉบับ พร้อมทัง้ ระบุจํานวนเงินที่ผู้ทรง
บุรมิ สิทธิหรือผูร้ บั จํานองจะได้รบั ชําระหนี้จากที่ดนิ แปลงย่อยแต่ละแปลงในสารบัญสําหรับจดทะเบียนด้วย และให้ถอื ว่าที่ดนิ
แปลงย่อยแต่ละแปลงเป็ นประกันหนี้บุรมิ สิทธิหรือหนี้จาํ นองตามจํานวนเงินทีร่ ะบุไว้นนั ้
ให้ท่ดี นิ อันเป็ นสาธารณูปโภคและที่ดนิ ที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะปลอดจากบุรมิ สิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
และภาระการจํานอง
หมวด 3
การดําเนิ นการจัดสรรที่ดิน
มาตรา 31 ให้ผู้จดั สรรที่ดนิ แสดงใบอนุ ญาต แผนผัง โครงการ และวิธกี ารตามที่คณะกรรมการอนุ ญาตไว้ในที่
เปิดเผยเห็นได้งา่ ย ณ สํานักงานทีท่ าํ การจัดสรรทีด่ นิ
ถ้าใบอนุ ญาตสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญให้ผจู้ ดั สรรที่ดนิ ยื่นคําขอรับใบแทนตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรร
ทีด่ นิ กลางกําหนดต่อคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีท่ ราบการสูญหายหรือชํารุด
4

มาตรา 28 ความเดิมถูกยกเลิกโดย มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
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มาตรา 32 ถ้าผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ ประสงค์จะแก้ไขเปลีย่ นแปลงแผนผัง โครงการ หรือวิธกี ารทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต ให้ผจู้ ดั สรร
ทีด่ นิ ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดสาขาตามแบบทีค่ ณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลางกําหนด
พร้อมทัง้ แผนผัง โครงการ หรือวิธกี ารที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงพร้อมกับหนังสือยินยอมของธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ค้ํา
ประกันเพือ่ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
ในการพิจารณาแก้ไขเปลีย่ นแปลงแผนผัง โครงการ หรือวิธกี ารทีไ่ ด้ย่นื ไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้นํามาตรา 25 มาตรา 26
มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 30 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 33 เมือ่ ได้รบั ใบอนุ ญาตแล้วห้ามมิให้ผจู้ ดั สรรทีด่ นิ ทํานิตกิ รรมกับบุคคลใดอันก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ทด่ี นิ
อันเป็ นสาธารณูปโภคและทีด่ นิ ทีใ่ ช้เพื่อบริการสาธารณะ เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากคณะกรรมการ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลางกําหนด
การก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ท่ดี นิ อื่นนอกจากที่ดนิ อันเป็ นสาธารณู ปโภคและที่ดนิ ที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะ ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลางกําหนด
มาตรา 34 สัญ ญาจะซื้ อ จะขายที่ดิน จัด สรรระหว่ า งผู้ จ ัด สรรที่ดิน กับ ผู้ ซ้ื อ ที่ดิน จัด สรร ต้ อ งทํ า ตามแบบที่
คณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลางกําหนด
สัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ ตามวรรคหนึ่งส่วนใด หากมิได้ทาํ ตามแบบทีค่ ณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลางกําหนดและไม่
เป็ นคุณต่อผูซ้ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรร สัญญาส่วนนัน้ ไม่มผี ลใช้บงั คับ
มาตรา 35 ในการชําระราคาทีด่ นิ หรือการชําระหนี้บุรมิ สิทธิในมูลซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์ หรือหนี้จาํ นองจากผูซ้ อ้ื
ทีด่ นิ จัดสรร ให้ผรู้ บั เงินออกหลักฐานเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผูร้ บั เงินให้แก่ผซู้ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรร และให้ถอื ว่าหลักฐานการชําระเงิน
ดังกล่าวเป็ นหลักฐานแสดงการชําระราคาทีด่ นิ จัดสรร
มาตรา 36 ในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมโอนทีด่ นิ ทีท่ าํ การจัดสรรให้แก่ผซู้ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรรตามสัญญาจะซื้อจะ
ขายที่ดนิ จัดสรร ผู้จดั สรรที่ดนิ ต้องโอนที่ดนิ ให้แก่ผู้ซ้อื ที่ดนิ จัดสรรโดยปลอดจากบุรมิ สิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และ
ภาระการจํานองในทีด่ นิ นัน้
ถ้าผูจ้ ดั สรรที่ดนิ ไม่ปฏิบตั ติ ามวรรคหนึ่ง ให้ผูซ้ ้อื ที่ดนิ จัดสรรมีสทิ ธิชําระหนี้บุรมิ สิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
หรือหนี้จาํ นองต่อผูท้ รงบุรมิ สิทธิหรือผูร้ บั จํานองได้ โดยให้ถอื ว่าเป็ นการชําระราคาทีด่ นิ แก่ผจู้ ดั สรรทีด่ นิ ส่วนหนึ่งด้วย
มาตรา 37 เมื่อผูซ้ ้อื ทีด่ นิ จัดสรรได้ชําระราคาทีด่ นิ ครบถ้วนตามสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว ให้ถอื ว่าทีด่ นิ นัน้ พ้นจาก
การยึดหรืออายัดทัง้ ปวง ให้ผซู้ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรรนําหลักฐานเป็ นหนังสือทีแ่ สดงว่าได้ชาํ ระราคาดังกล่าวพร้อมด้วยหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดนิ มาขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดนิ จัดสรรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อได้รบั เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมให้แก่ผซู้ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรรต่อไป
ถ้าทีด่ นิ จัดสรรตามวรรคหนึ่งมีการจดทะเบียนบุรมิ สิทธิในมูลซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์หรือการจํานอง และมีหลักฐาน
การชําระหนี้บุรมิ สิทธิหรือจํานองครบถ้วนแล้ว ให้ทด่ี นิ นัน้ ปลดจากบุรมิ สิทธิในมูลซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์หรือภาระการจํานอง
และให้พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมให้แก่ผซู้ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรร
ในกรณีทผ่ี ซู้ ้อื ทีด่ นิ จัดสรรไม่สามารถนําหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้เพราะบุคคลอื่น
ยึดถือหรือครอบครองไว้ เมื่อผูซ้ ้อื ทีด่ นิ จัดสรรร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี ํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ จากบุคคลที่
ยึดถือหรือครอบครองไว้มาดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมให้แก่ผซู้ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรรได้
เมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วนั ที่บุคคลที่ยดึ ถือหรือครอบครองหนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ ได้รบั แจ้งหรือถือว่า
ได้รบั แจ้งคําสังพนั
่ กงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสาม ถ้ายังไม่มกี ารส่งมอบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้
พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี ํานาจออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ เพื่อดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมให้แก่ผซู้ ้อื ที่ดนิ
จัดสรรได้
มาตรา 38 ถ้าผู้จดั สรรที่ดินประสงค์จะโอนใบอนุ ญาต ให้ย่นื คําขอต่อคณะกรรมการตามแบบที่คณะกรรมการ
จัดสรรทีด่ นิ กลางกําหนด
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เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าการโอนนัน้ ไม่เป็ นที่เสียหายแก่ผซู้ ้อื ที่ดนิ จัดสรรและธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งเป็ นผู้
คํ้าประกันตามมาตรา 24 หรือมาตรา 43 วรรคสอง ได้ยนิ ยอมด้วยแล้ว ให้คณะกรรมการอนุ ญาตให้โอนใบอนุ ญาตให้แก่ผรู้ บั
โอน
ค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 39 เมื่อได้โอนใบอนุ ญาตให้แก่ผรู้ บั โอนแล้ว ให้บรรดาสิทธิและหน้าทีข่ องผูโ้ อนซึง่ มีต่อผูซ้ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรรตก
ไปยังผูร้ บั โอน
มาตรา 40 ในกรณี ท่ีผู้จ ัด สรรที่ดิน ตาย ให้ผู้จ ัด การมรดกหรือ ทายาทยื่น คํ า ขอรับ โอนใบอนุ ญ าตตามแบบที่
คณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลางกําหนดต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีผ่ จู้ ดั สรรทีด่ นิ ตาย หรือภายในกําหนดเวลา
ทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรขยายให้ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่าผูย้ ่นื คําขอมีสทิ ธิในทีด่ นิ ทีจ่ ดั สรร ให้คณะกรรมการ
โอนใบอนุญาตให้แก่ผยู้ น่ื คําขอรับโอน และให้คณะกรรมการแจ้งให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินและผูซ้ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรรทราบ
ถ้า ผู้จ ัด สรรที่ดิน ที่ต ายไม่ ม ีผู้จ ัด การมรดกหรือ ทายาท หรือ มีแ ต่ ผู้จ ัด การมรดกหรือ ทายาทมิไ ด้ย่ืน คํ า ขอต่ อ
คณะกรรมการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผซู้ ้อื ทีด่ นิ จัดสรรชําระราคาทีด่ นิ ตามสัญญาจะซื้อจะขายต่อสํานักงานวาง
ทรัพย์ และให้นํามาตรา 24 วรรคหนึ่ง มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
เมือ่ ผูซ้ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรรได้ชาํ ระราคาทีด่ นิ ครบถ้วนตามสัญญาจะซือ้ จะขายแล้ว ให้นํามาตรา 37 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในกรณีท่ผี ูจ้ ดั สรรที่ดนิ ตาย ไม่ว่าจะมีผจู้ ดั การมรดกหรือทายาทผูร้ บั โอนใบอนุ ญาตต่อไปหรือไม่ ให้ถอื ว่าธนาคาร
หรือสถาบันการเงินทีเ่ ป็ นผูค้ ้าํ ประกันตามมาตรา 24 หรือมาตรา 43 วรรคสอง ยังคงผูกพันอยูต่ ามสัญญาคํ้าประกันนัน้
มาตรา 41 เมือ่ มีการบังคับคดีทด่ี นิ ทีท่ าํ การจัดสรรของผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ ให้ผซู้ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรรชําระราคาทีด่ นิ ตามสัญญา
จะซื้อจะขายต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณีแทนการชําระต่อบุคคลทีก่ ําหนดไว้ในสัญญา
และในระหว่างทีผ่ ซู้ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรรมิได้ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาจะซือ้ จะขาย ให้งดการขายทอดตลาดหรือจําหน่ายทีด่ นิ จัดสรรนัน้ ไว้ก่อน
เว้นแต่จะเป็ นการขายทอดตลาดทีด่ นิ จัดสรรทัง้ โครงการตามวรรคสี่
เมื่อผูซ้ ้อื ที่ดนิ จัดสรรชําระราคาที่ดนิ ครบถ้วนตามสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว ให้ท่ดี นิ จัดสรรนัน้ พ้นจากการยึด อายัด
หรือการบังคับคดี การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม ให้นําความในมาตรา 37 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
เมื่อได้จดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมให้แก่ผูซ้ ้อื ที่ดนิ จัดสรรแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
หรือเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ทราบถึงการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม และการพ้นจากการยึด อายัด หรือการบังคับคดีของ
ทีด่ นิ แปลงนัน้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้จดทะเบียน
ในการขายทอดตลาดทีด่ นิ จัดสรรทัง้ โครงการ ผูซ้ ้อื จะต้องรับโอนใบอนุ ญาตให้ทําการจัดสรรทีด่ นิ และรับไปทัง้ สิทธิ
และหน้าทีท่ ผ่ี จู้ ดั สรรทีด่ นิ มีต่อผูซ้ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรร
มาตรา 42 ในกรณีนิตบิ ุคคลเป็ นผู้ดําเนินการจัดสรรที่ดนิ และนิตบิ ุคคลนัน้ ต้องเลิกไปโดยยังมิได้ดําเนินการตาม
แผนผังและโครงการทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตหรือดําเนินการยังไม่ครบถ้วน ให้นํามาตรา 40 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสีม่ าใช้บงั คับ
โดยอนุ โลม
หมวด 4
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริ การสาธารณะ
มาตรา 43 สาธารณูปโภคทีผ่ จู้ ดั สรรทีด่ นิ ได้จดั ให้มขี น้ึ เพือ่ การจัดสรรทีด่ นิ ตามแผนผังและโครงการทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต
เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น ให้ตกอยู่ในภาระจํายอมเพื่อประโยชน์แก่ท่ดี นิ จัดสรร และให้เป็ นหน้าที่ของผูจ้ ดั สรรที่ดนิ ที่จะ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นทีไ่ ด้จดั ทําขึน้ นัน้ ต่อไป และจะกระทําการใดอันเป็ นเหตุให้ประโยชน์แห่ง
ภาระจํายอมลดไปหรือเสือ่ มความสะดวกมิได้
ให้ผจู้ ดั สรรทีด่ นิ จัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทําสัญญาคํ้าประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค ซึง่ ผูจ้ ดั สรร
ทีด่ นิ ได้จดั ให้มขี น้ึ และยังอยู่ในความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาของผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ ตามวรรคหนึ่งกับคณะกรรมการ และให้นํา
มาตรา 24 มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม

9
มาตรา 43/1 ห้ามโอนที่ดนิ อันเป็ นสาธารณูปโภค เว้นแต่เป็ นการโอนตามพระราชบัญญัตนิ ้ีหรือกฎหมายว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
5

มาตรา 44 ผูจ้ ดั สรรที่ดนิ จะพ้นจากหน้าที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภค ตามมาตรา 43 เมื่อได้ดําเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาที่ผู้จดั สรรที่ดนิ รับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณู ปโภคตามมาตรา 23(5) แล้ว
ตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(1) ผูซ้ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรรจัดตัง้ นิตบิ ุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรรตามพระราชบัญญัตนิ ้ีหรือนิตบิ ุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อ
รับโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษาภายในเวลาทีผ่ จู้ ดั สรรที่ดนิ กําหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ
(2) ผู้จ ดั สรรที่ดิน ได้ร บั อนุ ม ตั ิจ ากคณะกรรมการให้ดํา เนิ น การอย่า งหนึ่ ง อย่า งใดเพื่อ การบํา รุ ง รัก ษา
สาธารณูปโภค หรือดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้เป็ นสาธารณประโยชน์
การดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ กลางกําหนด ทัง้ นี้ ต้อง
กําหนดให้ผจู้ ดั สรรทีด่ นิ รับผิดชอบจํานวนเงินค่าบํารุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนหนึ่งด้วย
เมื่อเจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดตัง้ นิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรรตาม (1)
แล้ว ให้ทรัพย์สนิ อันเป็ นสาธารณูปโภคตกเป็ นของนิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรร โดยให้พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ดแจ้งในโฉนดทีด่ นิ หรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ หากไม่ได้โฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์มา ให้ถอื ว่าสูญหาย และให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีอ่ อกใบแทนเพือ่ ดําเนินการดังกล่าวต่อไป
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มาตรา 45 การจัดตัง้ นิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรร ให้ผซู้ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรรจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงย่อย
ตามแผนผังโครงการมีมติให้จดั ตัง้ และแต่งตัง้ ตัวแทนยื่นคําขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดนิ
จังหวัดสาขาพร้อมด้วยข้อบังคับทีม่ รี ายการตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง ซึง่ อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อนิตบิ ุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรร
(2) วัตถุประสงค์
(3) ทีต่ งั ้ สํานักงาน
(4) ข้อกําหนดเกีย่ วกับจํานวนกรรมการ การเลือกตัง้ วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการ
ประชุมของคณะกรรมการหมูบ่ า้ นจัดสรร
(5) ข้อกําหนดเกีย่ วกับการดําเนินงาน การบัญชี และการเงิน
(6) ข้อกําหนดเกีย่ วกับสิทธิและหน้าทีข่ องสมาชิก
(7) ข้อกําหนดเกีย่ วกับการประชุมใหญ่
การขอจดทะเบียนจัดตัง้ การควบ การยกเลิก และการบริหารนิตบิ ุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรร ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 46 ให้นิตบิ ุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรรทีจ่ ดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล
ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเป็ นผู้ดําเนินกิจการของนิ ติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตาม
กฎหมายและข้อบังคับของนิตบิ ุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรรภายใต้การควบคุมดูแลของทีป่ ระชุมใหญ่ของสมาชิก
คณะกรรมการหมูบ่ า้ นจัดสรรเป็ นผูแ้ ทนของนิตบิ ุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรรในกิจการอันเกีย่ วกับบุคคลภายนอก
มาตรา 47 เมื่อจัดตัง้ นิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรรตามมาตรา 45 แล้ว ให้ผซู้ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรรทุกรายเป็ นสมาชิกนิตบิ ุคคล
หมูบ่ า้ นจัดสรร
ในกรณีท่มี ที ่ดี นิ จัดสรรแปลงย่อยที่ยงั ไม่มผี ู้ใดซื้อหรือได้โอนกลับมาเป็ นของผู้จดั สรรที่ดนิ ให้ผู้จดั สรรที่ดนิ เป็ น
สมาชิกนิตบิ ุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรร
5
6

มาตรา 43/1 เพิม่ โดย มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
มาตรา 44 ความเดิมถูกยกเลิกโดย มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
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มาตรา 48 เพือ่ ประโยชน์ของผูซ้ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรร ให้นิตบิ ุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรรมีอาํ นาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(1) กําหนดระเบียบเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค
(2) กําหนดระเบียบเกีย่ วกับการอยูอ่ าศัยและการจราจรภายในทีด่ นิ จัดสรร
(3) เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในส่วนทีน่ ิตบิ ุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรร
มีหน้าทีบ่ าํ รุงรักษาจากสมาชิก
(4) ยื่นคําร้องทุกข์หรือเป็ นโจทก์ฟ้องแทนสมาชิกเกี่ยวกับกรณีท่กี ระทบสิทธิหรือประโยชน์ ของสมาชิก
จํานวนตัง้ แต่สบิ รายขึน้ ไป
(5) จัดให้มบี ริการสาธารณะเพือ่ สวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือทรัพย์สนิ เพือ่ สาธารณประโยชน์
(6) ดําเนินการอื่นใดให้เป็ นไปตามกฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลาง หรือข้อบังคับ
ของคณะกรรมการทีอ่ อกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
การดําเนินการตาม (1) (2) และ (5) จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากมติทป่ี ระชุมใหญ่ของสมาชิก
มาตรา 49 ค่าใช้จา่ ยในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ให้จดั เก็บเป็ นรายเดือนจากทีด่ นิ แปลงย่อยใน
โครงการจัดสรรที่ดนิ ทุกแปลง ทัง้ นี้ อาจกําหนดค่าใช้จ่ายในอัตราที่แตกต่างกันตามประเภทการใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ หรือขนาด
พืน้ ทีไ่ ด้ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลางกําหนด
ให้ผซู้ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรรออกค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคสําหรับทีด่ นิ จัดสรรทีต่ นซือ้ และให้
ผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ ออกค่าใช้จา่ ยในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคสําหรับทีด่ นิ แปลงย่อยทีย่ งั ไม่มผี ซู้ อ้ื
การกําหนดและการแก้ไขอัตราค่าใช้จา่ ยในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค จะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากมติทป่ี ระชุมใหญ่ของสมาชิกตามมาตรา 44(1) หรือคณะกรรมการตามมาตรา 44(2)
ให้เริม่ เก็บค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเมื่อเริม่ จัดตัง้ นิตบิ ุคคลตามมาตรา 44(1) หรือ
เมื่อได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการตามมาตรา 44(2) โดยให้นิตบิ ุคคลตามมาตรา 44(1) หรือผูซ้ ง่ึ ดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการตามมาตรา 44(2) ทีม่ หี น้าทีใ่ นการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
มีอาํ นาจในการจัดเก็บ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคและการจัดทําบัญชี ให้เป็ นไป
ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลางกําหนด
มาตรา 50 ผู้มหี น้ าที่ชําระเงินค่าบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณู ปโภคตามมาตรา 49 วรรคสอง ที่ชําระเงิน
ดังกล่าวล่าช้ากว่าเวลาทีก่ าํ หนด จะต้องจ่ายค่าปรับสําหรับการจ่ายเงินล่าช้าตามอัตราทีค่ ณะกรรมการกําหนด
7 ผูท
้ ่คี า้ งชําระเงินค่าบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตัง้ แต่สามเดือนขึน้ ไป อาจถูกระงับการให้บริการหรือ
การใช้สทิ ธิในสาธารณูปโภค และในกรณีทค่ี า้ งชําระตัง้ แต่หกเดือนขึน้ ไป พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี ํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิ
และนิตกิ รรมในทีด่ นิ จัดสรรของผูค้ า้ งชําระจนกว่าจะชําระให้ครบถ้วน ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ
จัดสรรทีด่ นิ กลางกําหนด
ให้ถือว่าหนี้ค่าบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณู ปโภคเป็ นหนี้ บุรมิ สิทธิในมูลรักษาอสังหาริมทรัพย์เหนือที่ดิน
จัดสรรของผูค้ า้ งชําระ
มาตรา 51 การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ
ให้แก่นิตบิ ุคคลตามมาตรา 44(1) ให้ได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากร
เงินทีน่ ิตบิ ุคคลตามมาตรา 44(1) ได้รบั จากผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ หรือผูซ้ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรรเพื่อนําไปใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและ
การจัดการสาธารณูปโภค ให้ได้รบั ยกเว้นภาษีอากร
การยกเว้นภาษีอากรตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร โดยจะกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขด้วยก็ได้
7

วรรคสองของมาตรา 50 ความเดิมถูกยกเลิกโดย มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
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มาตรา 52 ในกรณีทผ่ี จู้ ดั สรรทีด่ นิ กระทําการใดๆ อันเป็ นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจํายอมตามมาตรา 43 ลดไป
หรือเสื่อมความสะดวก หรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผดิ ไปจากแผนผังโครงการ หรือวิธกี ารจัดสรรทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต
จากคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผูซ้ ง่ึ คณะกรรมการมอบหมาย มีอาํ นาจสังให้
่ ผจู้ ดั สรรทีด่ นิ ระงับการ
กระทํานัน้ และบํารุงรักษาสาธารณู ปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จดั ทําขึน้ หรือดําเนินการตามแผนผัง โครงการ หรือวิธกี าร
จัดสรรทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
มาตรา 53 การจัดให้มแี ละการบํารุงรักษาบริการสาธารณะให้นําความในมาตรา 50 มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม ทัง้ นี้
ให้เรียกเก็บค่าใช้บริการและค่าบํารุงรักษาบริการสาธารณะได้ตามอัตราทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
หมวด 5
การยกเลิ กการจัดสรรที่ดิน
มาตรา 54 ในกรณีทผ่ี จู้ ดั สรรทีด่ นิ ประสงค์จะยกเลิกการจัดสรรที่ดนิ ให้ย่นื คําขอต่อเจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดหรือ
เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดสาขาแห่งท้องทีซ่ ง่ึ ทีด่ นิ นัน้ ตัง้ อยู่
การขอยกเลิกการจัดสรรทีด่ นิ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 55 ให้เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดสาขาปิ ดประกาศคําขอยกเลิกการจัดสรรทีด่ นิ ไว้
ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ สํานักงานทีด่ นิ จังหวัดหรือสํานักงานทีด่ นิ สาขา สํานักงานของผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ บริเวณทีด่ นิ ทีท่ ําการจัดสรร ทีว่ ่า
การอําเภอ ทีท่ าํ การองค์การบริหารส่วนตําบล มีกําหนดหกสิบวัน และให้ผจู้ ดั สรรทีด่ นิ ประกาศในหนังสือพิมพ์ซ่งึ แพร่หลายใน
ท้องถิน่ นัน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และแจ้งเป็ นหนังสือให้ผซู้ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรรทราบ
มาตรา 56 ให้ผซู้ ง่ึ มีประโยชน์เกีย่ วข้องกับการจัดสรรทีด่ นิ ทีป่ ระสงค์จะคัดค้านคําขอยกเลิกการจัดสรรทีด่ นิ ยื่นคํา
คัดค้านต่อเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดสาขาภายในสามสิบวันนับแต่วนั ครบกําหนดปิ ดประกาศตาม
มาตรา 55
ถ้าไม่มผี ใู้ ดคัดค้านภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดสาขา
เสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการสังยกเลิ
่
กการจัดสรรทีด่ นิ
ในกรณีท่ผี ู้ซ้อื ที่ดนิ จัดสรรคัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดสาขายกเลิกเรื่องขอ
ยกเลิกการจัดสรรทีด่ นิ แต่ถา้ มีผคู้ ดั ค้านแต่มใิ ช่ผซู้ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรรให้เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัด หรือเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดสาขา
เสนอคําขอยกเลิกการจัดสรรทีด่ นิ และคําคัดค้านให้คณะกรรมการพิจารณา
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสาม ผู้จดั สรรที่ดนิ หรือผูค้ ดั ค้านอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ
กลางได้ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งคําวินิจฉัย
มาตรา 57 เมือ่ คณะกรรมการสังยกเลิ
่
กการจัดสรรทีด่ นิ แล้ว ใบอนุญาตทีไ่ ด้ออกตามมาตรา 27 ให้เป็ นอันยกเลิก
หมวด 6
บทกําหนดโทษ
มาตรา 58 ผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องผูใ้ ดไม่มาให้ถอ้ ยคําหรือไม่ส่งเอกสารตามทีค่ ณะกรรมการจัดสรร
ทีด่ นิ กลางหรือคณะกรรมการเรียกหรือสังตามมาตรา
่
15 หรือผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ หรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ จัดสรรผูใ้ ดไม่ให้ความสะดวก
แก่คณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ กลาง คณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ กลางแต่งตัง้ ใน
การปฏิบตั งิ านตามมาตรา 18 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท
มาตรา 59 ผูใ้ ดฝา่ ฝืนมาตรา 21 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีและปรับตัง้ แต่สห่ี มืน่ บาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา 60 ผูใ้ ดแจ้งข้อความหรือแสดงหลักฐานหรือรายละเอียดตามมาตรา 23(7) อันเป็ นเท็จ หรือปกปิ ดข้อความ
จริงซึง่ ควรบอกให้แจ้ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
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มาตรา 61 ผู้ใดโฆษณาโครงการจัดสรรที่ดนิ โดยฝ่าฝื นมาตรา 29 ต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่หา้ หมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนบาท
มาตรา 62 ผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 31 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท
มาตรา 63 ผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ ผูใ้ ดฝา่ ฝืนมาตรา 34 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา 64 ผูใ้ ดฝา่ ฝืนมาตรา 35 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา 65 ผูใ้ ดฝา่ ฝืนคําสังของคณะกรรมการ
่
คณะอนุ กรรมการ หรือผูซ้ ง่ึ คณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา 52
นอกจากต้องปฏิบตั ติ ามคําสังดั
่ งกล่าวแล้ว ต้องระวางโทษปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาทีย่ งั ฝา่ ฝืน
มาตรา 66 ในกรณีทผ่ี กู้ ระทําความผิดซึง่ จะต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตนิ ้ีเป็ นนิตบิ ุคคล กรรมการ ผูจ้ ดั การของ
ั ญัตไิ ว้สาํ หรับความผิดนัน้ ๆ ด้วย
นิตบิ ุคคล และบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ ุคคลนัน้ ต้องรับโทษตามทีบ่ ญ
เว้นแต่จะพิสจู น์ได้วา่ ตนมิได้มสี ว่ นในการกระทําผิดนัน้
บทเฉพาะกาล
มาตรา 67 บรรดากฎกระทรวงและข้อ กํ า หนดที่อ อกตามประกาศของคณะปฏิว ัติ ฉบับ ที่ 286 ลงวัน ที่ 24
พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ให้คงมีผลใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี จนกว่าจะได้มกี ฎกระทรวง
และข้อกําหนดทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ
มาตรา 68 ให้ค ณะกรรมการควบคุ ม การจัด สรรที่ดิน ตามประกาศของคณะปฏิว ัติ ฉบับ ที่ 286 ลงวัน ที่ 24
พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและคณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ กรุงเทพมหานคร
จนกว่าจะได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลาง และคณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
ให้คณะอนุ กรรมการควบคุมการจัดสรรทีด่ นิ จังหวัดตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2515 ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ จังหวัด จนกว่าจะได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ จังหวัดตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา 69 ใบอนุ ญ าตหรือ การอนุ ญ าตใดๆ ที่ไ ด้ใ ห้ไ ว้ต ามประกาศของคณะปฏิว ัติ ฉบับ ที่ 286 ลงวัน ที่ 24
พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ที่ยงั มีผลใช้บงั คับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ ให้ถอื ว่าเป็ นใบอนุ ญาตและการอนุ ญาตตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา 70 การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค ให้นํามาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50
มาตรา 51 และมาตรา 52 มาใช้บงั คับแก่การจัดสรรทีด่ นิ ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.
2515 ด้วยโดยอนุโลม
การบํารุงรักษาบริการสาธารณะ ให้นํามาตรา 53 มาใช้บงั คับแก่การจัดสรรทีด่ นิ ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่
286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ด้วยโดยอนุโลม
การพ้นจากความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณู ปโภคของผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตหรือผู้รบั โอนใบอนุ ญาตตาม
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 หรือผูร้ บั โอนกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ อันเป็ นสาธารณูปโภค ให้
นํามาตรา 44 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในกรณีทผ่ี ไู้ ด้รบั ใบอนุญาตหรือผูร้ บั โอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2515 หรือผูร้ บั โอนกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ อันเป็ นสาธารณูปโภค มิได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการบํารุงรักษากิจการอันเป็ นสาธารณูปโภค
ผูซ้ ้อื ทีด่ นิ จัดสรรจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนที่ดนิ แปลงย่อยตามแผนผังโครงการ อาจยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานที่ดนิ
จังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดสาขา เพือ่ จัดตัง้ นิตบิ ุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรรได้
เมื่อเจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดสาขาได้รบั คําขอจัดตัง้ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้ปิด
ประกาศคําขอไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สํานักงานที่ดนิ เขตหรือทีว่ ่าการอําเภอหรือกิง่ อําเภอ ทีท่ ําการแขวงหรือที่ทําการกํานันแห่ง
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ท้องทีซ่ ่งึ ทีด่ นิ นัน้ ตัง้ อยู่และบริเวณทีด่ นิ ทีท่ ําการจัดสรร มีกําหนดสามสิบวัน และแจ้งเป็ นหนังสือให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตหรือผูร้ บั
โอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 หรือผูร้ บั โอนกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ อันเป็ น
สาธารณูปโภคทราบตามทีอ่ ยูท่ ไ่ี ด้ให้ไว้กบั พนักงานเจ้าหน้าที่
เมือ่ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตหรือผูร้ บั โอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.
2515 หรือผูร้ บั โอนกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ อันเป็ นสาธารณูปโภค คัดค้านการจัดตัง้ นิตบิ ุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรร ให้เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัด
หรือเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดสาขาส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาต
หรือผูร้ บั โอนใบอนุ ญาตตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 หรือผูร้ บั โอนกรรมสิทธิ ์
ทีด่ นิ อันเป็ นสาธารณูปโภค มิได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการบํารุงรักษากิจการอันเป็ นสาธารณูปโภคจริงให้นําความในมาตรา 43 วรรค
สองมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม หากคณะกรรมการเห็นว่าผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาต หรือผูร้ บั โอนใบอนุ ญาตตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 หรือผู้รบั โอนกรรมสิทธิ ์ที่ดินอันเป็ นสาธารณู ปโภคได้ปฏิบตั ิหน้ าที่ในการ
บํารุงรักษากิจการอันเป็ นสาธารณูปโภค ให้ยกเลิกการดําเนินการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรร
ในกรณีทผ่ี ไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตหรือผูร้ บั โอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2515 หรือผูร้ บั โอนกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ อันเป็ นสาธารณูปโภคไม่คดั ค้าน หรือไม่ปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการตามวรรคหก
ให้เจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดตัง้ นิตบิ ุคคลหมู่บ้านจัดสรร และให้มอี ํานาจจด
ทะเบียนโอนทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นสาธารณูปโภคให้แก่นิตบิ ุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรรต่อไป
มาตรา 71 ในระหว่างทีค่ ณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลางยังมิได้กําหนดแบบมาตรฐานของสัญญา ตามมาตรา 8(4)
มิให้นําความในมาตรา 34 และมาตรา 63 มาใช้บงั คับ
มาตรา 72 บรรดาคําขออนุ ญาต การออกหรือโอนใบอนุ ญาตให้จดั สรรที่ดนิ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินการ
ของคณะกรรมการควบคุ ม การจัด สรรที่ดิน คณะอนุ ก รรมการในวัน ที่พ ระราชบัญ ญัติน้ี ใ ช้ บ ัง คับ ให้ ดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี เว้นแต่การอุทธรณ์ ให้ดําเนินการตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.
2515
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
อัตราค่าธรรมเนี ยม
1. ใบอนุญาตให้ทาํ การจัดสรรทีด่ นิ
เศษของไร่ให้คดิ เป็ นหนึ่งไร่
2. การโอนใบอนุญาตให้ทาํ การจัดสรรทีด่ นิ

ไร่ละ

500

บาท

รายละ 5,000

บาท

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนือ่ งจากประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที ่ 286 ลงวันที ่ 24
พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ซึง่ เป็ นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจัดสรรทีด่ นิ ได้ประกาศใช้บงั คับมาเป็ นเวลานานแล้ว มีหลักการ
และรายละเอีย ดไม่เ หมาะสมหลายประการ สมควรแก้ไ ขปรับ ปรุง เพือ่ กํา หนดมาตรการในการคุ้ม ครองผู้ซ้ือทีด่ ิน จัดสรร
โดยเฉพาะการได้ส ิท ธิใ นทีด่ ิน จัด สรรและการกํ า หนดให้ม ีผู้ร ับ ผิด ชอบบํ า รุ ง รัก ษาสาธารณู ป โภคและบริก ารสาธารณะ
นอกจากนัน้ เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจการจัดสรรทีด่ นิ ได้กระจายอํานาจการอนุญาตและการควบคุมดูแลการ
จัดสรรทีด่ นิ ไปสูร่ ะดับจังหวัด และกําหนดเวลาในการพิจารณาอนุ ญาตให้แน่นอน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที ่ 45ก วันที ่ 23 พฤษภาคม 2543
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พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีก่ ารจัดสรรทีด่ นิ ในปจั จุบนั ไม่ได้กําหนดให้จดแจ้งในโฉนด
ทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์วา่ ทีด่ นิ แปลงนัน้ เป็ นทีด่ นิ อันเป็นสาธารณูปโภคหรือทีด่ นิ ทีใ่ ช้เพือ่ บริการสาธารณะ เป็น
ผลให้ไม่อาจทราบชัดเจนว่าทีด่ นิ แปลงใดเป็ นทีด่ นิ อันเป็ นสาธารณูปโภคหรือทีด่ นิ ทีใ่ ช้เพือ่ บริการสาธารณะ และมีการโอนทีด่ นิ
ดังกล่าวไปยังบุคคลอืน่ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ อันเป็ นสาธารณูปโภคของผูซ้ ้อื ทีด่ นิ จัดสรรโดยรวม จึง
สมควรให้ม ีการจดแจ้งดังกล่าวและห้ามการโอนทีด่ ิน อันเป็ นสาธารณู ปโภค รวมทัง้ กําหนดหลักเกณฑ์การพ้นจากหน้ าที ่
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ และการให้ทรัพย์สนิ อันเป็ นสาธารณูปโภคตกเป็ นของนิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรรให้
เหมาะสมและเป็ น ประโยชน์ ต่ อส่ว นรวม ประกอบกับสมควรแก้ไ ขบทบัญ ญัติทีก่ ํา หนดชือ่ ตํา แหน่ ง ในคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ ีให้เป็นไปตามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับในปจั จุบนั รวมทัง้ แก้ไขระยะเวลาการค้างชําระค่าบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภคให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ ี
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 132 ตอนที ่ 92ก วันที ่ 25 กันยายน 2558

