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พระราชบัญญัติ
การจัดสรรทีดิ น
พ.ศ. 2543
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543
เป็ นปี ที 55 ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรทีดิน
พระราชบัญญัตนิ ีมีบทบัญญัตบิ างประการเกียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึงมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่ง
กฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ นไว้
ึ โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ เรี
ี ยกว่า “พระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีดิน พ.ศ. 2543”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ให้
ี ใช้บงั คับเมือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 286 ลงวันที 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ี
“การจัดสรรทีดิน” หมายความว่า การจําหน่ายทีดินทีได้แบ่งเป็ นแปลงย่อยรวมกันตังแต่สบิ แปลงขึนไป ไม่ว่าจะเป็ น
การแบ่งจากทีดินแปลงเดียวหรือแบ่งจากทีดินหลายแปลงทีมีพนที
ื ติดต่อกัน โดยได้รบั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์เป็ นค่าตอบแทน
และให้หมายความรวมถึงการดําเนินการดังกล่าวทีได้มกี ารแบ่งทีดินเป็ นแปลงย่อยไว้ไม่ถงึ สิบแปลงและต่อมาได้แบ่งทีดินแปลง
เดิมเพิมเติมภายในสามปี เมือรวมกันแล้วมีจาํ นวนตังแต่สบิ แปลงขึนไปด้วย
“สิทธิในทีดิน” หมายความว่า กรรมสิทธิและให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ทาํ การจัดสรรทีดิน
“ผู้จดั สรรทีดิน” หมายความว่า ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตให้ทําการจัดสรรทีดินและให้หมายความรวมถึงผูร้ บั โอนใบอนุ ญาต
ด้วย
“ผูซ้ อที
ื ดินจัดสรร” หมายความว่า ผูท้ าํ สัญญากับผูจ้ ดั สรรทีดินเพือให้ได้มาซึงทีดินจัดสรร และให้หมายความรวมถึง
ผูร้ บั โอนสิทธิในทีดินคนต่อไปด้วย
1 “สาธารณูปโภค” หมายความว่า สิงอํานวยประโยชน์ทผู
ี จ้ ดั สรรทีดินได้จดั ให้มขี นเพื
ึ อให้ผซู้ อที
ื ดินจัดสรรใช้ประโยชน์
ร่วมกันตามสัญญาหรือแผนผังโครงการทีได้รบั อนุญาต
“บริการสาธารณะ” หมายความว่า การให้บริการหรือสิงอํานวยความสะดวกในโครงการจัดสรรทีดินทีกําหนดไว้ใน
โครงการทีขออนุญาตจัดสรรทีดินตามมาตรา 23(4)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการจัดสรรทีดินกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการจัดสรรทีดินจังหวัด
“พนักงานเจ้าหน้าที” หมายความว่า เจ้าพนักงานทีดินซึงเป็ นผูป้ ฏิบตั กิ ารในการจดทะเบียนสิทธิ และนิตกิ รรมตาม
ประมวลกฎหมายทีดิน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี
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บทนิยาม บัญญัตเิ พิมโดย มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีดิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
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มาตรา 5 พระราชบัญญัตนิ มิี ให้ใช้บงั คับแก่
(1) การจัดสรรทีดินของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิน หรือองค์กรอืน
ของรัฐทีมีอาํ นาจหน้าทีทําการจัดสรรทีดินตามกฎหมาย
(2) การจัดสรรทีดินทีได้รบั อนุญาตตามกฎหมายอืน
มาตรา 6 ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี และให้มอี าํ นาจออกกฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตนิ ี และกําหนดกิจการอืนเพือปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี
กฎกระทรวงนัน เมือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด 1
คณะกรรมการจัดสรรทีดิ น
มาตรา 7 ให้มคี ณะกรรมการจัดสรรทีดินกลาง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็ นประธานกรรมการ
อัยการสูงสุด อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขาธิการคณะกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และผูท้ รงคุณวุฒจิ าํ นวนหกคนซึงรัฐมนตรี
แต่งตังจากผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การผังเมือง การบริหารชุมชน หรือ
กฎหมาย เป็ นกรรมการ
ให้อ ธิบ ดีก รมทีดิน เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และแต่ ง ตังข้า ราชการกรมทีดิน จํ า นวนไม่ เ กิน สองคนเป็ น
ผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ ามวรรคหนึง ให้แต่งตังจากผู้แทนภาคเอกชนซึงเป็ นผู้ดําเนินกิจการเกียวกับการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่ากึงหนึง
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มาตรา 8 คณะกรรมการจัดสรรทีดินกลางมีอํานาจหน้าทีกํากับดูแลการจัดสรรทีดินโดยทัวไป รวมทังให้มอี าํ นาจ
หน้าทีดังต่อไปนี
(1) กําหนดนโยบายการจัดสรรทีดิน
(2) วางระเบียบเกียวกับการจัดสรรทีดิน
(3) ให้ความเห็นชอบข้อกําหนดเกียวกับการจัดสรรทีดินทีคณะกรรมการเสนอตามมาตรา 14(1)
(4) กํ า หนดแบบมาตรฐานของสัญ ญาจะซือจะขายทีดิน จัด สรรเพือให้ผู้ข อใบอนุ ญ าตทํ า การจัด สรร
ทีดินใช้ในการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตนิ ี
(5) วินิจฉัยชีขาดปั ญหาเกียวกับการจัดสรรทีดินตามคําร้องหรือคําอุทธรณ์ ของผู้ขอใบอนุ ญาตทําการ
จัดสรรทีดินหรือผูจ้ ดั สรรทีดิน
(6) ปฏิบตั กิ ารอืนตามทีบัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตนิ หรื
ี อกฎหมายอืน
ระเบียบตาม (2) เมือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา 9 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี
กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รบั แต่งตังอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
มาตรา 10
(1)
(2)
(3)
ความสามารถ
(4)
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นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา 9 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งเมือ
ตาย
ลาออก
รัฐ มนตรีใ ห้ อ อกเพราะมีค วามประพฤติ เ สือมเสีย บกพร่ อ งหรือ ไม่ สุ จ ริต ต่ อ หน้ า ที หรือ หย่ อ น
เป็ นบุคคลล้มละลาย

มาตรา 7 ความเดิมถูกยกเลิกโดย มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีดิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
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(5) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(6) ได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จําคุ ก เว้นแต่ เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้ก ระทํา โดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา 11 ในกรณีทกรรมการผู
ี
ท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่ งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตังผูอ้ นเป็
ื นกรรมการแทน
ได้ และให้ผไู้ ด้รบั แต่งตังดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระทีเหลืออยู่ของผูซ้ งตนแทน
ึ
มาตรา 12 การประชุมคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลางต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวน
กรรมการทังหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมของคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลาง ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีได้ ให้
กรรมการทีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึงมีเสียงหนึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
มาตรา 13 ให้มคี ณะกรรมการจัดสรรทีดินจังหวัดทุกจังหวัด ดังนี
(1) ในกรุ ง เทพมหานคร ให้มีค ณะกรรมการจัด สรรทีดิน กรุ ง เทพมหานคร ประกอบด้ว ย อธิบ ดีก รม
ทีดินหรือรองอธิบดีกรมทีดินซึงอธิบดีกรมทีดินมอบหมาย เป็ นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนกรมชลประทาน ผูแ้ ทนกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทน
กรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒจิ ํานวนสีคนซึงปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตัง เป็ นกรรมการ และให้ผู้แทนกรมทีดินเป็ น
กรรมการและเลขานุการ
(2) ในจังหวัดอืน ให้มคี ณะกรรมการจัดสรรทีดินจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดซึงผูว้ ่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็ นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนกรมชลประทาน อัยการจังหวัดซึงเป็ นหัวหน้า
สํานักงานอัยการจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปลัดจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผูท้ รงคุณวุฒจิ าํ นวนสี
คน ซึงปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตัง เป็ นกรรมการ และให้เจ้าพนักงานทีดินจังหวัดเป็ นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีทเป็
ี นการพิจารณาหรืออนุ มตั ิเกียวกับการจัดสรรทีดินทีตังอยู่ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถินใด ให้
ผูแ้ ทนผูบ้ ริหารองค์การปกครองส่วนท้องถินแห่งนันเป็ นกรรมการร่วมด้วยแห่งละหนึงคน
การแต่งตังกรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ าม (1) และ (2) ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตังจากภาคเอกชนซึงไม่ได้เป็ น
ผูจ้ ดั สรรทีดิน และเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การผังเมือง การบริหาร
ชุมชน หรือกฎหมาย
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มาตรา 14 คณะกรรมการมีอํานาจหน้าทีกํากับดูแลการจัดสรรทีดินภายในจังหวัดให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ี
รวมทังให้มอี าํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(1) ออกข้อกําหนดเกียวกับการจัดสรรทีดินโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลาง
(2) พิจารณาเกียวกับคําขออนุ ญาต การออกใบอนุ ญาต การโอนใบอนุ ญาตหรือการเพิกถอนการโอน
ใบอนุญาตให้จดั สรรทีดิน
(3) ตรวจสอบการจัดสรรทีดินเพือให้เป็ นไปตามแผนผัง โครงการ หรือวิธกี ารทีได้รบั อนุญาต
(4) ปฏิบตั กิ ารอืนตามทีบัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตนิ หรื
ี อกฎหมายอืน
ข้อกําหนดตาม (1) เมือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา 15 ในการปฏิบตั ิหน้ าทีตามพระราชบัญญัตินีให้คณะกรรมการจัดสรรทีดินกลางและคณะกรรมการ มี
อํานาจเรียกเป็ นหนังสือให้บุคคลใดมาให้ขอ้ เท็จจริง คําอธิบาย ความเห็น คําแนะนําทางวิชาการ หรือให้ส่งเอกสารหรือข้อมูล
เกียวกับการจัดสรรทีดิน หรือกิจการอืนทีเกียวเนืองกับการจัดสรรทีดินตามทีเห็นสมควร
5
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มาตรา 16 การออกข้อกําหนดเกียวกับการจัดสรรทีดินตามมาตรา 14(1) ให้คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์
การจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธกี ารในการจัดสรรทีดินเพือประโยชน์เกียวกับการสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม
การคมนาคม การจราจร ความปลอดภัย การสาธารณู ปโภค และการผังเมือง ตลอดจนการอืนทีจําเป็ นในการจัดสรรทีดินให้
เหมาะสมกับสภาพท้องทีของจังหวัดนัน โดยให้กาํ หนดเงือนไขในสิงต่อไปนีด้วย คือ
(1) ขนาดความกว้างและความยาวตําสุด หรือเนือทีจํานวนน้อยทีสุดของทีดินแปลงย่อยทีจะจัดสรรได้
(2) ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทต่างๆ ทางเดินและทางเท้าในทีดินจัดสรรทังหมด รวมทังการ
ต่อเชือมกับถนนหรือทางสายนอกทีดินจัดสรร
(3) ระบบการระบายนํา การบําบัดนําเสีย และการกําจัดขยะสิงปฏิกลู
(4) ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะทีจําเป็ นต่อการรักษาสภาพแวดล้อม การ
ส่งเสริมสภาพความเป็ นอยู่ และการบริหารชุมชน
มาตรา 17 ให้นํามาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 มาใช้บงั คับแก่คณะกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 18 ในการปฏิบตั หิ น้าทีตามพระราชบัญญัตนิ ี คณะกรรมการจัดสรรทีดินกลางและคณะกรรมการมีอํานาจ
แต่งตังคณะอนุ กรรมการหรือบุคคลหนึงบุคคลใดเพือให้พจิ ารณาหรือกระทําการอย่างใดตามทีคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลาง
หรือคณะกรรมการมอบหมายได้ เว้นแต่การดําเนินการตามมาตรา 14(1) และ (2)
คณะอนุ ก รรมการและบุ ค คลซึงคณะกรรมการจัด สรรทีดิน กลางหรือ คณะกรรมการแต่ ง ตัง มีอํ า นาจหน้ า ที
เช่นเดียวกับคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลางหรือคณะกรรมการในกิจการทีได้รบั มอบหมาย
มาตรา 19 ให้นํามาตรา 12 มาใช้บงั คับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 20 ในการปฏิ บ ัติ ก ารตามพระราชบัญ ญั ติ นี ให้ ค ณะกรรมการจัด สรรที ดิ น กลางคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และบุคคลซึงได้รบั แต่งตังตามมาตรา 18 เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด 2
การขออนุญาตจัดสรรทีดิ น
มาตรา 21 ห้ามมิให้ผใู้ ดทําการจัดสรรทีดิน เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการ
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 22 ผู้ใดขอแบ่งแยกทีดินเป็ นแปลงย่อยมีจํานวนตังแต่สบิ แปลงขึนไป และไม่อาจแสดงให้เป็ นทีเชือได้ว่า
มิใช่เป็ นการแบ่งแยกทีดินเพือการจัดสรรทีดิน ให้พนักงานเจ้าหน้าทีแจ้งให้ผขู้ อดําเนินการยืนคําขอทําการจัดสรรทีดินและรอ
การดําเนินการเรืองการแบ่งแยกทีดินไว้ก่อน หากผูข้ อไม่เห็นด้วยให้มสี ทิ ธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในกําหนดสามสิบวัน
นับแต่วนั ทีได้รบั แจ้ง
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกําหนดสีสิบห้าวันนับแต่วนั ทีคณะกรรมการได้รบั อุทธรณ์ ถ้าคณะกรรมการ
มิได้มคี าํ วินิจฉัยภายในกําหนดเวลาดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าทีดําเนินการเรืองการแบ่งแยกทีดินนันต่อไป
เมือคณะกรรมการมีคาํ วินิจฉัยอุทธรณ์เป็ นประการใดแล้ว ให้แจ้งคําวินิจฉัยเป็ นหนังสือให้ผอู้ ุทธรณ์ทราบภายในเจ็ด
วันนับแต่วนั ทีคณะกรรมการมีคาํ วินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็ นทีสุด
มาตรา 23 ผูใ้ ดประสงค์จะทําการจัดสรรทีดินให้ยนคํ
ื าขอต่อเจ้าพนักงานทีดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีดินจังหวัด
สาขาแห่งท้องทีซึงทีดินนันตังอยู่ พร้อมหลักฐานและรายละเอียดดังต่อไปนี
(1) โฉนดทีดิน หรือ หนั ง สือ รับ รองการทํ า ประโยชน์ ทีมีชือผู้ข อใบอนุ ญ าตทํ า การจัด สรรทีดิน เป็ น ผู้
มีสทิ ธิในทีดิน โดยทีดินนันต้องปลอดจากบุรมิ สิทธิใดๆ เว้นแต่บุรมิ สิทธิในมูลซือขายอสังหาริมทรัพย์
(2) ในกรณีททีี ดินทีขอทําการจัดสรรทีดินมีบุรมิ สิทธิในมูลซือขายอสังหาริมทรัพย์ หรือภาระการจํานอง ให้
แสดงบันทึกความยินยอมให้ทําการจัดสรรทีดินของผู้ทรงบุรมิ สิทธิหรือผู้รบั จํานองและจํานวนเงินทีผู้ทรงบุรมิ สิทธิหรือผูร้ บั
กฎหมายอาคาร
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จํานองจะได้รบั ชําระหนีจากทีดินแปลงย่อยแต่ละแปลง และต้องระบุดว้ ยว่าทีดินทีเป็ นสาธารณูปโภคหรือทีดินทีใช้เพือบริการ
สาธารณะไม่ตอ้ งรับภาระหนีบุรมิ สิทธิหรือจํานองดังกล่าว
(3) แผนผังแสดงจํานวนทีดินแปลงย่อยทีจะขอจัดสรรและเนือทีโดยประมาณของแต่ละแปลง
(4) โครงการปรับปรุงทีดินทีขอจัดสรร การจัดให้มสี าธารณูปโภคและบริการสาธารณะ รวมทังการปรับปรุง
อืนตามควรแก่สภาพของท้องถิน โดยแสดงแผนผัง รายละเอียด และรายการก่อสร้าง ประมาณการค่าก่อสร้าง และกําหนดเวลา
ทีจะจัดทําให้แล้วเสร็จ ในกรณีทได้
ี มกี ารปรับปรุงทีดินทีขอจัดสรรหรือได้จดั ทําสาธารณู ปโภคหรือบริการสาธารณะแล้วเสร็จ
ทังหมดหรือบางส่วนก่อนขอทําการจัดสรรทีดิน ให้แสดงแผนผังรายละเอียดและรายการก่อสร้างทีได้จดั ทําแล้วเสร็จนันด้วย
(5) แผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
(6) วิธกี ารจําหน่ายทีดินจัดสรรและการชําระราคาหรือค่าตอบแทน
(7) ภาระผูกพันต่าง ๆ ทีบุคคลอืนมีสว่ นได้เสียเกียวกับทีดินทีขอจัดสรรนัน
(8) แบบสัญญาจะซือจะขายทีดินจัดสรร
(9) ทีตังสํานักงานของผูข้ อใบอนุญาตทําการจัดสรรทีดิน
(10) ชือธนาคาร หรือสถาบันการเงินทีคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลางกําหนด ซึงจะเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นการจัด
ให้มีส าธารณู ปโภคหรือ บริก ารสาธารณะหรือการปรับปรุง ทีดิน และคําประกัน การบํา รุง รักษาสาธารณู ป โภคและบริการ
สาธารณะ
มาตรา 24 ในกรณี ทีคณะกรรมการเห็น สมควรอนุ ญ าตให้ผู้ ใ ดทํ า การจัด สรรทีดิน และผู้นั นยัง มิไ ด้จ ัด ให้มี
สาธารณู ป โภคหรือ บริก ารสาธารณะหรือ การปรับ ปรุ ง ทีดิน หรือ ดํ า เนิ น การยัง ไม่ แ ล้ ว เสร็จ ตามแผนผัง และโครงการ
คณะกรรมการจะต้องให้ผขู้ อใบอนุ ญาตทําการจัดสรรทีดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินทีคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลาง
กําหนดมาทําสัญญาคําประกันกับคณะกรรมการว่า ถ้าผูข้ อใบอนุ ญาตทําการจัดสรรทีดินไม่จดั ให้มสี าธารณูปโภคหรือบริการ
สาธารณะ หรือการปรับปรุงทีดินให้แล้วเสร็จตามแผนผัง โครงการ และกําหนดเวลาทีได้รบั อนุญาตไว้ หรือมีกรณีทเชื
ี อได้ว่าจะ
ไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามทีได้รบั อนุ ญาต ธนาคารหรือสถาบันการเงินผูค้ ําประกันต้องชําระเงินให้แก่คณะกรรมการ
ตามจํานวนทีคณะกรรมการกําหนดไว้ในสัญญาคําประกันภายในเวลาทีคณะกรรมการกําหนด เพือคณะกรรมการจะได้ใช้เงิน
นันในการดําเนินการจัดให้มสี าธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือปรับปรุงทีดินนันให้แล้วเสร็จตามแผนผังและโครงการที
ได้รบั อนุญาต และถ้ามีเงินเหลือให้คนื แก่ผคู้ าประกั
ํ
นโดยไม่ชกั ช้า
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้คําประกันรับไปดําเนินการจัดให้มีสาธารณู ปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือ
ปรับปรุงทีดินให้แล้วเสร็จภายในเวลาทีคณะกรรมการกําหนดแทนการเรียกให้ผคู้ ําประกันชําระเงินก็ได้ ถ้าผูค้ ําประกันไม่เริม
ทําการในเวลาอันควรหรือไม่ทําให้แล้วเสร็จภายในกําหนด คณะกรรมการมีอํานาจเรียกให้ผคู้ ําประกันชําระเงินดังกล่าวตาม
วรรคหนึงได้
ในกรณีทีคณะกรรมการให้ผู้ขอใบอนุ ญาตทําการจัดสรรทีดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทําสัญญาคํา
ประกันตามวรรคหนึง คณะกรรมการต้องให้ผขู้ อใบอนุ ญาตทําการจัดสรรทีดินทําหนังสือรับรองกับคณะกรรมการด้วยว่า ถ้า
จํานวนเงินทีผูค้ าประกั
ํ
นได้คาประกั
ํ
นไว้ไม่เพียงพอแก่การดําเนินการตามวรรคหนึงก็ดี หรือผูค้ าประกั
ํ
นไม่จ่ายเงินตามทีประกัน
ไว้ทงหมดหรื
ั
อบางส่วนก็ดี ผูข้ อใบอนุญาตทําการจัดสรรทีดินจะเป็ นผูจ้ ่ายเงินตามจํานวนทีขาดให้คณะกรรมการเพือดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จ
ในกรณี ทีมีก ารผิด สัญ ญาทีทํา กับ คณะกรรมการ ให้ป ระธานคณะกรรมการมีอํ า นาจฟ้ อ งและต่ อ สู้ค ดีใ นนาม
คณะกรรมการ
การเก็บรักษาเงิน การนํ าส่งเงิน และการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็ นไปตามระเบียบทีคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลาง
กําหนด
มาตรา 25 การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรทีดินให้คณะกรรมการกระทําให้แล้วเสร็จ
ภายในสีสิบห้าวันนับแต่วนั ทีเจ้าพนักงานทีดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีดินจังหวัดสาขาได้รบั คําขอ ถ้าคณะกรรมการไม่อาจ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร ให้ถอื ว่าคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบแผนผัง
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โครงการ และวิธกี ารในการจัดสรรทีดินนันแล้ว
การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธกี ารในการจัดสรรทีดินตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามขันตอน หลักเกณฑ์ และ
วิธกี ารทีคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลางกําหนด
มาตรา 26 ในกรณีทคณะกรรมการไม่
ี
เห็นชอบหรือมีคาํ สังไม่อนุ ญาตให้ทาํ การจัดสรรทีดิน ผูข้ อใบอนุ ญาตทําการ
จัดสรรทีดินมีสทิ ธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลางภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ทีทราบคําสัง และให้คณะกรรมการ
จัดสรรทีดินกลางวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วนั ทีได้รบั อุทธรณ์ หากคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลางไม่
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถอื ว่าผูอ้ ุทธรณ์ได้รบั ความเห็นชอบหรือได้รบั อนุญาตให้ทาํ การจัดสรรทีดิน
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลางให้เป็ นทีสุด
มาตรา 27 การออกใบอนุญาตให้ทาํ การจัดสรรทีดิน ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต่
(1) วันทีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบหรือถือว่าได้ให้ความเห็นชอบ แผนผัง โครงการ และวิธกี ารในการ
จัดสรรทีดินตามมาตรา 25 หรือ
(2) วันทีได้รบั ทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลางกรณีทคณะกรรมการจั
ี
ดสรรทีดินกลาง
เห็นควรอนุญาตให้ทาํ การจัดสรรทีดิน หรือนับแต่วนั ทีถือว่าผูอ้ ุทธรณ์ได้รบั อนุญาตให้ทาํ การจัดสรรทีดินตามมาตรา 26
เมือคณะกรรมการออกใบอนุ ญาตให้ผใู้ ดทําการจัดสรรทีดินแล้ว ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผทู้ าํ การจัดสรรทีดินทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีออกใบอนุญาต
มาตรา 28 เมือได้ออกใบอนุญาตให้ผใู้ ดทําการจัดสรรทีดินแล้ว ให้คณะกรรมการจัดส่งใบอนุญาต พร้อมทังแผนผัง
โครงการ และวิธกี ารทีคณะกรรมการอนุญาตไปยังพนักงานเจ้าหน้าทีแห่งท้องทีซึงทีดินจัดสรรนันตังอยู่โดยเร็ว เพือให้จดแจ้ง
ในโฉนดทีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีได้รบั ใบอนุ ญาตจากคณะกรรมการว่าทีดินนันอยู่
ภายใต้การจัดสรรทีดิน และเมือได้ออกโฉนดทีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ทแบ่
ี งแยกเป็ นแปลงย่อยแล้ว ให้จดแจ้งไว้
ในโฉนดทีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ทแบ่
ี งแยกทุกฉบับ สําหรับทีดินอันเป็ นสาธารณูปโภคและทีดินทีใช้เพือบริการ
สาธารณะ ให้จดแจ้งด้วยว่าทีดินแปลงดังกล่าวเป็ นทีดินอันเป็ นสาธารณูปโภคหรือทีดินทีใช้เพือบริการสาธารณะตามแผนผัง
และโครงการทีได้รบั อนุญาตให้ทาํ การจัดสรรทีดิน แล้วแต่กรณี
7

มาตรา 29 การโฆษณาโครงการจัด สรรทีดิน ในส่ว นทีเกียวกับ รายการทีกําหนดไว้ใ นมาตรา 23 ข้อ ความใน
โฆษณาจะต้องตรงกับหลักฐานและรายละเอียดทีกําหนดไว้ในคําขออนุญาตด้วย
มาตรา 30 ในกรณีททีี ดินจัดสรรมีบุรมิ สิทธิในมูลซือขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการจํานองติดอยู่ เมือได้ออกโฉนด
ทีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ทีดินทีแบ่งแยกเป็ นแปลงย่อยแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าทีจดแจ้งบุรมิ สิทธิหรือ การ
จํานองนันในโฉนดทีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ทีแบ่งแยกเป็ นแปลงย่อยทุกฉบับ พร้อมทังระบุจํานวนเงินทีผู้
ทรงบุรมิ สิทธิหรือผู้รบั จํานองจะได้รบั ชําระหนีจากทีดินแปลงย่อยแต่ละแปลงในสารบัญสําหรับจดทะเบียนด้วย และให้ถอื ว่า
ทีดินแปลงย่อยแต่ละแปลงเป็ นประกันหนีบุรมิ สิทธิหรือหนีจํานองตามจํานวนเงินทีระบุไว้นนั
ให้ทดิี นอันเป็ นสาธารณู ปโภคและทีดินทีใช้เพือบริการสาธารณะปลอดจากบุรมิ สิทธิในมูลซือขายอสังหาริมทรัพย์
และภาระการจํานอง
หมวด 3
การดําเนิ นการจัดสรรทีดิ น
มาตรา 31 ให้ผู้จดั สรรทีดินแสดงใบอนุ ญาต แผนผัง โครงการ และวิธีการตามทีคณะกรรมการอนุ ญาตไว้ในที
เปิ ดเผยเห็นได้ง่าย ณ สํานักงานทีทําการจัดสรรทีดิน
ถ้าใบอนุ ญาตสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญให้ผจู้ ดั สรรทีดินยืนคําขอรับใบแทนตามแบบทีคณะกรรมการจัดสรร
ทีดินกลางกําหนดต่อคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีทราบการสูญหายหรือชํารุด
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มาตรา 32 ถ้าผูจ้ ดั สรรทีดินประสงค์จะแก้ไขเปลียนแปลงแผนผัง โครงการ หรือวิธกี ารทีได้รบั อนุ ญาต ให้ผจู้ ดั สรร
ทีดินยืนคําขอต่อเจ้าพนักงานทีดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีดินจังหวัดสาขาตามแบบทีคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลางกําหนด
พร้อมทังแผนผัง โครงการ หรือวิธีการทีจะแก้ไขเปลียนแปลงพร้อมกับหนังสือยินยอมของธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้
คําประกันเพือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
ในการพิจารณาแก้ไขเปลียนแปลงแผนผัง โครงการ หรือวิธกี ารทีได้ยนไว้
ื ตามวรรคหนึง ให้นํามาตรา 25 มาตรา 26
มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 30 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 33 เมือได้รบั ใบอนุญาตแล้วห้ามมิให้ผจู้ ดั สรรทีดินทํานิตกิ รรมกับบุคคลใดอันก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ทดิี น
อันเป็ นสาธารณูปโภคและทีดินทีใช้เพือบริการสาธารณะ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตเป็ นหนังสือจากคณะกรรมการ ทังนี ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลางกําหนด
การก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ทดิี นอืนนอกจากทีดินอันเป็ นสาธารณู ปโภคและทีดินทีใช้เพือบริการสาธารณะ ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลางกําหนด
มาตรา 34 สัญ ญาจะซือจะขายทีดิน จัด สรรระหว่ า งผู้ จ ัด สรรทีดิ น กับ ผู้ ซือที ดิน จัด สรร ต้ อ งทํ า ตามแบบที
คณะกรรมการจัดสรรทีดินกลางกําหนด
สัญญาจะซือจะขายทีดินตามวรรคหนึงส่วนใด หากมิได้ทาํ ตามแบบทีคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลางกําหนดและไม่
เป็ นคุณต่อผูซ้ อที
ื ดินจัดสรร สัญญาส่วนนันไม่มผี ลใช้บงั คับ
มาตรา 35 ในการชําระราคาทีดิน หรือการชําระหนีบุรมิ สิทธิในมูลซือขายอสังหาริมทรัพย์ หรือหนีจํานองจากผูซ้ อื
ทีดินจัดสรร ให้ผรู้ บั เงินออกหลักฐานเป็ นหนังสือลงลายมือชือผูร้ บั เงินให้แก่ผซู้ อที
ื ดินจัดสรร และให้ถอื ว่าหลักฐานการชําระเงิน
ดังกล่าวเป็ นหลักฐานแสดงการชําระราคาทีดินจัดสรร
มาตรา 36 ในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมโอนทีดินทีทําการจัดสรรให้แก่ผู้ซอที
ื ดินจัดสรรตามสัญญาจะซือ
จะขายทีดินจัดสรร ผูจ้ ดั สรรทีดินต้องโอนทีดินให้แก่ผซู้ อที
ื ดินจัดสรรโดยปลอดจากบุรมิ สิทธิในมูลซือขายอสังหาริมทรัพย์และ
ภาระการจํานองในทีดินนัน
ถ้าผู้จดั สรรทีดินไม่ปฏิบตั ิตามวรรคหนึง ให้ผู้ซอที
ื ดินจัดสรรมีสทิ ธิชําระหนีบุรมิ สิทธิในมูลซือขายอสังหาริมทรัพย์
หรือหนีจํานองต่อผูท้ รงบุรมิ สิทธิหรือผูร้ บั จํานองได้ โดยให้ถอื ว่าเป็ นการชําระราคาทีดินแก่ผจู้ ดั สรรทีดินส่วนหนึงด้วย
มาตรา 37 เมือผูซ้ อที
ื ดินจัดสรรได้ชําระราคาทีดินครบถ้วนตามสัญญาจะซือจะขายแล้ว ให้ถอื ว่าทีดินนันพ้นจาก
การยึดหรืออายัดทังปวง ให้ผซู้ อที
ื ดินจัดสรรนําหลักฐานเป็ นหนังสือทีแสดงว่าได้ชาํ ระราคาดังกล่าวพร้อมด้วยหนังสือแสดงสิทธิ
ในทีดินมาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามสัญญาจะซือจะขายทีดินจัดสรรต่อพนักงานเจ้าหน้าที เมือได้รบั เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าทีดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมให้แก่ผซู้ อที
ื ดินจัดสรรต่อไป
ถ้าทีดินจัดสรรตามวรรคหนึงมีการจดทะเบียนบุรมิ สิทธิในมูลซือขายอสังหาริมทรัพย์หรือการจํานอง และมีหลักฐาน
การชําระหนีบุรมิ สิทธิหรือจํานองครบถ้วนแล้ว ให้ทดิี นนันปลดจากบุรมิ สิทธิในมูลซือขายอสังหาริมทรัพย์หรือภาระการจํานอง
และให้พนักงานเจ้าหน้าทีจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมให้แก่ผซู้ อที
ื ดินจัดสรร
ในกรณีทผูี ซ้ อที
ื ดินจัดสรรไม่สามารถนําหนังสือแสดงสิทธิในทีดินมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าทีได้เพราะบุคคลอืน
ยึดถือหรือครอบครองไว้ เมือผูซ้ อที
ื ดินจัดสรรร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าทีมีอํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในทีดินจากบุคคลที
ยึดถือหรือครอบครองไว้มาดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมให้แก่ผซู้ อที
ื ดินจัดสรรได้
เมือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วนั ทีบุคคลทียึดถือหรือครอบครองหนังสือแสดงสิทธิในทีดินได้รบั แจ้งหรือถือว่า
ได้รบั แจ้งคําสังพนักงานเจ้าหน้าทีตามวรรคสาม ถ้ายังไม่มกี ารส่งมอบหนังสือแสดงสิทธิในทีดินให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที ให้
พนักงานเจ้าหน้าทีมีอํานาจออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน เพือดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมให้แก่ผซู้ อที
ื ดิน
จัดสรรได้
มาตรา 38 ถ้าผู้จดั สรรทีดินประสงค์จะโอนใบอนุ ญาต ให้ยืนคําขอต่ อคณะกรรมการตามแบบทีคณะกรรมการ
จัดสรรทีดินกลางกําหนด
กฎหมายอาคาร
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เมือคณะกรรมการเห็นว่าการโอนนันไม่เป็ นทีเสียหายแก่ผซู้ อที
ื ดินจัดสรรและธนาคารหรือสถาบันการเงินซึงเป็ น
ผู้คําประกันตามมาตรา 24 หรือมาตรา 43 วรรคสอง ได้ยนิ ยอมด้วยแล้ว ให้คณะกรรมการอนุ ญาตให้โอนใบอนุ ญาตให้แก่
ผูร้ บั โอน
ค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 39 เมือได้โอนใบอนุ ญาตให้แก่ผูร้ บั โอนแล้ว ให้บรรดาสิทธิและหน้าทีของผู้โอนซึงมีต่อผูซ้ อที
ื ดินจัดสรร
ตกไปยังผูร้ บั โอน
มาตรา 40 ในกรณี ทีผู้จ ัด สรรทีดิน ตาย ให้ผู้จ ัด การมรดกหรือ ทายาทยืนคํา ขอรับ โอนใบอนุ ญ าตตามแบบที
คณะกรรมการจัดสรรทีดินกลางกําหนดต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีผูจ้ ดั สรรทีดินตาย หรือภายในกําหนดเวลา
ทีคณะกรรมการเห็นสมควรขยายให้ เมือคณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่าผูย้ นคํ
ื าขอมีสทิ ธิในทีดินทีจัดสรร ให้คณะกรรมการ
โอนใบอนุญาตให้แก่ผยู้ นคํ
ื าขอรับโอน และให้คณะกรรมการแจ้งให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินและผูซ้ อที
ื ดินจัดสรรทราบ
ถ้ า ผู้จ ัด สรรทีดิน ทีตายไม่ มีผู้จ ัด การมรดกหรือ ทายาท หรือ มีแ ต่ ผู้จ ัด การมรดกหรือ ทายาทมิไ ด้ยืนคํ า ขอต่ อ
คณะกรรมการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึง ให้ผซู้ อที
ื ดินจัดสรรชําระราคาทีดินตามสัญญาจะซือจะขายต่อสํานักงานวาง
ทรัพย์ และให้นํามาตรา 24 วรรคหนึง มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
เมือผูซ้ อที
ื ดินจัดสรรได้ชาํ ระราคาทีดินครบถ้วนตามสัญญาจะซือจะขายแล้ว ให้นํามาตรา 37 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในกรณีทผูี จ้ ดั สรรทีดินตาย ไม่ว่าจะมีผจู้ ดั การมรดกหรือทายาทผูร้ บั โอนใบอนุ ญาตต่อไปหรือไม่ ให้ถอื ว่าธนาคาร
หรือสถาบันการเงินทีเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นตามมาตรา 24 หรือมาตรา 43 วรรคสอง ยังคงผูกพันอยู่ตามสัญญาคําประกันนัน
มาตรา 41 เมือมีการบังคับคดีทดิี นทีทําการจัดสรรของผูจ้ ดั สรรทีดิน ให้ผซู้ อที
ื ดินจัดสรรชําระราคาทีดินตามสัญญา
จะซือจะขายต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณีแทนการชําระต่อบุคคลทีกําหนดไว้ในสัญญา
และในระหว่างทีผูซ้ อที
ื ดินจัดสรรมิได้ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาจะซือจะขาย ให้งดการขายทอดตลาดหรือจําหน่ายทีดินจัดสรรนันไว้ก่อน
เว้นแต่จะเป็ นการขายทอดตลาดทีดินจัดสรรทังโครงการตามวรรคสี
เมือผูซ้ อที
ื ดินจัดสรรชําระราคาทีดินครบถ้วนตามสัญญาจะซือจะขายแล้ว ให้ทดิี นจัดสรรนันพ้นจากการยึด อายัด
หรือการบังคับคดี การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม ให้นําความในมาตรา 37 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
เมือได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่ผซู้ อที
ื ดินจัดสรรแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าทีแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
หรือเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ทราบถึงการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม และการพ้นจากการยึด อายัด หรือการบังคับคดีของ
ทีดินแปลงนันภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีได้จดทะเบียน
ในการขายทอดตลาดทีดินจัดสรรทังโครงการ ผูซ้ อจะต้
ื
องรับโอนใบอนุ ญาตให้ทําการจัดสรรทีดินและรับไปทังสิทธิ
และหน้าทีทีผูจ้ ดั สรรทีดินมีต่อผูซ้ อที
ื ดินจัดสรร
มาตรา 42 ในกรณีนิติบุคคลเป็ นผู้ดําเนินการจัดสรรทีดินและนิตบิ ุคคลนันต้องเลิกไปโดยยังมิได้ดําเนินการตาม
แผนผังและโครงการทีได้รบั อนุญาตหรือดําเนินการยังไม่ครบถ้วน ให้นํามาตรา 40 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสีมาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
หมวด 4
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
มาตรา 43 สาธารณูปโภคทีผูจ้ ดั สรรทีดินได้จดั ให้มขี นเพื
ึ อการจัดสรรทีดินตามแผนผังและโครงการทีได้รบั อนุญาต
เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น ให้ตกอยู่ในภาระจํายอมเพือประโยชน์แก่ทดิี นจัดสรร และให้เป็ นหน้าทีของผูจ้ ดั สรรทีดินทีจะ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นทีได้จดั ทําขึนนันต่อไป และจะกระทําการใดอันเป็ นเหตุให้ประโยชน์แห่ง
ภาระจํายอมลดไปหรือเสือมความสะดวกมิได้
ให้ผจู้ ดั สรรทีดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทําสัญญาคําประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค ซึงผูจ้ ดั สรร
ทีดินได้จดั ให้มขี นึ และยังอยู่ในความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาของผูจ้ ดั สรรทีดินตามวรรคหนึงกับคณะกรรมการ และให้นํา
มาตรา 24 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
กฎหมายอาคาร
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มาตรา 43/1 ห้ามโอนทีดินอันเป็ นสาธารณู ปโภค เว้นแต่เป็ นการโอนตามพระราชบัญญัตินีหรือกฎหมายว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
8

มาตรา 44 ผู้จดั สรรทีดินจะพ้นจากหน้าทีบํารุงรักษาสาธารณู ปโภค ตามมาตรา 43 เมือได้ดําเนินการอย่างหนึง
อย่างใด ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาทีผู้จดั สรรทีดินรับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณู ปโภคตามมาตรา 23(5) แล้ว
ตามลําดับ ดังต่อไปนี
(1) ผูซ้ อที
ื ดินจัดสรรจัดตังนิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรรตามพระราชบัญญัตนิ หรื
ี อนิตบิ ุคคลตามกฎหมายอืนเพือ
รับโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษาภายในเวลาทีผูจ้ ดั สรรทีดินกําหนด ซึงต้องไม่น้อยกว่าหนึงร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งจากผูจ้ ดั สรรทีดิน
(2) ผู้จ ัด สรรทีดิน ได้ร ับ อนุ ม ัติจ ากคณะกรรมการให้ดํา เนิ น การอย่ า งหนึ งอย่ า งใดเพือการบํา รุ ง รักษา
สาธารณูปโภค หรือดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้เป็ นสาธารณประโยชน์
การดําเนินการตามความในวรรคหนึงให้เป็ นไปตามระเบียบทีคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลางกําหนด ทังนี ต้อง
กําหนดให้ผจู้ ดั สรรทีดินรับผิดชอบจํานวนเงินค่าบํารุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนหนึงด้วย
เมือเจ้าพนักงานทีดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีดินจังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดตังนิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรรตาม (1)
แล้ว ให้ทรัพย์สนิ อันเป็ นสาธารณูปโภคตกเป็ นของนิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรร โดยให้พนักงานเจ้าหน้าทีจดแจ้งในโฉนดทีดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ หากไม่ได้โฉนดทีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์มา ให้ถอื ว่าสูญหาย และให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีออกใบแทนเพือดําเนินการดังกล่าวต่อไป
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มาตรา 45 การจัดตังนิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรร ให้ผซู้ อที
ื ดินจัดสรรจํานวนไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนแปลงย่อย
ตามแผนผังโครงการมีมติให้จดั ตัง และแต่งตังตัวแทนยืนคําขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทีดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีดิน
จังหวัดสาขาพร้อมด้วยข้อบังคับทีมีรายการตามทีกําหนดในกฎกระทรวง ซึงอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี
(1) ชือนิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรร
(2) วัตถุประสงค์
(3) ทีตังสํานักงาน
(4) ข้อกําหนดเกียวกับจํานวนกรรมการ การเลือกตัง วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการ
ประชุมของคณะกรรมการหมู่บา้ นจัดสรร
(5) ข้อกําหนดเกียวกับการดําเนินงาน การบัญชี และการเงิน
(6) ข้อกําหนดเกียวกับสิทธิและหน้าทีของสมาชิก
(7) ข้อกําหนดเกียวกับการประชุมใหญ่
การขอจดทะเบียนจัดตัง การควบ การยกเลิก และการบริหารนิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรร ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 46 ให้นิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรรทีจดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล
ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเป็ นผู้ดําเนินกิจการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตาม
กฎหมายและข้อบังคับของนิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรรภายใต้การควบคุมดูแลของทีประชุมใหญ่ของสมาชิก
คณะกรรมการหมู่บา้ นจัดสรรเป็ นผูแ้ ทนของนิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรรในกิจการอันเกียวกับบุคคลภายนอก
มาตรา 47 เมือจัดตังนิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรรตามมาตรา 45 แล้ว ให้ผซู้ อที
ื ดินจัดสรรทุกรายเป็ นสมาชิกนิตบิ ุคคล
หมู่บา้ นจัดสรร
ในกรณีทีมีทดิี นจัดสรรแปลงย่อยทียังไม่มผี ู้ใดซือหรือได้โอนกลับมาเป็ นของผู้จดั สรรทีดิน ให้ผู้จดั สรรทีดินเป็ น
สมาชิกนิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรร
8
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มาตรา 43/1 เพิมโดย มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีดิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
มาตรา 44 ความเดิมถูกยกเลิกโดย มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีดิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
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มาตรา 48 เพือประโยชน์ของผูซ้ อที
ื ดินจัดสรร ให้นิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรรมีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(1) กําหนดระเบียบเกียวกับการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค
(2) กําหนดระเบียบเกียวกับการอยู่อาศัยและการจราจรภายในทีดินจัดสรร
(3) เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในส่วนทีนิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรร
มีหน้าทีบํารุงรักษาจากสมาชิก
(4) ยืนคําร้องทุกข์หรือเป็ นโจทก์ฟ้องแทนสมาชิกเกียวกับกรณีทีกระทบสิทธิหรือประโยชน์ของสมาชิก
จํานวนตังแต่สบิ รายขึนไป
(5) จัดให้มบี ริการสาธารณะเพือสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือทรัพย์สนิ เพือสาธารณประโยชน์
(6) ดํ า เนิ น การอืนใดให้เ ป็ น ไปตามกฎกระทรวง ระเบีย บของคณะกรรมการจัด สรรทีดิน กลาง หรือ
ข้อบังคับของคณะกรรมการทีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตนิ ี
การดําเนินการตาม (1) (2) และ (5) จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากมติทประชุ
ี มใหญ่ของสมาชิก
มาตรา 49 ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ให้จดั เก็บเป็ นรายเดือนจากทีดินแปลงย่อยใน
โครงการจัดสรรทีดินทุกแปลง ทังนี อาจกําหนดค่าใช้จ่ายในอัตราทีแตกต่างกันตามประเภทการใช้ประโยชน์ทดิี นหรือขนาด
พืนทีได้ตามระเบียบทีคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลางกําหนด
ให้ผซู้ อที
ื ดินจัดสรรออกค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคสําหรับทีดินจัดสรรทีตนซือ และให้
ผูจ้ ดั สรรทีดินออกค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคสําหรับทีดินแปลงย่อยทียังไม่มผี ซู้ อื
การกําหนดและการแก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค จะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากมติทประชุ
ี มใหญ่ของสมาชิกตามมาตรา 44(1) หรือคณะกรรมการตามมาตรา 44(2)
ให้เริมเก็บค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเมือเริมจัดตังนิตบิ ุคคลตามมาตรา 44(1) หรือ
เมือได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการตามมาตรา 44(2) โดยให้นิตบิ ุคคลตามมาตรา 44(1) หรือผูซ้ งดํ
ึ าเนินการเพือการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคตามทีได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการตามมาตรา 44(2) ทีมีหน้าทีในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
มีอาํ นาจในการจัดเก็บ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคและการจัดทําบัญชี ให้เป็ นไป
ตามระเบียบทีคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลางกําหนด
มาตรา 50 ผู้มหี น้าทีชําระเงินค่าบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณู ปโภคตามมาตรา 49 วรรคสอง ทีชําระเงิน
ดังกล่าวล่าช้ากว่าเวลาทีกําหนด จะต้องจ่ายค่าปรับสําหรับการจ่ายเงินล่าช้าตามอัตราทีคณะกรรมการกําหนด
10 ผูท
้ ค้ี างชําระเงินค่าบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณู ปโภคตังแต่สามเดือนขึนไป อาจถูกระงับการให้บริการหรือ
การใช้สทิ ธิในสาธารณูปโภค และในกรณีทค้ี างชําระตังแต่หกเดือนขึนไป พนักงานเจ้าหน้าทีมีอาํ นาจระงับการจดทะเบียนสิทธิ
และนิตกิ รรมในทีดินจัดสรรของผูค้ า้ งชําระจนกว่าจะชําระให้ครบถ้วน ทังนี ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีคณะกรรมการ
จัดสรรทีดินกลางกําหนด
ให้ถือว่าหนีค่าบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณู ปโภคเป็ นหนีบุริมสิทธิในมูลรักษาอสังหาริมทรัพย์เหนือทีดิน
จัดสรรของผูค้ า้ งชําระ
มาตรา 51 การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกียวกับการโอนทรัพย์สนิ ทีเป็ นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ
ให้แก่นิตบิ ุคคลตามมาตรา 44(1) ให้ได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากร
เงินทีนิตบิ ุคคลตามมาตรา 44(1) ได้รบั จากผูจ้ ดั สรรทีดินหรือผูซ้ อที
ื ดินจัดสรรเพือนําไปใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและ
การจัดการสาธารณูปโภค ให้ได้รบั ยกเว้นภาษีอากร
การยกเว้นภาษีอากรตามวรรคหนึงและวรรคสอง ให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร โดยจะกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขด้วยก็ได้
10
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มาตรา 52 ในกรณีทผูี จ้ ดั สรรทีดินกระทําการใดๆ อันเป็ นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจํายอมตามมาตรา 43 ลดไป
หรือเสือมความสะดวก หรือกระทําการอย่างหนึงอย่างใดให้ผดิ ไปจากแผนผังโครงการ หรือวิธกี ารจัดสรรทีดินทีได้รบั อนุญาต
จากคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผูซ้ งคณะกรรมการมอบหมาย
ึ
มีอาํ นาจสังให้ผจู้ ดั สรรทีดินระงับการ
กระทํานัน และบํารุงรักษาสาธารณู ปโภคให้คงสภาพดังเช่นทีได้จดั ทําขึน หรือดําเนินการตามแผนผัง โครงการ หรือวิธกี าร
จัดสรรทีดินทีได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลาทีกําหนด
มาตรา 53 การจัดให้มแี ละการบํารุงรักษาบริการสาธารณะให้นําความในมาตรา 50 มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม ทังนี
ให้เรียกเก็บค่าใช้บริการและค่าบํารุงรักษาบริการสาธารณะได้ตามอัตราทีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
หมวด 5
การยกเลิ กการจัดสรรทีดิ น
มาตรา 54 ในกรณีทผูี จ้ ดั สรรทีดินประสงค์จะยกเลิกการจัดสรรทีดิน ให้ยนคํ
ื าขอต่อเจ้าพนักงานทีดินจังหวัดหรือ
เจ้าพนักงานทีดินจังหวัดสาขาแห่งท้องทีซึงทีดินนันตังอยู่
การขอยกเลิกการจัดสรรทีดินให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 55 ให้เจ้าพนักงานทีดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีดินจังหวัดสาขาปิ ดประกาศคําขอยกเลิกการจัดสรรทีดินไว้
ในทีเปิ ดเผย ณ สํานักงานทีดินจังหวัดหรือสํานักงานทีดินสาขา สํานักงานของผูจ้ ดั สรรทีดิน บริเวณทีดินทีทําการจัดสรร ทีว่า
การอําเภอ ทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล มีกําหนดหกสิบวัน และให้ผจู้ ดั สรรทีดินประกาศในหนังสือพิมพ์ซงแพร่
ึ
หลายใน
ท้องถินนันไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และแจ้งเป็ นหนังสือให้ผซู้ อที
ื ดินจัดสรรทราบ
มาตรา 56 ให้ผซู้ งมี
ึ ประโยชน์เกียวข้องกับการจัดสรรทีดินทีประสงค์จะคัดค้านคําขอยกเลิกการจัดสรรทีดิน ยืนคํา
คัดค้านต่อเจ้าพนักงานทีดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีดินจังหวัดสาขาภายในสามสิบวันนับแต่วนั ครบกําหนดปิ ดประกาศตาม
มาตรา 55
ถ้าไม่มผี ใู้ ดคัดค้านภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึง ให้เจ้าพนักงานทีดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีดินจังหวัดสาขา
เสนอเรืองให้คณะกรรมการสังยกเลิกการจัดสรรทีดิน
ในกรณีทผูี ้ซอที
ื ดินจัดสรรคัดค้าน ให้เจ้าพนักงานทีดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีดินจังหวัดสาขายกเลิกเรืองขอ
ยกเลิกการจัดสรรทีดิน แต่ถา้ มีผคู้ ดั ค้านแต่มใิ ช่ผซู้ อที
ื ดินจัดสรรให้เจ้าพนักงานทีดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานทีดินจังหวัดสาขา
เสนอคําขอยกเลิกการจัดสรรทีดินและคําคัดค้านให้คณะกรรมการพิจารณา
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสาม ผู้จดั สรรทีดินหรือผู้คดั ค้านอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดสรรทีดิน
กลางได้ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งคําวินิจฉัย
มาตรา 57 เมือคณะกรรมการสังยกเลิกการจัดสรรทีดินแล้ว ใบอนุญาตทีได้ออกตามมาตรา 27 ให้เป็ นอันยกเลิก
หมวด 6
บทกําหนดโทษ
มาตรา 58 ผูจ้ ดั สรรทีดินหรือบุคคลซึงเกียวข้องผูใ้ ดไม่มาให้ถ้อยคําหรือไม่ส่งเอกสารตามทีคณะกรรมการจัดสรร
ทีดินกลางหรือคณะกรรมการเรียกหรือสังตามมาตรา 15 หรือผูจ้ ดั สรรทีดินหรือผูค้ รอบครองทีดินจัดสรรผูใ้ ดไม่ให้ความสะดวก
แก่คณะกรรมการจัดสรรทีดินกลาง คณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ หรือบุคคลซึงคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลางแต่งตังใน
การปฏิบตั งิ านตามมาตรา 18 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท
มาตรา 59 ผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา 21 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี และปรับตังแต่สหมื
ี นบาทถึงหนึงแสนบาท
มาตรา 60 ผูใ้ ดแจ้งข้อความหรือแสดงหลักฐานหรือรายละเอียดตามมาตรา 23(7) อันเป็ นเท็จ หรือปกปิ ดข้อความ
จริงซึงควรบอกให้แจ้ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท หรือทังจําทังปรับ
มาตรา 61 ผู้ใดโฆษณาโครงการจัดสรรทีดินโดยฝ่ าฝื นมาตรา 29 ต้องระวางโทษปรับตังแต่หา้ หมืนบาทถึงหนึง
แสนบาท
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มาตรา 62 ผูจ้ ดั สรรทีดินผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 31 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท
มาตรา 63 ผูจ้ ดั สรรทีดินผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา 34 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา 64 ผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา 35 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา 65 ผูใ้ ดฝ่ าฝืนคําสังของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผูซ้ งคณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา
ึ
52
นอกจากต้องปฏิบตั ติ ามคําสังดังกล่าวแล้ว ต้องระวางโทษปรับอีกวันละหนึงพันบาทตลอดเวลาทียังฝ่ าฝืน
11
มาตรา 66 ในกรณีทผูี ้กระทําความผิดเป็ นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิตบิ ุคคลนันเกิดจากการสังการ
หรือการกระทําของกรรมการ หรือผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใดซึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ ุคคลนัน หรือในกรณีทบุี คคล
ดังกล่าวมีหน้าทีต้องสังการหรือกระทําการและละเว้นไม่สงการหรื
ั
อไม่กระทําการจนเป็ นเหตุให้นิตบิ ุคคลนันกระทําความผิด ผู้
นันต้องรับโทษตามทีบัญญัตไิ ว้สาํ หรับความผิดนัน ๆ ด้วย
บทเฉพาะกาล
มาตรา 67 บรรดากฎกระทรวงและข้อ กํ า หนดทีออกตามประกาศของคณะปฏิว ัติ ฉบับ ที 286 ลงวัน ที 24
พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ให้คงมีผลใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าทีไม่ขดั หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ี จนกว่าจะได้มกี ฎกระทรวง
และข้อกําหนดทีออกตามพระราชบัญญัตนิ ใช้
ี บงั คับ
มาตรา 68 ให้ค ณะกรรมการควบคุ ม การจัด สรรทีดิน ตามประกาศของคณะปฏิว ัติ ฉบับ ที 286 ลงวัน ที 24
พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลางและคณะกรรมการจัดสรรทีดินกรุงเทพมหานคร
จนกว่าจะได้มกี ารแต่งตังคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลาง และคณะกรรมการจัดสรรทีดินกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตนิ ี
ให้คณะอนุกรรมการควบคุมการจัดสรรทีดินจังหวัดตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 286 ลงวันที 24 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2515 ปฏิบตั หิ น้าทีของคณะกรรมการจัดสรรทีดินจังหวัด จนกว่าจะได้มกี ารแต่งตังคณะกรรมการจัดสรรทีดินจังหวัดตาม
พระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา 69 ใบอนุ ญ าตหรือ การอนุ ญ าตใดๆ ทีได้ใ ห้ไ ว้ต ามประกาศของคณะปฏิว ัติ ฉบับ ที 286 ลงวัน ที 24
พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ทียังมีผลใช้บงั คับอยู่ในวันทีพระราชบัญญัตนิ ีใช้บงั คับ ให้ถือว่าเป็ นใบอนุ ญาตและการอนุ ญาตตาม
พระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา 70 การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค ให้นํามาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50
มาตรา 51 และมาตรา 52 มาใช้บงั คับแก่การจัดสรรทีดินตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 286 ลงวันที 24 พฤศจิกายน พ.ศ.
2515 ด้วยโดยอนุโลม
การบํารุงรักษาบริการสาธารณะ ให้นํามาตรา 53 มาใช้บงั คับแก่การจัดสรรทีดินตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที
286 ลงวันที 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ด้วยโดยอนุโลม
การพ้นจากความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณู ปโภคของผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตหรือผู้รบั โอนใบอนุ ญาตตาม
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 286 ลงวันที 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 หรือผูร้ บั โอนกรรมสิทธิทีดินอันเป็ นสาธารณูปโภค ให้
นํามาตรา 44 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในกรณีทผูี ไ้ ด้รบั ใบอนุญาตหรือผูร้ บั โอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 286 ลงวันที 24 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2515 หรือผูร้ บั โอนกรรมสิทธิทีดินอันเป็ นสาธารณูปโภค มิได้ปฏิบตั หิ น้าทีในการบํารุงรักษากิจการอันเป็ นสาธารณูปโภค
ผูซ้ อที
ื ดินจัดสรรจํานวนไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนทีดินแปลงย่อยตามแผนผังโครงการ อาจยืนคําขอต่อเจ้าพนักงานทีดิน
จังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีดินจังหวัดสาขา เพือจัดตังนิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรรได้
เมือเจ้าพนักงานทีดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีดินจังหวัดสาขาได้รบั คําขอจัดตังนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้ปิด
ประกาศคําขอไว้ในทีเปิ ดเผย ณ สํานักงานทีดิน เขตหรือทีว่าการอําเภอหรือกิงอําเภอ ทีทําการแขวงหรือทีทําการกํานันแห่ง
11

มาตรา 66 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 3(48) แห่งพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิมเติมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีเกียวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล พ.ศ. 2560
และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
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ท้องทีซึงทีดินนันตังอยู่และบริเวณทีดินทีทําการจัดสรร มีกําหนดสามสิบวัน และแจ้งเป็ นหนังสือให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตหรือผูร้ บั
โอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับที 286 ลงวันที 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 หรือผูร้ บั โอนกรรมสิทธิทีดินอันเป็ น
สาธารณูปโภคทราบตามทีอยู่ทได้
ี ให้ไว้กบั พนักงานเจ้าหน้าที
เมือผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตหรือผู้รบั โอนใบอนุ ญาตตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 286 ลงวันที 24 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2515 หรือผูร้ บั โอนกรรมสิทธิทีดินอันเป็ นสาธารณูปโภค คัดค้านการจัดตังนิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรร ให้เจ้าพนักงานทีดิน
จังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีดินจังหวัดสาขาส่งเรืองให้คณะกรรมการพิจารณา หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ได้รบั
ใบอนุ ญาตหรือผูร้ บั โอนใบอนุ ญาตตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 286 ลงวันที 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 หรือผูร้ บั โอน
กรรมสิทธิทีดินอันเป็ นสาธารณูปโภค มิได้ปฏิบตั หิ น้าทีในการบํารุงรักษากิจการอันเป็ นสาธารณูปโภคจริงให้นําความในมาตรา
43 วรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม หากคณะกรรมการเห็นว่าผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาต หรือผูร้ บั โอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะ
ปฏิวตั ิ ฉบับที 286 ลงวันที 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 หรือผูร้ บั โอนกรรมสิทธิทีดินอันเป็ นสาธารณูปโภคได้ปฏิบตั หิ น้าทีใน
การบํารุงรักษากิจการอันเป็ นสาธารณูปโภค ให้ยกเลิกการดําเนินการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรร
ในกรณีทผูี ไ้ ด้รบั ใบอนุญาตหรือผูร้ บั โอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 286 ลงวันที 24 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2515 หรือผูร้ บั โอนกรรมสิทธิทีดินอันเป็ นสาธารณูปโภคไม่คดั ค้าน หรือไม่ปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการตามวรรคหก
ให้เจ้าพนักงานทีดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานทีดินจังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดตังนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และให้มอี ํานาจจด
ทะเบียนโอนทรัพย์สนิ ทีเป็ นสาธารณูปโภคให้แก่นิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรรต่อไป
มาตรา 71 ในระหว่างทีคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลางยังมิได้กําหนดแบบมาตรฐานของสัญญา ตามมาตรา 8(4)
มิให้นําความในมาตรา 34 และมาตรา 63 มาใช้บงั คับ
มาตรา 72 บรรดาคําขออนุ ญาต การออกหรือโอนใบอนุ ญาตให้จดั สรรทีดินทีอยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินการ
ของคณะกรรมการควบคุ ม การจัด สรรทีดิน คณะอนุ ก รรมการในวัน ทีพระราชบัญ ญัติ นี ใช้ บ ัง คับ ให้ ดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัตินี เว้นแต่การอุทธรณ์ ให้ดําเนินการตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 286 ลงวันที 24 พฤศจิกายน พ.ศ.
2515
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
อัตราค่าธรรมเนี ยม
1. ใบอนุญาตให้ทาํ การจัดสรรทีดิน
เศษของไร่ให้คดิ เป็ นหนึงไร่
2. การโอนใบอนุญาตให้ทาํ การจัดสรรทีดิน

ไร่ละ

500

บาท

รายละ 5,000

บาท

หมายเหตุ เหตุ ผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ เนืองจากประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 286 ลงวันที 24
พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ซึงเป็ นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจัดสรรทีดินได้ประกาศใช้บงั คับมาเป็ นเวลานานแล้ว มีหลักการ
และรายละเอีย ดไม่เ หมาะสมหลายประการ สมควรแก้ไขปรับปรุ งเพือกํา หนดมาตรการในการคุ้มครองผู้ซือทีดิน จัดสรร
โดยเฉพาะการได้ส ิท ธิใ นทีดิน จัด สรรและการกํ า หนดให้มีผู้ร ับ ผิด ชอบบํา รุ ง รัก ษาสาธารณู ป โภคและบริก ารสาธารณะ
นอกจากนัน เพือให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจการจัดสรรทีดินได้กระจายอํานาจการอนุญาตและการควบคุมดูแลการ
จัดสรรทีดินไปสูร่ ะดับจังหวัด และกําหนดเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้แน่นอน จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที 45ก วันที 23 พฤษภาคม 2543
กฎหมายอาคาร
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พระราชบัญญัติการจัดสรรทีดิ น (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
มาตรา 10 ผู้ไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ าตหรือ ผู้ร ับ โอนใบอนุ ญ าตตามประกาศของคณะปฏิว ัติฉ บับ ที 286 ลงวัน ที 24
พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 หรือผูร้ บั โอนกรรมสิทธิทีดินอันเป็ นสาธารณูปโภคทียังมิได้จดั ตังนิตบิ ุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรร หากภายหลัง
ได้ดําเนินการตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรทีดิน พ.ศ. 2543 และได้จดั ตังนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว ให้
ทรัพย์สนิ อันเป็ นสาธารณูปโภคตกเป็ นของนิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรร โดยให้พนักงานเจ้าหน้าทีจดแจ้งในโฉนดทีดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์ หากไม่ได้โฉนดทีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์มา ให้ถอื ว่าสูญหาย และให้พนักงานเจ้าหน้าที
ออกใบแทนเพือดําเนินการดังกล่าวต่อไป
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี คือ โดยทีการจัดสรรทีดินในปั จจุบนั ไม่ได้กาํ หนดให้จดแจ้งในโฉนด
ทีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ว่าทีดินแปลงนันเป็ นทีดินอันเป็ นสาธารณูปโภคหรือทีดินทีใช้เพือบริการสาธารณะ เป็ น
ผลให้ไม่อาจทราบชัดเจนว่าทีดินแปลงใดเป็ นทีดินอันเป็ นสาธารณูปโภคหรือทีดินทีใช้เพือบริการสาธารณะ และมีการโอนทีดิน
ดังกล่าวไปยังบุคคลอืนซึงส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ อันเป็ นสาธารณูปโภคของผูซ้ อที
ื ดินจัดสรรโดยรวม จึง
สมควรให้มีการจดแจ้งดังกล่าวและห้ามการโอนทีดินอันเป็ น สาธารณู ปโภค รวมทังกําหนดหลักเกณฑ์การพ้นจากหน้ า ที
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูจ้ ดั สรรทีดินและการให้ทรัพย์สนิ อันเป็ นสาธารณู ปโภคตกเป็ นของนิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรรให้
เหมาะสมและเป็ น ประโยชน์ ต่อ ส่วนรวม ประกอบกับ สมควรแก้ไขบทบัญญัติทีกํา หนดชือตําแหน่ งในคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตนิ ให้
ี เป็ นไปตามกฎหมายทีใช้บงั คับในปั จจุบนั รวมทังแก้ไขระยะเวลาการค้างชําระค่าบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภคให้เหมาะสมยิงขึน จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที 92ก วันที 25 กันยายน 2558
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