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พระราชบญัญติั 
การจดัสรรที�ดิน 

พ.ศ. 2543 

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

เป็นปีที� 55 ในรชักาลปัจจุบนั 
 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 
 โดยที�เป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการจดัสรรที�ดนิ 
 พระราชบญัญตันิี�มบีทบญัญตับิางประการเกี�ยวกบัการจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึ�งมาตรา 29 ประกอบกบั
มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิห้กระทําได้โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัแิห่ง
กฎหมาย 
 จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึ�นไวโ้ดยคาํแนะนําและยนิยอมของรฐัสภาดงัต่อไปนี� 

 มาตรา 1 พระราชบญัญตันิี�เรยีกว่า “พระราชบญัญตักิารจดัสรรที�ดนิ พ.ศ. 2543” 

 มาตรา 2 พระราชบญัญตันิี�ใหใ้ชบ้งัคบัเมื�อพน้กาํหนดหกสบิวนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

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

 มาตรา 4 ในพระราชบญัญตันิี� 

 “การจดัสรรที �ดนิ” หมายความว่า การจาํหน่ายที�ดนิที�ไดแ้บ่งเป็นแปลงย่อยรวมกนัตั �งแต่สบิแปลงขึ�นไป ไม่ว่าจะเป็น
การแบ่งจากที�ดนิแปลงเดยีวหรอืแบ่งจากที�ดนิหลายแปลงที�มพีื�นที�ตดิต่อกนั โดยไดร้บัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์เป็นค่าตอบแทน 
และใหห้มายความรวมถงึการดาํเนินการดงักล่าวที�ไดม้กีารแบ่งที�ดนิเป็นแปลงย่อยไวไ้ม่ถงึสบิแปลงและต่อมาไดแ้บ่งที�ดนิแปลง
เดมิเพิ�มเตมิภายในสามปี เมื�อรวมกนัแลว้มจีาํนวนตั �งแต่สบิแปลงขึ�นไปดว้ย 
 “สทิธใินที �ดนิ” หมายความว่า กรรมสทิธิ �และใหห้มายความรวมถงึสทิธคิรอบครองดว้ย 
 “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตใหท้าํการจดัสรรที�ดนิ 
 “ผู้จดัสรรที �ดนิ” หมายความว่า ผู้ได้รบัใบอนุญาตใหท้ําการจดัสรรที�ดนิและใหห้มายความรวมถึงผูร้บัโอนใบอนุญาต
ดว้ย 
 “ผูซ้ื�อที �ดนิจดัสรร” หมายความว่า ผูท้าํสญัญากบัผูจ้ดัสรรที�ดนิเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งที�ดนิจดัสรร และใหห้มายความรวมถงึ
ผูร้บัโอนสทิธใินที�ดนิคนต่อไปดว้ย 
 1 “สาธารณูปโภค” หมายความว่า สิ�งอาํนวยประโยชน์ที�ผูจ้ดัสรรที�ดนิไดจ้ดัใหม้ขี ึ�นเพื�อใหผู้ซ้ื�อที�ดนิจดัสรรใชป้ระโยชน์
ร่วมกนัตามสญัญาหรอืแผนผงัโครงการที�ไดร้บัอนุญาต 
 “บรกิารสาธารณะ” หมายความว่า การใหบ้รกิารหรอืสิ�งอํานวยความสะดวกในโครงการจดัสรรที�ดนิที�กําหนดไว้ใน
โครงการที�ขออนุญาตจดัสรรที�ดนิตามมาตรา 23(4) 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการจดัสรรที�ดนิจงัหวดั 
 “พนักงานเจา้หน้าที �” หมายความว่า เจา้พนักงานที�ดนิซึ�งเป็นผูป้ฏบิตักิารในการจดทะเบยีนสทิธ ิและนิตกิรรมตาม
ประมวลกฎหมายที�ดนิ 
 “รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี� 

                                                
1 บทนิยาม บญัญตัเิพิ�มโดย มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตักิารจดัสรรที�ดนิ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2558 
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 มาตรา 5 พระราชบญัญตันิี�มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่ 

  (1) การจดัสรรที�ดนิของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ ราชการส่วนทอ้งถิ�น หรอืองคก์รอื�น
ของรฐัที�มอีาํนาจหน้าที�ทาํการจดัสรรที�ดนิตามกฎหมาย 
  (2) การจดัสรรที�ดนิที�ไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายอื�น 

 มาตรา 6 ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี� และใหม้อีาํนาจออกกฎกระทรวง

กาํหนดค่าธรรมเนียมไม่เกนิอตัราทา้ยพระราชบญัญตันิี� และกาํหนดกจิการอื�นเพื�อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี� 
 กฎกระทรวงนั �น เมื�อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด 1   

คณะกรรมการจดัสรรที�ดิน 

 2 มาตรา 7 ให้มคีณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลาง ประกอบด้วย ปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ 

อยัการสงูสดุ อธบิดกีรมการปกครอง อธบิดกีรมชลประทาน อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง เลขาธกิารคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค เลขาธกิารสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม และผูท้รงคุณวุฒจิาํนวนหกคนซึ�งรฐัมนตรี
แต่งตั �งจากผูม้คีวามรู ้ความสามารถ หรอืประสบการณ์ในดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์การผงัเมอืง การบรหิารชุมชน หรอื
กฎหมาย เป็นกรรมการ 
 ให้อธิบดีกรมที�ดินเป็นกรรมการและเลขานุการ และแต่งตั �งข้าราชการกรมที�ดินจํานวนไม่เกินสองคนเป็น
ผูช้่วยเลขานุการ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒติามวรรคหนึ�ง ให้แต่งตั �งจากผู้แทนภาคเอกชนซึ�งเป็นผู้ดําเนินกจิการเกี�ยวกบัการพฒันา 
อสงัหารมิทรพัยไ์ม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง 

 มาตรา 8 คณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลางมอีํานาจหน้าที�กาํกบัดแูลการจดัสรรที�ดนิโดยทั �วไป รวมทั �งใหม้อีาํนาจ

หน้าที�ดงัต่อไปนี� 
  (1) กาํหนดนโยบายการจดัสรรที�ดนิ 
  (2) วางระเบยีบเกี�ยวกบัการจดัสรรที�ดนิ 
  (3) ใหค้วามเหน็ชอบขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการจดัสรรที�ดนิที�คณะกรรมการเสนอตามมาตรา 14(1) 
  (4) กําหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื�อจะขายที�ดินจัดสรรเพื�อให้ผู้ขอใบอนุญาตทําการจัดสรร 
ที�ดนิใชใ้นการประกอบกจิการตามพระราชบญัญตันิี� 
  (5) วินิจฉัยชี�ขาดปัญหาเกี�ยวกบัการจดัสรรที�ดินตามคําร้องหรือคําอุทธรณ์ของผู้ขอใบอนุญาตทําการ
จดัสรรที�ดนิหรอืผูจ้ดัสรรที�ดนิ 
  (6) ปฏบิตักิารอื�นตามที�บญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี�หรอืกฎหมายอื�น 
 ระเบยีบตาม (2) เมื�อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 มาตรา 9 กรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละสองปี 

 กรรมการซึ�งพน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัแต่งตั �งอกีได ้แต่จะดาํรงตําแหน่งเกนิสองวาระตดิต่อกนัมไิด ้

 มาตรา 10 นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา 9 กรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งเมื�อ 

  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) รัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื�อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที� หรือหย่อน
ความสามารถ 
  (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                                                
2 มาตรา 7 ความเดมิถกูยกเลกิโดย มาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตักิารจดัสรรที�ดนิ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
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  (5) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
  (6) ได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที�สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรบัความผิดที�ได้กระทําโดย
ประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

 มาตรา 11 ในกรณีที�กรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งก่อนวาระ รฐัมนตรอีาจแต่งตั �งผูอ้ื�นเป็นกรรมการแทน

ได ้และใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตั �งดาํรงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที�เหลอือยู่ของผูซ้ึ�งตนแทน 

 มาตรา 12 การประชุมคณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลางต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวน

กรรมการทั �งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในการประชุมของคณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลาง ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าที�ได ้ให้
กรรมการที�มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 
 การวนิิจฉัยชี�ขาดของที�ประชุมใหถ้ือเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ�งมเีสยีงหนึ�งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีง 
เท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี�ขาด 

 5 มาตรา 13 ใหม้คีณะกรรมการจดัสรรที�ดนิจงัหวดัทุกจงัหวดั ดงันี� 

  (1) ในกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการจัดสรรที�ดินกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย อธิบดีกรม 
ที�ดนิหรอืรองอธบิดกีรมที�ดนิซึ�งอธบิดกีรมที�ดนิมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนกรมชลประทาน ผูแ้ทนกรมโยธาธกิาร
และผงัเมือง ผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ผู้แทนสํานักงานอยัการสูงสุด ผู้แทน
กรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒจิํานวนสี�คนซึ�งปลดักระทรวงมหาดไทยแต่งตั �ง เป็นกรรมการ และใหผู้้แทนกรมที�ดนิเป็น
กรรมการและเลขานุการ 
  (2) ในจงัหวดัอื�น ให้มคีณะกรรมการจดัสรรที�ดนิจงัหวดั ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจงัหวดัหรอืรองผู้ว่า
ราชการจงัหวดัซึ�งผูว้่าราชการจงัหวดัมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนกรมชลประทาน อยัการจงัหวดัซึ�งเป็นหวัหน้า
สาํนกังานอยัการจงัหวดั โยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั ปลดัจงัหวดั นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั และผูท้รงคุณวุฒจิาํนวนสี�
คน ซึ�งปลดักระทรวงมหาดไทยแต่งตั �ง เป็นกรรมการ และใหเ้จา้พนกังานที�ดนิจงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ในกรณีที�เป็นการพจิารณาหรืออนุมตัิเกี�ยวกบัการจดัสรรที�ดนิที�ตั �งอยู่ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ�นใด ให ้
ผูแ้ทนผูบ้รหิารองคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิ�นแห่งนั �นเป็นกรรมการร่วมดว้ยแห่งละหนึ�งคน 
 การแต่งตั �งกรรมการผูท้รงคุณวุฒติาม (1) และ (2) ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยแต่งตั �งจากภาคเอกชนซึ�งไม่ไดเ้ป็น 
ผูจ้ดัสรรที�ดนิ และเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ หรอืประสบการณ์ในดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์การผงัเมอืง การบรหิาร
ชุมชน หรอืกฎหมาย 

 มาตรา 14 คณะกรรมการมอีํานาจหน้าที�กํากบัดูแลการจดัสรรที�ดนิภายในจงัหวดัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี� 

รวมทั �งใหม้อีาํนาจหน้าที�ดงัต่อไปนี� 
  (1) ออกขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการจดัสรรที�ดนิโดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลาง 
  (2) พิจารณาเกี�ยวกบัคําขออนุญาต การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรือการเพิกถอนการโอน
ใบอนุญาตใหจ้ดัสรรที�ดนิ 
  (3) ตรวจสอบการจดัสรรที�ดนิเพื�อใหเ้ป็นไปตามแผนผงั โครงการ หรอืวธิกีารที�ไดร้บัอนุญาต 
  (4) ปฏบิตักิารอื�นตามที�บญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี�หรอืกฎหมายอื�น 
 ขอ้กาํหนดตาม (1) เมื�อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 มาตรา 15 ในการปฏิบตัิหน้าที�ตามพระราชบญัญัตินี�ให้คณะกรรมการจดัสรรที�ดินกลางและคณะกรรมการ มี

อํานาจเรยีกเป็นหนังสอืใหบุ้คคลใดมาใหข้อ้เทจ็จรงิ คําอธบิาย ความเหน็ คําแนะนําทางวชิาการ หรอืใหส้่งเอกสารหรอืขอ้มลู
เกี�ยวกบัการจดัสรรที�ดนิ หรอืกจิการอื�นที�เกี�ยวเนื�องกบัการจดัสรรที�ดนิตามที�เหน็สมควร 

                                                
5 วรรคหนึ�งของมาตรา 13 ความเดมิถกูยกเลกิโดย มาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตักิารจดัสรรที�ดนิ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว  
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 มาตรา 16 การออกข้อกําหนดเกี�ยวกบัการจดัสรรที�ดนิตามมาตรา 14(1) ให้คณะกรรมการกําหนดหลกัเกณฑ ์

การจดัทาํแผนผงั โครงการ และวธิกีารในการจดัสรรที�ดนิเพื�อประโยชน์เกี�ยวกบัการสาธารณสขุ การรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 
การคมนาคม การจราจร ความปลอดภยั การสาธารณูปโภค และการผงัเมอืง ตลอดจนการอื�นที�จําเป็นในการจดัสรรที�ดนิให้
เหมาะสมกบัสภาพทอ้งที�ของจงัหวดันั �น โดยใหก้าํหนดเงื�อนไขในสิ�งต่อไปนี�ดว้ย คอื  
  (1) ขนาดความกวา้งและความยาวตํ�าสดุ หรอืเนื�อที�จาํนวนน้อยที�สดุของที�ดนิแปลงย่อยที�จะจดัสรรได ้
  (2) ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทต่างๆ ทางเดนิและทางเท้าในที�ดนิจดัสรรทั �งหมด รวมทั �งการ
ต่อเชื�อมกบัถนนหรอืทางสายนอกที�ดนิจดัสรร 
  (3) ระบบการระบายนํ�า การบาํบดันํ�าเสยี และการกาํจดัขยะสิ�งปฏกิลู 
  (4) ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะที�จําเป็นต่อการรกัษาสภาพแวดลอ้ม การ
สง่เสรมิสภาพความเป็นอยู่ และการบรหิารชุมชน 

 มาตรา 17 ใหนํ้ามาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 มาใชบ้งัคบัแก่คณะกรรมการโดยอนุโลม 

 มาตรา 18 ในการปฏบิตัหิน้าที�ตามพระราชบญัญตันิี� คณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลางและคณะกรรมการมอีํานาจ

แต่งตั �งคณะอนุกรรมการหรอืบุคคลหนึ�งบุคคลใดเพื�อใหพ้จิารณาหรอืกระทาํการอย่างใดตามที�คณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลาง
หรอืคณะกรรมการมอบหมายได ้เวน้แต่การดาํเนินการตามมาตรา 14(1) และ (2) 
 คณะอนุกรรมการและบุคคลซึ�งคณะกรรมการจัดสรรที�ดินกลางหรือคณะกรรมการแต่งตั �ง มีอํานาจหน้าที�
เช่นเดยีวกบัคณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลางหรอืคณะกรรมการในกจิการที�ไดร้บัมอบหมาย  

 มาตรา 19 ใหนํ้ามาตรา 12 มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 มาตรา 20 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี�  ให้คณะกรรมการจัดสรรที�ดินกลางคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ และบุคคลซึ�งไดร้บัแต่งตั �งตามมาตรา 18 เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด 2   

การขออนุญาตจดัสรรที�ดิน 

 มาตรา 21 หา้มมใิหผู้ใ้ดทาํการจดัสรรที�ดนิ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการ 

 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 22 ผู้ใดขอแบ่งแยกที�ดนิเป็นแปลงย่อยมจีํานวนตั �งแต่สบิแปลงขึ�นไป และไม่อาจแสดงใหเ้ป็นที�เชื�อไดว้่า 

มใิช่เป็นการแบ่งแยกที�ดนิเพื�อการจดัสรรที�ดนิ ใหพ้นักงานเจา้หน้าที�แจง้ใหผู้ข้อดําเนินการยื�นคําขอทําการจดัสรรที�ดนิและรอ
การดําเนินการเรื�องการแบ่งแยกที�ดนิไวก้่อน หากผูข้อไม่เหน็ดว้ยใหม้สีทิธอิุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในกาํหนดสามสบิวนั
นบัแต่วนัที�ไดร้บัแจง้ 
 ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ภายในกําหนดสี�สบิหา้วนันบัแต่วนัที�คณะกรรมการไดร้บัอุทธรณ์ ถา้คณะกรรมการ
มไิดม้คีาํวนิิจฉยัภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวใหพ้นกังานเจา้หน้าที�ดาํเนินการเรื�องการแบ่งแยกที�ดนินั �นต่อไป 
 เมื�อคณะกรรมการมคีาํวนิิจฉยัอุทธรณ์เป็นประการใดแลว้ ใหแ้จง้คาํวนิิจฉยัเป็นหนงัสอืใหผู้อุ้ทธรณ์ทราบภายในเจด็
วนันบัแต่วนัที�คณะกรรมการมคีาํวนิิจฉยั คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหเ้ป็นที�สดุ 

 มาตรา 23 ผูใ้ดประสงคจ์ะทาํการจดัสรรที�ดนิใหย้ื�นคาํขอต่อเจา้พนักงานที�ดนิจงัหวดัหรอืเจา้พนักงานที�ดนิจงัหวดั

สาขาแห่งทอ้งที�ซึ�งที�ดนินั �นตั �งอยู่ พรอ้มหลกัฐานและรายละเอยีดดงัต่อไปนี� 
  (1) โฉนดที�ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ที�มีชื�อผู้ขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที�ดินเป็นผู ้
มสีทิธใินที�ดนิ โดยที�ดนินั �นตอ้งปลอดจากบุรมิสทิธใิดๆ เวน้แต่บุรมิสทิธใินมลูซื�อขายอสงัหารมิทรพัย ์
  (2) ในกรณีที�ที�ดนิที�ขอทาํการจดัสรรที�ดนิมบีุรมิสทิธใินมูลซื�อขายอสงัหารมิทรพัย ์หรอืภาระการจาํนอง ให้
แสดงบนัทกึความยนิยอมให้ทําการจดัสรรที�ดนิของผู้ทรงบุรมิสทิธหิรอืผู้รบัจํานองและจํานวนเงนิที�ผู้ทรงบุรมิสทิธหิรอืผูร้บั
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จํานองจะไดร้บัชําระหนี�จากที�ดนิแปลงย่อยแต่ละแปลง และต้องระบุดว้ยว่าที�ดนิที�เป็นสาธารณูปโภคหรอืที�ดนิที�ใชเ้พื�อบรกิาร
สาธารณะไม่ตอ้งรบัภาระหนี�บุรมิสทิธหิรอืจาํนองดงักล่าว 
  (3) แผนผงัแสดงจาํนวนที�ดนิแปลงย่อยที�จะขอจดัสรรและเนื�อที�โดยประมาณของแต่ละแปลง 
  (4) โครงการปรบัปรุงที�ดนิที�ขอจดัสรร การจดัใหม้สีาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะ รวมทั �งการปรบัปรุง
อื�นตามควรแก่สภาพของทอ้งถิ�น โดยแสดงแผนผงั รายละเอยีด และรายการก่อสรา้ง ประมาณการค่าก่อสรา้ง และกาํหนดเวลา
ที�จะจดัทําใหแ้ลว้เสรจ็ ในกรณีที�ไดม้กีารปรบัปรุงที�ดนิที�ขอจดัสรรหรอืได้จดัทําสาธารณูปโภคหรอืบรกิารสาธารณะแลว้เสรจ็
ทั �งหมดหรอืบางสว่นก่อนขอทาํการจดัสรรที�ดนิ ใหแ้สดงแผนผงัรายละเอยีดและรายการก่อสรา้งที�ไดจ้ดัทาํแลว้เสรจ็นั �นดว้ย 
  (5) แผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบาํรุงรกัษาสาธารณูปโภค 
  (6) วธิกีารจาํหน่ายที�ดนิจดัสรรและการชาํระราคาหรอืค่าตอบแทน 
  (7) ภาระผกูพนัต่าง ๆ ที�บุคคลอื�นมสีว่นไดเ้สยีเกี�ยวกบัที�ดนิที�ขอจดัสรรนั �น 
  (8) แบบสญัญาจะซื�อจะขายที�ดนิจดัสรร 
  (9) ที�ตั �งสาํนกังานของผูข้อใบอนุญาตทาํการจดัสรรที�ดนิ 
  (10) ชื�อธนาคาร หรอืสถาบนัการเงนิที�คณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลางกาํหนด ซึ�งจะเป็นผูค้ํ�าประกนัการจดั
ให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที�ดิน และคํ�าประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะ 

 มาตรา 24 ในกรณีที�คณะกรรมการเห็นสมควรอนุญาตให้ผู้ใดทําการจัดสรรที�ดินและผู้นั �นยังมิได้จัดให้มี

สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที�ดินหรือดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จตามแผนผังและโครงการ 
คณะกรรมการจะต้องใหผู้ข้อใบอนุญาตทําการจดัสรรที�ดนิจดัหาธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิที�คณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลาง
กําหนดมาทําสญัญาคํ�าประกนักบัคณะกรรมการว่า ถ้าผูข้อใบอนุญาตทําการจดัสรรที�ดนิไม่จดัใหม้สีาธารณูปโภคหรอืบรกิาร
สาธารณะ หรอืการปรบัปรุงที�ดนิใหแ้ลว้เสรจ็ตามแผนผงั โครงการ และกาํหนดเวลาที�ไดร้บัอนุญาตไว ้หรอืมกีรณีที�เชื�อไดว้่าจะ
ไม่แลว้เสรจ็ภายในกําหนดเวลาตามที�ไดร้บัอนุญาต ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิผูค้ํ�าประกนัตอ้งชาํระเงนิใหแ้ก่คณะกรรมการ
ตามจํานวนที�คณะกรรมการกําหนดไวใ้นสญัญาคํ�าประกนัภายในเวลาที�คณะกรรมการกําหนด เพื�อคณะกรรมการจะไดใ้ชเ้งนิ
นั �นในการดําเนินการจดัใหม้สีาธารณูปโภคหรอืบรกิารสาธารณะหรอืปรบัปรุงที�ดนินั �นใหแ้ลว้เสรจ็ตามแผนผงัและโครงการที�
ไดร้บัอนุญาต และถา้มเีงนิเหลอืใหค้นืแก่ผูค้ํ�าประกนัโดยไม่ชกัชา้ 
 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้คํ�าประกนัรบัไปดําเนินการจดัให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือ 
ปรบัปรุงที�ดนิใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลาที�คณะกรรมการกําหนดแทนการเรยีกใหผู้ค้ํ�าประกนัชําระเงนิกไ็ด ้ถ้าผูค้ํ�าประกนัไม่เริ�ม 
ทําการในเวลาอนัควรหรอืไม่ทําใหแ้ล้วเสรจ็ภายในกําหนด คณะกรรมการมอีํานาจเรยีกใหผู้ค้ํ�าประกนัชําระเงนิดงักล่าวตาม
วรรคหนึ�งได ้
 ในกรณีที�คณะกรรมการให้ผู้ขอใบอนุญาตทําการจดัสรรที�ดินจดัหาธนาคารหรือสถาบนัการเงินมาทําสญัญาคํ�า
ประกนัตามวรรคหนึ�ง คณะกรรมการต้องใหผู้ข้อใบอนุญาตทําการจดัสรรที�ดนิทําหนังสอืรบัรองกบัคณะกรรมการดว้ยว่า ถ้า
จาํนวนเงนิที�ผูค้ํ�าประกนัไดค้ํ�าประกนัไวไ้ม่เพยีงพอแก่การดาํเนินการตามวรรคหนึ�งกด็ ีหรอืผูค้ํ�าประกนัไม่จ่ายเงนิตามที�ประกนั
ไวท้ั �งหมดหรอืบางสว่นกด็ ีผูข้อใบอนุญาตทาํการจดัสรรที�ดนิจะเป็นผูจ้่ายเงนิตามจาํนวนที�ขาดใหค้ณะกรรมการเพื�อดาํเนินการ
ใหแ้ลว้เสรจ็ 
 ในกรณีที�มีการผิดสัญญาที�ทํากับคณะกรรมการ ให้ประธานคณะกรรมการมีอํานาจฟ้องและต่อสู้คดีในนาม
คณะกรรมการ 
 การเก็บรกัษาเงิน การนําส่งเงิน และการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบที�คณะกรรมการจดัสรรที�ดินกลาง
กาํหนด 

 มาตรา 25 การพิจารณาแผนผงั โครงการ และวิธีการในการจดัสรรที�ดินให้คณะกรรมการกระทําให้แล้วเสร็จ 

ภายในสี�สบิหา้วนันับแต่วนัที�เจา้พนักงานที�ดนิจงัหวดัหรอืเจา้พนักงานที�ดนิจงัหวดัสาขาไดร้บัคําขอ ถ้าคณะกรรมการไม่อาจ
พจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร ใหถ้อืว่าคณะกรรมการไดใ้หค้วามเหน็ชอบแผนผงั 
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โครงการ และวธิกีารในการจดัสรรที�ดนินั �นแลว้ 
 การพจิารณาแผนผงั โครงการ และวธิกีารในการจดัสรรที�ดนิตามวรรคหนึ�ง ใหเ้ป็นไปตามขั �นตอน หลกัเกณฑ ์และ
วธิกีารที�คณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลางกาํหนด 

 มาตรา 26 ในกรณีที�คณะกรรมการไม่เหน็ชอบหรอืมคีาํสั �งไม่อนุญาตใหท้าํการจดัสรรที�ดนิ ผูข้อใบอนุญาตทาํการ

จดัสรรที�ดนิมสีทิธอิุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลางภายในสามสบิวนั นับแต่วนัที�ทราบคําสั �ง และใหค้ณะกรรมการ
จดัสรรที�ดนิกลางวนิิจฉยัอุทธรณ์ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหกสบิวนั นับแต่วนัที�ไดร้บัอุทธรณ์ หากคณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลางไม่
วนิิจฉยัใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ใหถ้อืว่าผูอุ้ทธรณ์ไดร้บัความเหน็ชอบหรอืไดร้บัอนุญาตใหท้าํการจดัสรรที�ดนิ 
 คาํวนิิจฉยัอุทธรณ์ของคณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลางใหเ้ป็นที�สดุ 

 มาตรา 27 การออกใบอนุญาตใหท้าํการจดัสรรที�ดนิ ใหค้ณะกรรมการออกใบอนุญาตภายในกาํหนดเจด็วนันบัแต่ 

  (1) วนัที�คณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบหรอืถอืว่าไดใ้หค้วามเหน็ชอบ แผนผงั โครงการ และวธิกีารในการ
จดัสรรที�ดนิตามมาตรา 25 หรอื 
  (2) วนัที�ไดร้บัทราบคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลางกรณีที�คณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลาง
เหน็ควรอนุญาตใหท้าํการจดัสรรที�ดนิ หรอืนบัแต่วนัที�ถอืว่าผูอุ้ทธรณ์ไดร้บัอนุญาตใหท้าํการจดัสรรที�ดนิตามมาตรา 26 
 เมื�อคณะกรรมการออกใบอนุญาตใหผู้ใ้ดทําการจดัสรรที�ดนิแลว้ ใหค้ณะกรรมการแจง้ใหผู้ท้าํการจดัสรรที�ดนิทราบ
ภายในเจด็วนันบัแต่วนัที�ออกใบอนุญาต 

 7 มาตรา 28 เมื�อไดอ้อกใบอนุญาตใหผู้ใ้ดทาํการจดัสรรที�ดนิแลว้ ใหค้ณะกรรมการจดัสง่ใบอนุญาต พรอ้มทั �งแผนผงั 

โครงการ และวธิกีารที�คณะกรรมการอนุญาตไปยงัพนักงานเจา้หน้าที�แห่งทอ้งที�ซึ�งที�ดนิจดัสรรนั �นตั �งอยู่โดยเรว็ เพื�อใหจ้ดแจง้
ในโฉนดที�ดนิหรอืหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ภายในสบิหา้วนันับแต่วนัที�ไดร้บัใบอนุญาตจากคณะกรรมการว่าที�ดนินั �นอยู่
ภายใตก้ารจดัสรรที�ดนิ และเมื�อไดอ้อกโฉนดที�ดนิหรอืหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ที�แบ่งแยกเป็นแปลงย่อยแลว้ ใหจ้ดแจง้ไว้
ในโฉนดที�ดนิหรอืหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ที�แบ่งแยกทุกฉบบั สาํหรบัที�ดนิอนัเป็นสาธารณูปโภคและที�ดนิที�ใชเ้พื�อบรกิาร
สาธารณะ ใหจ้ดแจง้ดว้ยว่าที�ดนิแปลงดงักล่าวเป็นที�ดนิอนัเป็นสาธารณูปโภคหรอืที�ดนิที�ใชเ้พื�อบรกิารสาธารณะตามแผนผงั
และโครงการที�ไดร้บัอนุญาตใหท้าํการจดัสรรที�ดนิ แลว้แต่กรณี 

 มาตรา 29 การโฆษณาโครงการจัดสรรที�ดินในส่วนที�เกี�ยวกับรายการที�กําหนดไว้ในมาตรา 23 ข้อความใน

โฆษณาจะตอ้งตรงกบัหลกัฐานและรายละเอยีดที�กาํหนดไวใ้นคาํขออนุญาตดว้ย 

 มาตรา 30 ในกรณีที�ที�ดนิจดัสรรมบีุรมิสทิธใินมูลซื�อขายอสงัหารมิทรพัย ์หรอืการจํานองตดิอยู่ เมื�อไดอ้อกโฉนด 

ที�ดนิหรอืหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ที�ดนิที�แบ่งแยกเป็นแปลงย่อยแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที�จดแจ้งบุรมิสทิธหิรือการ
จํานองนั �นในโฉนดที�ดินหรอืหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ที�แบ่งแยกเป็นแปลงย่อยทุกฉบบั พร้อมทั �งระบุจํานวนเงนิที�ผู ้
ทรงบุรมิสทิธหิรอืผู้รบัจํานองจะได้รบัชําระหนี�จากที�ดนิแปลงย่อยแต่ละแปลงในสารบญัสําหรบัจดทะเบยีนด้วย และใหถ้อืว่า 
ที�ดนิแปลงย่อยแต่ละแปลงเป็นประกนัหนี�บุรมิสทิธหิรอืหนี�จาํนองตามจาํนวนเงนิที�ระบุไวน้ั �น 
 ให้ที�ดนิอนัเป็นสาธารณูปโภคและที�ดนิที�ใชเ้พื�อบรกิารสาธารณะปลอดจากบุรมิสทิธใินมูลซื�อขายอสงัหารมิทรพัย์
และภาระการจาํนอง 

หมวด 3   

การดาํเนินการจดัสรรที�ดิน 

 มาตรา 31 ให้ผู้จดัสรรที�ดนิแสดงใบอนุญาต แผนผงั โครงการ และวิธีการตามที�คณะกรรมการอนุญาตไว้ในที� 

เปิดเผยเหน็ไดง้่าย ณ สาํนกังานที�ทาํการจดัสรรที�ดนิ 
 ถ้าใบอนุญาตสญูหายหรอืชํารุดในสาระสาํคญัใหผู้จ้ดัสรรที�ดนิยื�นคําขอรบัใบแทนตามแบบที�คณะกรรมการจดัสรร 
ที�ดนิกลางกาํหนดต่อคณะกรรมการภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที�ทราบการสญูหายหรอืชาํรุด 

                                                
7 มาตรา 28 ความเดมิถกูยกเลกิโดย มาตรา 6 แห่งพระราชบญัญตักิารจดัสรรที�ดนิ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว  
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 มาตรา 32 ถ้าผูจ้ดัสรรที�ดนิประสงคจ์ะแกไ้ขเปลี�ยนแปลงแผนผงั โครงการ หรอืวธิกีารที�ไดร้บัอนุญาต ใหผู้จ้ดัสรร

ที�ดนิยื�นคาํขอต่อเจา้พนกังานที�ดนิจงัหวดัหรอืเจา้พนักงานที�ดนิจงัหวดัสาขาตามแบบที�คณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลางกําหนด 
พร้อมทั �งแผนผงั โครงการ หรือวิธีการที�จะแก้ไขเปลี�ยนแปลงพร้อมกบัหนังสอืยินยอมของธนาคารหรือสถาบนัการเงินผู ้
คํ�าประกนัเพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณา 
 ในการพจิารณาแกไ้ขเปลี�ยนแปลงแผนผงั โครงการ หรอืวธิกีารที�ไดย้ื�นไวต้ามวรรคหนึ�ง ใหนํ้ามาตรา 25 มาตรา 26 
มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 30 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 33 เมื�อไดร้บัใบอนุญาตแลว้หา้มมใิหผู้จ้ดัสรรที�ดนิทาํนิตกิรรมกบับุคคลใดอนัก่อใหเ้กดิภาระผกูพนัแก่ที�ดนิ

อนัเป็นสาธารณูปโภคและที�ดนิที�ใชเ้พื�อบรกิารสาธารณะ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นหนงัสอืจากคณะกรรมการ ทั �งนี� ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�คณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลางกาํหนด 
 การก่อให้เกดิภาระผูกพนัแก่ที�ดินอื�นนอกจากที�ดินอนัเป็นสาธารณูปโภคและที�ดินที�ใช้เพื�อบริการสาธารณะ ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�คณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลางกาํหนด 

 มาตรา 34 สัญญาจะซื�อจะขายที�ดินจัดสรรระหว่างผู้จ ัดสรรที�ดินกับผู้ซื�อที�ดินจัดสรร ต้องทําตามแบบที�

คณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลางกาํหนด 
 สญัญาจะซื�อจะขายที�ดนิตามวรรคหนึ�งสว่นใด หากมไิดท้าํตามแบบที�คณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลางกาํหนดและไม่
เป็นคุณต่อผูซ้ื�อที�ดนิจดัสรร สญัญาสว่นนั �นไม่มผีลใชบ้งัคบั 

 มาตรา 35 ในการชาํระราคาที�ดนิ หรอืการชาํระหนี�บุรมิสทิธใินมูลซื�อขายอสงัหารมิทรพัย ์หรอืหนี�จาํนองจากผูซ้ื�อ

ที�ดนิจดัสรร ใหผู้ร้บัเงนิออกหลกัฐานเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื�อผูร้บัเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื�อที�ดนิจดัสรร และใหถ้อืว่าหลกัฐานการชาํระเงนิ
ดงักล่าวเป็นหลกัฐานแสดงการชาํระราคาที�ดนิจดัสรร 

 มาตรา 36 ในการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมโอนที�ดนิที�ทําการจดัสรรให้แก่ผู้ซื�อที�ดนิจดัสรรตามสญัญาจะซื�อ 

จะขายที�ดนิจดัสรร ผูจ้ดัสรรที�ดนิต้องโอนที�ดนิใหแ้ก่ผูซ้ื�อที�ดนิจดัสรรโดยปลอดจากบุรมิสทิธใินมลูซื�อขายอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
ภาระการจาํนองในที�ดนินั �น 
 ถ้าผู้จดัสรรที�ดนิไม่ปฏบิตัิตามวรรคหนึ�ง ให้ผู้ซื�อที�ดนิจดัสรรมสีทิธชิําระหนี�บุรมิสทิธใินมูลซื�อขายอสงัหารมิทรพัย์
หรอืหนี�จาํนองต่อผูท้รงบุรมิสทิธหิรอืผูร้บัจาํนองได ้โดยใหถ้อืว่าเป็นการชาํระราคาที�ดนิแก่ผูจ้ดัสรรที�ดนิสว่นหนึ�งดว้ย 

 มาตรา 37 เมื�อผูซ้ื�อที�ดนิจดัสรรไดช้ําระราคาที�ดนิครบถ้วนตามสญัญาจะซื�อจะขายแลว้ ใหถ้อืว่าที�ดนินั �นพน้จาก

การยดึหรอือายดัทั �งปวง ใหผู้ซ้ื�อที�ดนิจดัสรรนําหลกัฐานเป็นหนงัสอืที�แสดงว่าไดช้าํระราคาดงักล่าวพรอ้มดว้ยหนงัสอืแสดงสทิธิ
ในที�ดนิมาขอจดทะเบยีนสทิธแิละนิติกรรมตามสญัญาจะซื�อจะขายที�ดนิจดัสรรต่อพนักงานเจ้าหน้าที� เมื�อได้รบัเอกสารและ 
หลกัฐานดงักล่าวแลว้ ใหพ้นกังานเจา้หน้าที�ดาํเนินการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมใหแ้ก่ผูซ้ื�อที�ดนิจดัสรรต่อไป 
 ถ้าที�ดนิจดัสรรตามวรรคหนึ�งมกีารจดทะเบยีนบุรมิสทิธใินมลูซื�อขายอสงัหารมิทรพัยห์รอืการจาํนอง และมหีลกัฐาน
การชําระหนี�บุรมิสทิธหิรอืจาํนองครบถว้นแลว้ ใหท้ี�ดนินั �นปลดจากบุรมิสทิธใินมลูซื�อขายอสงัหารมิทรพัยห์รอืภาระการจาํนอง 
และใหพ้นกังานเจา้หน้าที�จดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมใหแ้ก่ผูซ้ื�อที�ดนิจดัสรร 
 ในกรณีที�ผูซ้ื�อที�ดนิจดัสรรไม่สามารถนําหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิมาแสดงต่อพนักงานเจา้หน้าที�ไดเ้พราะบุคคลอื�น
ยดึถอืหรอืครอบครองไว ้เมื�อผูซ้ื�อที�ดนิจดัสรรรอ้งขอใหพ้นักงานเจา้หน้าที�มอีํานาจเรยีกหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิจากบุคคลที�
ยดึถอืหรอืครอบครองไวม้าดาํเนินการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมใหแ้ก่ผูซ้ื�อที�ดนิจดัสรรได ้
 เมื�อพ้นกําหนดสามสบิวนันับแต่วนัที�บุคคลที�ยดึถือหรอืครอบครองหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิได้รบัแจ้งหรอืถือว่า
ได้รบัแจง้คําสั �งพนักงานเจา้หน้าที�ตามวรรคสาม ถ้ายงัไม่มกีารส่งมอบหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิใหแ้ก่พนักงานเจา้หน้าที� ให้
พนักงานเจา้หน้าที�มอีํานาจออกใบแทนหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ เพื�อดําเนินการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมใหแ้ก่ผูซ้ื�อที�ดนิ
จดัสรรได ้

 มาตรา 38 ถ้าผู้จดัสรรที�ดินประสงค์จะโอนใบอนุญาต ให้ยื�นคําขอต่อคณะกรรมการตามแบบที�คณะกรรมการ 

จดัสรรที�ดนิกลางกาํหนด 
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 เมื�อคณะกรรมการเหน็ว่าการโอนนั �นไม่เป็นที�เสยีหายแก่ผูซ้ื�อที�ดนิจดัสรรและธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิซึ�งเป็น 
ผู้คํ�าประกนัตามมาตรา 24 หรอืมาตรา 43 วรรคสอง ได้ยนิยอมด้วยแล้ว ให้คณะกรรมการอนุญาตให้โอนใบอนุญาตให้แก่ 
ผูร้บัโอน 
 ค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 39 เมื�อได้โอนใบอนุญาตใหแ้ก่ผูร้บัโอนแล้ว ให้บรรดาสทิธแิละหน้าที�ของผู้โอนซึ�งมต่ีอผูซ้ื�อที�ดนิจดัสรร 

ตกไปยงัผูร้บัโอน 

 มาตรา 40 ในกรณีที�ผู้จ ัดสรรที�ดินตาย ให้ผู้จ ัดการมรดกหรือทายาทยื�นคําขอรับโอนใบอนุญาตตามแบบที�

คณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลางกาํหนดต่อคณะกรรมการภายในหกสบิวนันบัแต่วนัที�ผูจ้ดัสรรที�ดนิตาย หรอืภายในกาํหนดเวลา
ที�คณะกรรมการเหน็สมควรขยายให ้เมื�อคณะกรรมการสอบสวนแลว้เหน็ว่าผูย้ื�นคาํขอมสีทิธใินที�ดนิที�จดัสรร ใหค้ณะกรรมการ
โอนใบอนุญาตใหแ้ก่ผูย้ ื�นคาํขอรบัโอน และใหค้ณะกรรมการแจง้ใหธ้นาคารหรอืสถาบนัการเงนิและผูซ้ื�อที�ดนิจดัสรรทราบ 
 ถ้าผู้จ ัดสรรที�ดินที�ตายไม่มีผู้จ ัดการมรดกหรือทายาท หรือมีแต่ผู้จ ัดการมรดกหรือทายาทมิได้ยื�นคําขอต่อ
คณะกรรมการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ�ง ใหผู้ซ้ื�อที�ดนิจดัสรรชําระราคาที�ดนิตามสญัญาจะซื�อจะขายต่อสาํนักงานวาง
ทรพัย ์และใหนํ้ามาตรา 24 วรรคหนึ�ง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 เมื�อผูซ้ื�อที�ดนิจดัสรรไดช้าํระราคาที�ดนิครบถว้นตามสญัญาจะซื�อจะขายแลว้ ใหนํ้ามาตรา 37 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ในกรณีที�ผูจ้ดัสรรที�ดนิตาย ไม่ว่าจะมผีูจ้ดัการมรดกหรอืทายาทผูร้บัโอนใบอนุญาตต่อไปหรอืไม่ ใหถ้อืว่าธนาคาร
หรอืสถาบนัการเงนิที�เป็นผูค้ํ�าประกนัตามมาตรา 24 หรอืมาตรา 43 วรรคสอง ยงัคงผกูพนัอยู่ตามสญัญาคํ�าประกนันั �น 

 มาตรา 41 เมื�อมกีารบงัคบัคดทีี�ดนิที�ทาํการจดัสรรของผูจ้ดัสรรที�ดนิ ใหผู้ซ้ื�อที�ดนิจดัสรรชาํระราคาที�ดนิตามสญัญา

จะซื�อจะขายต่อเจา้พนักงานบงัคบัคดหีรอืเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย ์แลว้แต่กรณีแทนการชาํระต่อบุคคลที�กาํหนดไวใ้นสญัญา 
และในระหว่างที�ผูซ้ื�อที�ดนิจดัสรรมไิดป้ฏบิตัผิดิสญัญาจะซื�อจะขาย ใหง้ดการขายทอดตลาดหรอืจาํหน่ายที�ดนิจดัสรรนั �นไว้ก่อน 
เวน้แต่จะเป็นการขายทอดตลาดที�ดนิจดัสรรทั �งโครงการตามวรรคสี� 
 เมื�อผูซ้ื�อที�ดนิจดัสรรชําระราคาที�ดนิครบถ้วนตามสญัญาจะซื�อจะขายแลว้ ใหท้ี�ดนิจดัสรรนั �นพ้นจากการยดึ อายดั 
หรอืการบงัคบัคด ีการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม ใหนํ้าความในมาตรา 37 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 เมื�อไดจ้ดทะเบยีนสทิธแิละนิติกรรมใหแ้ก่ผูซ้ื�อที�ดนิจดัสรรแลว้ ใหพ้นักงานเจา้หน้าที�แจง้ใหเ้จา้พนักงานบงัคบัคดี
หรอืเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยท์ราบถงึการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม และการพน้จากการยดึ อายดั หรอืการบงัคบัคดขีอง 
ที�ดนิแปลงนั �นภายในเจด็วนันบัแต่วนัที�ไดจ้ดทะเบยีน 
 ในการขายทอดตลาดที�ดนิจดัสรรทั �งโครงการ ผูซ้ื�อจะต้องรบัโอนใบอนุญาตใหท้ําการจดัสรรที�ดนิและรบัไปทั �งสทิธิ
และหน้าที�ที�ผูจ้ดัสรรที�ดนิมต่ีอผูซ้ื�อที�ดนิจดัสรร 

 มาตรา 42 ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ดําเนินการจดัสรรที�ดนิและนิตบิุคคลนั �นต้องเลกิไปโดยยงัมไิด้ดําเนินการตาม

แผนผงัและโครงการที�ไดร้บัอนุญาตหรอืดาํเนินการยงัไม่ครบถว้น ใหนํ้ามาตรา 40 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี�มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

หมวด 4   

การบาํรงุรกัษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 

 มาตรา 43 สาธารณูปโภคที�ผูจ้ดัสรรที�ดนิไดจ้ดัใหม้ขี ึ�นเพื�อการจดัสรรที�ดนิตามแผนผงัและโครงการที�ไดร้บัอนุญาต 

เช่น ถนน สวน สนามเดก็เล่น ให้ตกอยู่ในภาระจํายอมเพื�อประโยชน์แก่ที�ดนิจดัสรร และให้เป็นหน้าที�ของผูจ้ดัสรรที�ดนิที�จะ
บํารุงรกัษาสาธารณูปโภคดงักล่าวใหค้งสภาพดงัเช่นที�ไดจ้ดัทําขึ�นนั �นต่อไป และจะกระทําการใดอนัเป็นเหตุใหป้ระโยชน์แห่ง
ภาระจาํยอมลดไปหรอืเสื�อมความสะดวกมไิด ้
 ใหผู้จ้ดัสรรที�ดนิจดัหาธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิมาทําสญัญาคํ�าประกนัการบํารุงรกัษาสาธารณูปโภค ซึ�งผูจ้ดัสรร 
ที�ดนิไดจ้ดัใหม้ขี ึ�น และยงัอยู่ในความรบัผดิชอบในการบํารุงรกัษาของผูจ้ดัสรรที�ดนิตามวรรคหนึ�งกบัคณะกรรมการ และใหนํ้า
มาตรา 24 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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 8 มาตรา 43/1 ห้ามโอนที�ดนิอนัเป็นสาธารณูปโภค เว้นแต่เป็นการโอนตามพระราชบญัญตัินี�หรอืกฎหมายว่าดว้ย

การเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์

 9 มาตรา 44 ผู้จดัสรรที�ดนิจะพ้นจากหน้าที�บํารุงรกัษาสาธารณูปโภค ตามมาตรา 43 เมื�อไดด้ําเนินการอย่างหนึ�ง

อย่างใด ภายหลงัจากครบกําหนดระยะเวลาที�ผู้จดัสรรที�ดนิรบัผดิชอบการบํารุงรกัษาสาธารณูปโภคตามมาตรา 23(5) แล้ว
ตามลาํดบั ดงัต่อไปนี� 
  (1) ผูซ้ื�อที�ดนิจดัสรรจดัตั �งนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรตามพระราชบญัญตันิี�หรอืนิตบิุคคลตามกฎหมายอื�นเพื�อ
รบัโอนทรพัยส์นิดงักล่าวไปจดัการและดูแลบํารุงรกัษาภายในเวลาที�ผูจ้ดัสรรที�ดนิกําหนด ซึ�งต้องไม่น้อยกว่าหนึ�งรอ้ยแปดสบิ
วนันบัแต่วนัที�ไดร้บัแจง้จากผูจ้ดัสรรที�ดนิ 
  (2) ผู้จ ัดสรรที�ดินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ดําเนินการอย่างหนึ�งอย่างใดเพื�อการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค หรอืดาํเนินการจดทะเบยีนโอนทรพัยส์นิดงักล่าวใหเ้ป็นสาธารณประโยชน์ 
 การดําเนินการตามความในวรรคหนึ�งให้เป็นไปตามระเบยีบที�คณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลางกําหนด ทั �งนี� ต้อง
กาํหนดใหผู้จ้ดัสรรที�ดนิรบัผดิชอบจาํนวนเงนิค่าบาํรุงรกัษาสาธารณูปโภคสว่นหนึ�งดว้ย 
 เมื�อเจ้าพนกังานที�ดนิจงัหวดัหรอืเจา้พนักงานที�ดนิจงัหวดัสาขาจดทะเบยีนจดัตั �งนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรตาม (1) 
แลว้ ใหท้รพัยส์นิอนัเป็นสาธารณูปโภคตกเป็นของนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร โดยใหพ้นกังานเจา้หน้าที�จดแจง้ในโฉนดที�ดนิหรอื
หนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ หากไม่ไดโ้ฉนดที�ดนิหรอืหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์มา ใหถ้อืว่าสญูหาย และใหพ้นักงาน
เจา้หน้าที�ออกใบแทนเพื�อดาํเนินการดงักล่าวต่อไป 

 มาตรา 45 การจดัตั �งนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร ใหผู้ซ้ื�อที�ดนิจดัสรรจาํนวนไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนแปลงย่อย

ตามแผนผงัโครงการมมีตใิหจ้ดัตั �ง และแต่งตั �งตวัแทนยื�นคําขอจดทะเบยีนต่อเจา้พนักงานที�ดนิจงัหวดัหรอืเจา้พนักงานที�ดนิ
จงัหวดัสาขาพรอ้มดว้ยขอ้บงัคบัที�มรีายการตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง ซึ�งอย่างน้อยตอ้งมรีายการดงัต่อไปนี� 
  (1) ชื�อนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร 
  (2) วตัถุประสงค ์
  (3) ที�ตั �งสาํนกังาน 
  (4) ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัจาํนวนกรรมการ การเลอืกตั �ง วาระการดาํรงตําแหน่ง การพน้จากตําแหน่ง และการ
ประชุมของคณะกรรมการหมู่บา้นจดัสรร 
  (5) ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการดาํเนินงาน การบญัช ีและการเงนิ 
  (6) ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัสทิธแิละหน้าที�ของสมาชกิ 
  (7) ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการประชุมใหญ่ 
 การขอจดทะเบยีนจดัตั �ง การควบ การยกเลกิ และการบรหิารนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 46 ใหน้ิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรที�จดทะเบยีนแลว้มฐีานะเป็นนิตบิุคคล 

 ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรมีคณะกรรมการหมู่บ้านจดัสรรเป็นผู้ดําเนินกิจการของนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรภายใตก้ารควบคุมดแูลของที�ประชุมใหญ่ของสมาชกิ 
 คณะกรรมการหมู่บา้นจดัสรรเป็นผูแ้ทนของนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรในกจิการอนัเกี�ยวกบับุคคลภายนอก 

 มาตรา 47 เมื�อจดัตั �งนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรตามมาตรา 45 แลว้ ใหผู้ซ้ื�อที�ดนิจดัสรรทุกรายเป็นสมาชกินิตบิุคคล

หมู่บา้นจดัสรร 
 ในกรณีที�มทีี�ดินจดัสรรแปลงย่อยที�ยงัไม่มผีู้ใดซื�อหรอืได้โอนกลบัมาเป็นของผู้จดัสรรที�ดิน ให้ผู้จดัสรรที�ดนิเป็น
สมาชกินิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร 

                                                
8 มาตรา 43/1 เพิ�มโดย มาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตักิารจดัสรรที�ดนิ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2558 
9 มาตรา 44 ความเดมิถกูยกเลกิโดย มาตรา 8 แห่งพระราชบญัญตักิารจดัสรรที�ดนิ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
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 มาตรา 48 เพื�อประโยชน์ของผูซ้ื�อที�ดนิจดัสรร ใหน้ิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรมอีาํนาจหน้าที�ดงัต่อไปนี� 

  (1) กาํหนดระเบยีบเกี�ยวกบัการใชป้ระโยชน์สาธารณูปโภค 
  (2) กาํหนดระเบยีบเกี�ยวกบัการอยู่อาศยัและการจราจรภายในที�ดนิจดัสรร 
  (3) เรยีกเกบ็เงนิค่าใชจ้่ายในการบาํรุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคในสว่นที�นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร
มหีน้าที�บาํรุงรกัษาจากสมาชกิ 
  (4) ยื�นคําร้องทุกขห์รอืเป็นโจทก์ฟ้องแทนสมาชกิเกี�ยวกบักรณีที�กระทบสทิธหิรอืประโยชน์ของสมาชิก
จาํนวนตั �งแต่สบิรายขึ�นไป 
  (5) จดัใหม้บีรกิารสาธารณะเพื�อสวสัดกิารของสมาชกิ หรอืจดัสรรเงนิหรอืทรพัยส์นิเพื�อสาธารณประโยชน์ 
  (6) ดําเนินการอื�นใดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที�ดินกลาง หรือ 
ขอ้บงัคบัของคณะกรรมการที�ออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตันิี� 
 การดาํเนินการตาม (1) (2) และ (5) จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากมตทิี�ประชุมใหญ่ของสมาชกิ 

 มาตรา 49 ค่าใชจ้่ายในการบาํรุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภค ใหจ้ดัเกบ็เป็นรายเดอืนจากที�ดนิแปลงย่อยใน

โครงการจดัสรรที�ดนิทุกแปลง ทั �งนี� อาจกําหนดค่าใชจ้่ายในอตัราที�แตกต่างกนัตามประเภทการใชป้ระโยชน์ที�ดนิหรอืขนาด 
พื�นที�ไดต้ามระเบยีบที�คณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลางกาํหนด 
 ใหผู้ซ้ื�อที�ดนิจดัสรรออกค่าใชจ้่ายในการบํารุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคสาํหรบัที�ดนิจดัสรรที�ตนซื�อ และให้
ผูจ้ดัสรรที�ดนิออกค่าใชจ้่ายในการบาํรุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคสาํหรบัที�ดนิแปลงย่อยที�ยงัไม่มผีูซ้ื�อ 
 การกาํหนดและการแกไ้ขอตัราค่าใชจ้่ายในการบาํรุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภค จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
จากมตทิี�ประชุมใหญ่ของสมาชกิตามมาตรา 44(1) หรอืคณะกรรมการตามมาตรา 44(2) 
 ใหเ้ริ�มเกบ็ค่าใชจ้่ายในการบํารุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคเมื�อเริ�มจดัตั �งนิตบิุคคลตามมาตรา 44(1) หรอื
เมื�อไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการตามมาตรา 44(2) โดยใหน้ิตบิุคคลตามมาตรา 44(1) หรอืผูซ้ึ�งดาํเนินการเพื�อการบาํรุงรกัษา
สาธารณูปโภคตามที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการตามมาตรา 44(2) ที�มหีน้าที�ในการบาํรุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภค
มอีาํนาจในการจดัเกบ็ 
 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดัเกบ็ค่าใชจ้่ายในการบาํรุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคและการจดัทาํบญัช ีใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบที�คณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลางกาํหนด 

 มาตรา 50 ผู้มหีน้าที�ชําระเงนิค่าบํารุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคตามมาตรา 49 วรรคสอง ที�ชําระเงนิ 

ดงักล่าวล่าชา้กว่าเวลาที�กาํหนด จะตอ้งจ่ายค่าปรบัสาํหรบัการจ่ายเงนิล่าชา้ตามอตัราที�คณะกรรมการกาํหนด 
 10 ผูท้ี�คา้งชําระเงนิค่าบํารุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคตั �งแต่สามเดอืนขึ�นไป อาจถูกระงบัการใหบ้รกิารหรอื
การใชส้ทิธใินสาธารณูปโภค และในกรณีที�คา้งชาํระตั �งแต่หกเดอืนขึ�นไป พนักงานเจา้หน้าที�มอีาํนาจระงบัการจดทะเบยีนสทิธิ
และนิตกิรรมในที�ดนิจดัสรรของผูค้า้งชาํระจนกว่าจะชาํระใหค้รบถว้น ทั �งนี� ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�คณะกรรมการ
จดัสรรที�ดนิกลางกาํหนด 
 ให้ถือว่าหนี�ค่าบํารุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคเป็นหนี�บุริมสทิธิในมูลรกัษาอสงัหาริมทรพัย์เหนือที�ดนิ
จดัสรรของผูค้า้งชาํระ 

 มาตรา 51 การจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมเกี�ยวกบัการโอนทรพัยส์นิที�เป็นสาธารณูปโภค และบรกิารสาธารณะ

ใหแ้ก่นิตบิุคคลตามมาตรา 44(1) ใหไ้ดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมและภาษอีากร 
 เงนิที�นิตบิุคคลตามมาตรา 44(1) ไดร้บัจากผูจ้ดัสรรที�ดนิหรอืผูซ้ื�อที�ดนิจดัสรรเพื�อนําไปใชจ้่ายในการบาํรุงรกัษาและ
การจดัการสาธารณูปโภค ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษอีากร 
 การยกเวน้ภาษอีากรตามวรรคหนึ�งและวรรคสอง ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีาตามประมวลรษัฎากร โดยจะกาํหนด
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขดว้ยกไ็ด ้

                                                
10 วรรคสองของมาตรา 50 ความเดมิถกูยกเลกิโดย มาตรา 9 แห่งพระราชบญัญตักิารจดัสรรที�ดนิ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
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 มาตรา 52 ในกรณีที�ผูจ้ดัสรรที�ดนิกระทําการใดๆ อนัเป็นเหตุใหป้ระโยชน์แห่งภาระจาํยอมตามมาตรา 43 ลดไป

หรอืเสื�อมความสะดวก หรอืกระทําการอย่างหนึ�งอย่างใดใหผ้ดิไปจากแผนผงัโครงการ หรอืวธิกีารจดัสรรที�ดนิที�ไดร้บัอนุญาต
จากคณะกรรมการ ใหค้ณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรอืผูซ้ึ�งคณะกรรมการมอบหมาย มอีาํนาจสั �งใหผู้จ้ดัสรรที�ดนิระงบัการ
กระทํานั �น และบํารุงรกัษาสาธารณูปโภคใหค้งสภาพดงัเช่นที�ได้จดัทําขึ�น หรอืดําเนินการตามแผนผงั โครงการ หรอืวธิกีาร 
จดัสรรที�ดนิที�ไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลาที�กาํหนด 

 มาตรา 53 การจดัใหม้แีละการบํารุงรกัษาบรกิารสาธารณะใหนํ้าความในมาตรา 50 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ทั �งนี� 

ใหเ้รยีกเกบ็ค่าใชบ้รกิารและค่าบาํรุงรกัษาบรกิารสาธารณะไดต้ามอตัราที�คณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบ 

หมวด 5   

การยกเลิกการจดัสรรที�ดิน 

 มาตรา 54 ในกรณีที�ผูจ้ดัสรรที�ดนิประสงคจ์ะยกเลกิการจดัสรรที�ดนิ ใหย้ื�นคําขอต่อเจา้พนักงานที�ดนิจงัหวดัหรอื

เจา้พนกังานที�ดนิจงัหวดัสาขาแห่งทอ้งที�ซึ�งที�ดนินั �นตั �งอยู ่
 การขอยกเลกิการจดัสรรที�ดนิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 55 ใหเ้จา้พนกังานที�ดนิจงัหวดัหรอืเจา้พนกังานที�ดนิจงัหวดัสาขาปิดประกาศคาํขอยกเลกิการจดัสรรที�ดนิไว้

ในที�เปิดเผย ณ สาํนักงานที�ดนิจงัหวดัหรอืสาํนักงานที�ดนิสาขา สาํนักงานของผูจ้ดัสรรที�ดนิ บรเิวณที�ดนิที�ทําการจดัสรร ที�ว่า
การอําเภอ ที�ทําการองคก์ารบรหิารส่วนตําบล มกีําหนดหกสบิวนั และใหผู้จ้ดัสรรที�ดนิประกาศในหนังสอืพมิพซ์ึ�งแพร่หลายใน
ทอ้งถิ�นนั �นไม่น้อยกว่าเจด็วนั และแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ซ้ื�อที�ดนิจดัสรรทราบ 

 มาตรา 56 ใหผู้ซ้ึ�งมปีระโยชน์เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรที�ดนิที�ประสงคจ์ะคดัคา้นคําขอยกเลกิการจดัสรรที�ดนิ ยื�นคาํ

คดัคา้นต่อเจา้พนักงานที�ดนิจงัหวดัหรอืเจา้พนักงานที�ดนิจงัหวดัสาขาภายในสามสบิวนันับแต่วนัครบกําหนดปิดประกาศตาม
มาตรา 55 
 ถา้ไม่มผีูใ้ดคดัคา้นภายในกาํหนดเวลาตามวรรคหนึ�ง ใหเ้จา้พนกังานที�ดนิจงัหวดัหรอืเจา้พนกังานที�ดนิจงัหวดัสาขา
เสนอเรื�องใหค้ณะกรรมการสั �งยกเลกิการจดัสรรที�ดนิ 
 ในกรณีที�ผู้ซื�อที�ดนิจดัสรรคดัค้าน ให้เจ้าพนักงานที�ดนิจงัหวดัหรอืเจ้าพนักงานที�ดินจงัหวดัสาขายกเลกิเรื�องขอ
ยกเลกิการจดัสรรที�ดนิ แต่ถา้มผีูค้ดัคา้นแต่มใิช่ผูซ้ื�อที�ดนิจดัสรรใหเ้จา้พนกังานที�ดนิจงัหวดั หรอืเจา้พนกังานที�ดนิจงัหวดัสาขา
เสนอคาํขอยกเลกิการจดัสรรที�ดนิและคาํคดัคา้นใหค้ณะกรรมการพจิารณา 
 คําวนิิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสาม ผู้จดัสรรที�ดนิหรอืผู้คดัค้านอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจดัสรรที�ดนิ
กลางไดภ้ายในสามสบิวนันบัแต่วนัที�ไดร้บัแจง้คาํวนิิจฉยั 

 มาตรา 57 เมื�อคณะกรรมการสั �งยกเลกิการจดัสรรที�ดนิแลว้ ใบอนุญาตที�ไดอ้อกตามมาตรา 27 ใหเ้ป็นอนัยกเลกิ 

หมวด 6   

บทกาํหนดโทษ 

 มาตรา 58 ผูจ้ดัสรรที�ดนิหรอืบุคคลซึ�งเกี�ยวขอ้งผูใ้ดไม่มาใหถ้้อยคําหรอืไม่ส่งเอกสารตามที�คณะกรรมการจดัสรร 

ที�ดนิกลางหรอืคณะกรรมการเรยีกหรอืสั �งตามมาตรา 15 หรอืผูจ้ดัสรรที�ดนิหรอืผูค้รอบครองที�ดนิจดัสรรผูใ้ดไม่ใหค้วามสะดวก
แก่คณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลาง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรอืบุคคลซึ�งคณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลางแต่งตั �งใน
การปฏบิตังิานตามมาตรา 18 ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ�งหมื�นบาท 

 มาตรา 59 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 21 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสองปีและปรบัตั �งแต่สี�หมื�นบาทถงึหนึ�งแสนบาท 

 มาตรา 60 ผูใ้ดแจง้ขอ้ความหรอืแสดงหลกัฐานหรอืรายละเอยีดตามมาตรา 23(7) อนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิดขอ้ความ

จรงิซึ�งควรบอกใหแ้จง้ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ�งหมื�นบาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 

 มาตรา 61 ผู้ใดโฆษณาโครงการจดัสรรที�ดนิโดยฝ่าฝืนมาตรา 29 ต้องระวางโทษปรบัตั �งแต่หา้หมื�นบาทถงึหนึ�ง

แสนบาท 
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 มาตรา 62 ผูจ้ดัสรรที�ดนิผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา 31 ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ�งหมื�นบาท 

 มาตรา 63 ผูจ้ดัสรรที�ดนิผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 34 ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้พนับาท 

 มาตรา 64 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 35 ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้พนับาท 

 มาตรา 65 ผูใ้ดฝ่าฝืนคาํสั �งของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรอืผูซ้ึ�งคณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา 52 

นอกจากตอ้งปฏบิตัติามคาํสั �งดงักล่าวแลว้ ตอ้งระวางโทษปรบัอกีวนัละหนึ�งพนับาทตลอดเวลาที�ยงัฝ่าฝืน 

 11 มาตรา 66 ในกรณีที�ผู้กระทําความผดิเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผดิของนิตบิุคคลนั �นเกดิจากการสั �งการ

หรอืการกระทําของกรรมการ หรอืผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใดซึ�งรบัผดิชอบในการดําเนินงานของนิตบิุคคลนั �น หรอืในกรณีที�บุคคล
ดงักล่าวมหีน้าที�ตอ้งสั �งการหรอืกระทําการและละเวน้ไม่สั �งการหรอืไม่กระทาํการจนเป็นเหตุใหน้ิตบิุคคลนั �นกระทาํความผดิ ผู้
นั �นตอ้งรบัโทษตามที�บญัญตัไิวส้าํหรบัความผดินั �น ๆ ดว้ย 

บทเฉพาะกาล 

 มาตรา 67 บรรดากฎกระทรวงและข้อกําหนดที�ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที� 286 ลงวันที� 24 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2515 ใหค้งมผีลใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าที�ไมข่ดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญตันิี� จนกว่าจะไดม้กีฎกระทรวง
และขอ้กาํหนดที�ออกตามพระราชบญัญตันิี�ใชบ้งัคบั 

 มาตรา 68 ให้คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที�ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที� 286 ลงวันที� 24 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการจดัสรรที�ดินกลางและคณะกรรมการจดัสรรที�ดินกรุงเทพมหานคร 
จนกว่าจะไดม้กีารแต่งตั �งคณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลาง และคณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกรุงเทพมหานครตามพระราชบญัญตันิี� 
 ใหค้ณะอนุกรรมการควบคุมการจดัสรรที�ดนิจงัหวดัตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที� 286 ลงวนัที� 24 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2515 ปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการจดัสรรที�ดนิจงัหวดั จนกว่าจะไดม้กีารแต่งตั �งคณะกรรมการจดัสรรที�ดนิจงัหวดัตาม
พระราชบญัญตันิี� 

 มาตรา 69 ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใดๆ ที�ได้ให้ไว้ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที� 286 ลงวันที� 24 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2515 ที�ยงัมผีลใช้บงัคบัอยู่ในวนัที�พระราชบญัญตันิี�ใช้บงัคบั ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตและการอนุญาตตาม
พระราชบญัญตันิี� 

 มาตรา 70 การบาํรุงรกัษาสาธารณูปโภค ใหนํ้ามาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 

มาตรา 51 และมาตรา 52 มาใชบ้งัคบัแก่การจดัสรรที�ดนิตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที� 286 ลงวนัที� 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 
2515 ดว้ยโดยอนุโลม 
 การบาํรุงรกัษาบรกิารสาธารณะ ใหนํ้ามาตรา 53 มาใชบ้งัคบัแก่การจดัสรรที�ดนิตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที� 
286 ลงวนัที� 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2515 ดว้ยโดยอนุโลม 
 การพ้นจากความรบัผดิชอบในการบํารุงรกัษาสาธารณูปโภคของผู้ได้รบัใบอนุญาตหรอืผู้รบัโอนใบอนุญาตตาม
ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที� 286 ลงวนัที� 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2515 หรอืผูร้บัโอนกรรมสทิธิ �ที�ดนิอนัเป็นสาธารณูปโภค ให้
นํามาตรา 44 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ในกรณีที�ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตหรอืผูร้บัโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที� 286 ลงวนัที� 24 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2515 หรอืผูร้บัโอนกรรมสทิธิ �ที�ดนิอนัเป็นสาธารณูปโภค มไิดป้ฏบิตัหิน้าที�ในการบาํรุงรกัษากจิการอนัเป็นสาธารณูปโภค 
ผูซ้ื�อที�ดนิจดัสรรจํานวนไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนที�ดนิแปลงย่อยตามแผนผงัโครงการ อาจยื�นคําขอต่อเจา้พนักงานที�ดนิ
จงัหวดัหรอืเจา้พนกังานที�ดนิจงัหวดัสาขา เพื�อจดัตั �งนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรได ้
 เมื�อเจ้าพนักงานที�ดนิจงัหวดัหรอืเจ้าพนักงานที�ดนิจงัหวดัสาขาได้รบัคําขอจดัตั �งนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรร ให้ปิด
ประกาศคาํขอไวใ้นที�เปิดเผย  ณ  สาํนกังานที�ดนิ  เขตหรอืที�ว่าการอาํเภอหรอืกิ�งอาํเภอ  ที�ทาํการแขวงหรอืที�ทาํการกาํนนัแหง่

                                                
11 มาตรา 66 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 3(48) แห่งพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิ�มเตมิบทบญัญตัแิห่งกฎหมายที�เกี�ยวกบัความรบัผดิในทางอาญาของผูแ้ทนนิตบุิคคล พ.ศ. 2560 

และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
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ทอ้งที�ซึ�งที�ดนินั �นตั �งอยู่และบรเิวณที�ดนิที�ทําการจดัสรร มกีําหนดสามสบิวนั และแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตหรอืผูร้บั
โอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏวิตัฉิบบัที� 286 ลงวนัที� 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2515 หรอืผูร้บัโอนกรรมสทิธิ �ที�ดนิอนัเป็น
สาธารณูปโภคทราบตามที�อยู่ที�ไดใ้หไ้วก้บัพนกังานเจา้หน้าที� 
 เมื�อผู้ได้รบัใบอนุญาตหรอืผู้รบัโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที� 286 ลงวนัที� 24 พฤศจกิายน  
พ.ศ. 2515 หรอืผูร้บัโอนกรรมสทิธิ �ที�ดนิอนัเป็นสาธารณูปโภค คดัคา้นการจดัตั �งนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร ใหเ้จา้พนักงานที�ดนิ
จงัหวดัหรอืเจา้พนักงานที�ดนิจงัหวดัสาขาส่งเรื�องใหค้ณะกรรมการพจิารณา หากคณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่าผู้ไดร้บั
ใบอนุญาตหรอืผูร้บัโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที� 286 ลงวนัที� 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2515 หรอืผูร้บัโอน
กรรมสทิธิ �ที�ดนิอนัเป็นสาธารณูปโภค มไิดป้ฏบิตัหิน้าที�ในการบาํรุงรกัษากจิการอนัเป็นสาธารณูปโภคจรงิใหนํ้าความในมาตรา 
43 วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม หากคณะกรรมการเหน็ว่าผูไ้ดร้บัใบอนุญาต หรอืผูร้บัโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะ
ปฏวิตั ิฉบบัที� 286 ลงวนัที� 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2515 หรอืผูร้บัโอนกรรมสทิธิ �ที�ดนิอนัเป็นสาธารณูปโภคไดป้ฏบิตัหิน้าที�ใน
การบาํรุงรกัษากจิการอนัเป็นสาธารณูปโภค ใหย้กเลกิการดาํเนินการจดทะเบยีนนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร 
 ในกรณีที�ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตหรอืผูร้บัโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที� 286 ลงวนัที� 24 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2515 หรอืผูร้บัโอนกรรมสทิธิ �ที�ดนิอนัเป็นสาธารณูปโภคไม่คดัคา้น หรอืไม่ปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการตามวรรคหก 
ให้เจ้าพนักงานที�ดนิจงัหวดัหรอืเจา้พนักงานที�ดนิจงัหวดัสาขาจดทะเบยีนจดัตั �งนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรร และให้มอีํานาจจด
ทะเบยีนโอนทรพัยส์นิที�เป็นสาธารณูปโภคใหแ้ก่นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรต่อไป 

 มาตรา 71  ในระหว่างที�คณะกรรมการจดัสรรที�ดนิกลางยงัมไิดก้ําหนดแบบมาตรฐานของสญัญา ตามมาตรา 8(4) 

มใิหนํ้าความในมาตรา 34 และมาตรา 63 มาใชบ้งัคบั 

 มาตรา 72  บรรดาคําขออนุญาต การออกหรอืโอนใบอนุญาตใหจ้ดัสรรที�ดนิที�อยู่ระหว่างการพจิารณาดําเนินการ

ของคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที�ดิน คณะอนุกรรมการในวันที�พระราชบัญญัตินี� ใช้บังคับ ให้ดําเนินการตาม
พระราชบญัญตัินี� เว้นแต่การอุทธรณ์ ให้ดําเนินการตามประกาศของคณะปฏวิตัิ ฉบบัที� 286 ลงวนัที� 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 
2515 
 
ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
 ชวน หลกีภยั 
 นายกรฐัมนตร ี

อตัราค่าธรรมเนียม 

 1. ใบอนุญาตใหท้าํการจดัสรรที�ดนิ ไร่ละ 500 บาท 
  เศษของไร่ใหค้ดิเป็นหนึ�งไร่ 
 2. การโอนใบอนุญาตใหท้าํการจดัสรรที�ดนิ รายละ 5,000 บาท 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี�  คือ เนื �องจากประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที � 286 ลงวนัที � 24 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2515 ซึ �งเป็นกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการจดัสรรที �ดนิไดป้ระกาศใชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานแลว้ มหีลกัการ
และรายละเอียดไม่เหมาะสมหลายประการ สมควรแก้ไขปรับปรุงเพื �อกําหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้ซื�อที �ดินจดัสรร 
โดยเฉพาะการได้สิทธิในที �ดินจัดสรรและการกําหนดให้มีผู้ร ับผิดชอบบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
นอกจากนั �น เพื �อใหเ้กดิความคล่องตวัในการดาํเนินธุรกจิการจดัสรรที �ดนิไดก้ระจายอาํนาจการอนุญาตและการควบคุมดแูลการ
จดัสรรที �ดนิไปสูร่ะดบัจงัหวดั และกาํหนดเวลาในการพจิารณาอนุญาตใหแ้น่นอน จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี� 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  เล่ม 117 ตอนที � 45ก วนัที � 23 พฤษภาคม 2543 
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พระราชบญัญติัการจดัสรรที�ดิน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2558 

 มาตรา 10  ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ร ับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที� 286 ลงวันที� 24 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2515 หรอืผูร้บัโอนกรรมสทิธิ �ที�ดนิอนัเป็นสาธารณูปโภคที�ยงัมไิดจ้ดัตั �งนิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรร หากภายหลงั
ได้ดําเนินการตามมาตรา 70 แห่งพระราชบญัญตัิการจดัสรรที�ดนิ พ.ศ. 2543 และได้จดัตั �งนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรแล้ว ให้
ทรพัยส์นิอนัเป็นสาธารณูปโภคตกเป็นของนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร โดยใหพ้นักงานเจา้หน้าที�จดแจง้ในโฉนดที�ดนิหรอืหนงัสอื
รบัรองการทาํประโยชน์ หากไม่ไดโ้ฉนดที�ดนิหรอืหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์มา ใหถ้อืว่าสญูหาย และใหพ้นกังานเจา้หน้าที�
ออกใบแทนเพื�อดาํเนินการดงักล่าวต่อไป 

หมายเหต ุ เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี� คอื โดยที �การจดัสรรที �ดนิในปัจจุบนัไม่ไดก้าํหนดใหจ้ดแจง้ในโฉนด

ที �ดนิหรอืหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ว่าที �ดนิแปลงนั �นเป็นที �ดนิอนัเป็นสาธารณูปโภคหรอืที �ดนิที �ใชเ้พื �อบรกิารสาธารณะ เป็น
ผลใหไ้ม่อาจทราบชดัเจนว่าที �ดนิแปลงใดเป็นที �ดนิอนัเป็นสาธารณูปโภคหรอืที �ดนิที �ใชเ้พื �อบรกิารสาธารณะ และมกีารโอนที �ดนิ
ดงักล่าวไปยงับุคคลอื �นซึ �งส่งผลกระทบต่อการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิอนัเป็นสาธารณูปโภคของผูซ้ื�อที �ดนิจดัสรรโดยรวม จงึ
สมควรให้มีการจดแจ้งดงักล่าวและห้ามการโอนที �ดินอนัเป็นสาธารณูปโภค รวมทั �งกําหนดหลกัเกณฑ์การพ้นจากหน้าที �
บํารุงรกัษาสาธารณูปโภคของผูจ้ดัสรรที �ดนิและการใหท้รพัย์สนิอนัเป็นสาธารณูปโภคตกเป็นของนิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรให้
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประกอบกบัสมควรแก้ไขบทบญัญัติที �กําหนดชื �อตําแหน่งในคณะกรรมการตาม
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