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พระราชบัญญัติ 
การจัดสรรที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบญัญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.

๒๕๔๓” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ 

พฤศจิกายน พ ศ. ๒๕๑๕ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้

                                                 
๑ รก.๒๕๔๓/๔๕ก/๑/๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 
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“การจัดสรรที่ดิน” หมายความวา การจําหนายที่ดินที่ไดแบงเปนแปลงยอย
รวมกันตั้งแตสิบแปลงขึ้นไป ไมวาจะเปนการแบงจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบงจากที่ดินหลาย
แปลงที่มีพื้นที่ติดตอกันโดยไดรับทรัพยสินหรือประโยชนเปนคาตอบแทน และใหหมายความ
รวมถึงการดําเนินการดังกลาวที่ไดมีการแบงที่ดินเปนแปลงยอยไวไมถึงสิบแปลงและตอมาไดแบง
ที่ดินแปลงเดิมเพิ่มเติมภายในสามปเมื่อรวมกันแลวมีจํานวนตั้งแตสิบแปลงขึ้นไปดวย 

“สิทธิในท่ีดิน” หมายความวา กรรมสิทธ์ิและใหหมายความรวมถึงสิทธิ
ครอบครองดวย 

“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน 
“ผูจัดสรรที่ดิน” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินและให

หมายความรวมถึงผูรับโอนใบอนุญาตดวย 
“ผูซื้อที่ดินจัดสรร” หมายความวา ผูทําสัญญากับผูจัดสรรที่ดินเพื่อใหไดมาซึ่ง

ที่ดินจัดสรรและใหหมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิในที่ดินคนตอไปดวย 
“บริการสาธารณะ” หมายความวา การใหบริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวกใน

โครงการจัดสรรที่ดินที่กําหนดไวในโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๒๓ (๔) 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร

และคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัด 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา เจาพนักงานที่ดินซึ่งเปนผูปฏิบัติการในการ

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รฐัมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินีมิ้ใหใชบังคับแก 
(๑) การจัดสรรที่ดินของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ

สวนทองถ่ิน หรือองคกรอื่นของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีทําการจัดสรรท่ีดินตามกฎหมาย 
(๒) การจัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และ
กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน 

   
 
มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ประกอบดวย ปลัดกระทรวง

มหาดไทย เปนประธานกรรมการ อัยการสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการผังเมือง
อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* และผูทรงคุณวุฒิอีกหกคนซึ่งรัฐมนตรี
แตงต้ังจากผูมีความรู ความสามารถ หรือประสบการณในดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย การผัง
เมือง การบริหารชุมชน หรือกฎหมาย เปนกรรมการ และอธิบดีกรมที่ดินเปนกรรมการและ
เลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูแทนภาคเอกชนซึ่งเปนผู
ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการพฒันาอสังหาริมทรัพยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

 
มาตรา ๘  คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการจัดสรร

ท่ีดินโดยท่ัวไป รวมท้ังใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายการจัดสรรท่ีดิน 
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 
(๓) ใหความเห็นชอบขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่คณะกรรมการเสนอ

ตามมาตรา ๑๔ (๑) 
(๔) กําหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรเพื่อใหผูขอ

ใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินใชในการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี ้
(๕) วินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามคํารองหรือคําอุทธรณของผู

ขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินหรือผูจัดสรรที่ดิน 
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
ระเบียบตาม (๒) เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสอง

วาระติดตอกันมิได 
 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองหรือไมสุจริตตอ
หนาท่ี หรือหยอนความสามารถ 

(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรี

อาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนได และใหผูไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนง
เทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๑๒  การประชุมคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางตองมีกรรมการมา

ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง ถาประธานกรรมการไมมา

ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานใน
ที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๓  ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดทุกจังหวัดดังนี้ 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร

ประกอบดวย อธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีกรมที่ดินซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมาย เปนประธาน
กรรมการ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมการผังเมือง ผูแทน
กรมชลประทาน ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม* และ
ผูทรงคุณวุฒิอีกส่ีคน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งเปนกรรมการ และผูแทนกรมที่ดินเปน
กรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในจังหวัดอ่ืน ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด ประกอบดวย ผูวา
ราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
อัยการจังหวัดซ่ึงเปนหัวหนาท่ีทําการอัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด* 
โยธาธิการจังหวัด ผูแทนกรมชลประทาน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และผูทรงคุณวุฒิอีกส่ี
คน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งเปนกรรมการ และเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเปนกรรมการ
และเลขานุการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่เปนการพิจารณาหรืออนุมัติเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่ตั้งอยูในเขต
องคการปกครองสวนทองถิ่นใด ใหผูแทนผูบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นแหงนั้นเปน
กรรมการรวมดวยแหงละหนึ่งคน 

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๑) และ (๒) ใหปลัดกระทรวง
มหาดไทยแตงต้ังจากภาคเอกชนซ่ึงไมไดเปนผูจัดสรรท่ีดิน และเปนผูมีความรู ความสามารถ 
หรือประสบการณในดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย การผังเมือง การบริหารชุมชน หรือกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๔  คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการจัดสรรท่ีดินภายใน

จังหวัดใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้รวมท้ังใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
(๑) ออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินโดยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง 
(๒) พิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาต การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรือ

การเพิกถอนการโอนใบอนญุาตใหจัดสรรที่ดิน 
(๓) ตรวจสอบการจัดสรรที่ดินเพื่อใหเปนไปตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการ

ที่ไดรับอนุญาต 
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
ขอกําหนดตาม (๑) เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการจัดสรร

ที่ดินกลางและคณะกรรมการ มีอํานาจเรียกเปนหนังสือใหบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย
ความเห็น คําแนะนําทางวิชาการ หรือใหสงเอกสารหรือขอมูลเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน หรอื
กิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรที่ดินตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๖ การออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๑๔ (๑) ให

คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อ
ประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การคมนาคม การจราจร ความ
ปลอดภัย การสาธารณูปโภคและการผังเมือง ตลอดจนการอื่นที่จําเปนในการจัดสรรที่ดินให
เหมาะสมกับสภาพทองที่ของจังหวัดนั้นโดยใหกําหนดเงื่อนไขในสิ่งตอไปนี้ดวย คือ 

(๑) ขนาดความกวางและความยาวต่ําสุด หรือเนื้อที่จํานวนนอยที่สุดของที่ดิน
แปลงยอยท่ีจะจัดสรรได 

(๒) ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตาง ๆ ทางเดินและทางเทาในท่ีดิน
จัดสรรทั้งหมด รวมทั้งการตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร 

(๓) ระบบการระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จําเปนตอการ
รักษาสภาพแวดลอม การสงเสริมสภาพความเปนอยู และการบริหารชุมชน 

 
มาตรา ๑๗  ใหนํามาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช

บังคับแกคณะกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๘  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้คณะกรรมการจัดสรร

ท่ีดินกลางและคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อให
พิจารณาหรือกระทําการอยางใดตามท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางหรือคณะกรรมการ
มอบหมายได เวนแตการดําเนินการตามมาตรา ๑๔ (๑) และ (๒) 

คณะอนุกรรมการและบุคคลซ่ึงคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางหรือ
คณะกรรมการแตงตั้ง มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือ
คณะกรรมการในกิจการท่ีไดรับมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๙  ใหนํามาตรา ๑๒ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการ

โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๐  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ใหคณะกรรมการจัดสรร

ที่ดินกลาง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๑๘ เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด ๒ 

การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน 
   

 
มาตรา ๒๑  หามมิใหผูใดทําการจัดสรรท่ีดิน เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก

คณะกรรมการ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๒  ผูใดขอแบงแยกที่ดินเปนแปลงยอยมีจํานวนตั้งแตสิบแปลงขึ้นไป

และไมอาจแสดงใหเปนที่เชื่อไดวามิใชเปนการแบงแยกที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดิน ใหพนักงาน
เจาหนาที่แจงใหผูขอดําเนินการยื่นคําขอทําการจัดสรรที่ดินและรอการดําเนินการเรื่องการ
แบงแยกที่ดินไวกอน หากผูขอไมเห็นดวยใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในกําหนด
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณภายในกําหนดสี่สิบหาวันนับแตวันที่
คณะกรรมการไดรับอุทธรณ ถาคณะกรรมการมิไดมีคําวินิจฉัยภายในกําหนดเวลาดังกลาวให
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเรื่องการแบงแยกที่ดินนั้นตอไป 

เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณเปนประการใดแลว ใหแจงคําวินิจฉัยเปน
หนังสือใหผูอุทธรณทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัย คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๒๓  ผูใดประสงคจะทําการจัดสรรที่ดินใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานที่ดิน

จังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแหงทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมหลักฐานและ
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่มีชื่อผูขอใบอนุญาตทําการ
จัดสรรท่ีดินเปนผูมีสิทธิในท่ีดิน โดยที่ดินนั้นตองปลอดจากบุริมสิทธิใด ๆ เวนแตบุริมสิทธิในมูล
ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย 

(๒) ในกรณีที่ที่ดินที่ขอทําการจัดสรรที่ดินมีบุริมสิทธิในมูลซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย หรือภาระการจํานอง ใหแสดงบันทึกความยินยอมใหทําการจัดสรรท่ีดินของผู
ทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานองและจํานวนเงินที่ผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี้จาก
ที่ดินแปลงยอยแตละแปลง และตองระบุดวยวาที่ดินที่เปนสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใชเพื่อบริการ
สาธารณะไมตองรับภาระหนี้บุริมสิทธิหรือจํานองดังกลาว 

(๓) แผนผังแสดงจํานวนที่ดินแปลงยอยที่จะขอจัดสรรและเนื้อที่โดยประมาณ
ของแตละแปลง 

(๔) โครงการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรร การจัดใหมีสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะ รวมท้ังการปรับปรุงอื่นตามควรแกสภาพของทองถิ่น โดยแสดงแผนผัง รายละเอียด
และรายการกอสราง ประมาณการคากอสราง และกําหนดเวลาท่ีจะจัดทําใหแลวเสร็จ ในกรณีที่ได
มีการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรรหรือไดจัดทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะแลวเสร็จทั้งหมด
หรือบางสวนกอนขอทําการจัดสรรที่ดิน ใหแสดงแผนผังรายละเอียดและรายการกอสรางที่ได
จัดทําแลวเสร็จนั้นดวย 

(๕) แผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
(๖) วิธีการจําหนายที่ดินจัดสรรและการชําระราคาหรือคาตอบแทน 
(๗) ภาระผูกพันตาง ๆ ท่ีบุคคลอ่ืนมีสวนไดเสียเก่ียวกับท่ีดินท่ีขอจัดสรรน้ัน 
(๘) แบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร 
(๙) ที่ตั้งสํานักงานของผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน 
(๑๐) ชื่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจดัสรรที่ดินกลางกําหนด

ซึ่งจะเปนผูค้ําประกันการจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรบัปรุงที่ดิน และ
ค้ําประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๔  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอนุญาตใหผูใดทําการจัดสรร
ที่ดินและผูนั้นยังมิไดจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรบัปรุงที่ดินหรือ
ดําเนินการยังไมแลวเสร็จตามแผนผังและโครงการ คณะกรรมการจะตองใหผูขอใบอนุญาตทําการ
จัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดมาทํา
สัญญาค้ําประกันกับคณะกรรมการวา ถาผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินไมจัดใหมี
สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือการปรับปรุงที่ดินใหแลวเสร็จตามแผนผัง โครงการ และ
กําหนดเวลาท่ีไดรับอนุญาตไว หรือมีกรณีที่เชื่อไดวาจะไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามที่
ไดรับอนุญาต ธนาคารหรือสถาบันการเงินผูค้ําประกันตองชําระเงินใหแกคณะกรรมการตาม
จํานวนที่คณะกรรมการกําหนดไวในสัญญาค้ําประกันภายในเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด เพื่อ
คณะกรรมการจะไดใชเงินนั้นในการดําเนินการจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือ
ปรับปรุงที่ดินนั้นใหแลวเสร็จตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต และถามีเงินเหลือใหคืนแก
ผูค้ําประกันโดยไมชักชา 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผูค้ําประกันรับไปดําเนินการจัดใหมีสาธาณูป
โภคหรือบริการสาธารณะหรือปรับปรุงที่ดินใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนดแทน
การเรียกใหผูค้ําประกันชําระเงินก็ได ถาผูค้ําประกันไมเริ่มทําการในเวลาอันควรหรือไมทําใหแลว
เสร็จภายในกําหนด คณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหผูค้ําประกันชําระเงินดังกลาวตามวรรคหนึ่งได 

ในกรณีที่คณะกรรมการใหผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือ
สถาบันการเงินมาทําสัญญาค้ําประกันตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตองใหผูขอใบอนุญาตทําการ
จัดสรรที่ดินทําหนังสือรับรองกับคณะกรรมการดวยวา ถาจํานวนเงินที่ผูค้ําประกันไดค้ําประกันไว
ไมเพียงพอแกการดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ดี หรือผูค้ําประกันไมจายเงินตามที่ประกันไวทั้งหมด
หรือบางสวนก็ดี ผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินจะเปนผูจายเงินตามจํานวนที่ขาดให
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการใหแลวเสร็จ 

ในกรณีที่มีการผิดสัญญาที่ทํากับคณะกรรมการ ใหประธานคณะกรรมการมี
อํานาจฟองและตอสูคดีในนามคณะกรรมการ 

การเก็บรักษาเงิน การนาํสงเงิน และการเบิกจายเงิน ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนด 

 
มาตรา ๒๕  การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินให

คณะกรรมการกระทําใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจา
พนักงานที่ดินจังหวัดสาขาไดรับคําขอ ถาคณะกรรมการไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหถือวาคณะกรรมการไดใหความเห็นชอบ
แผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินนั้นแลว 

การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามขั้นตอน หลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๖  ในกรณีที่คณะกรรมการไมเห็นชอบหรือมีคําสั่งไมอนุญาตใหทําการ
จัดสรรที่ดิน ผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบคําส่ัง และใหคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางวินิจฉัยอุทธรณให
แลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ หากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไมวินิจฉัย
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาผูอุทธรณไดรับความเห็นชอบหรือไดรับอนุญาต
ใหทําการจัดสรรที่ดิน 

คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๒๗  การออกใบอนญุาตใหทําการจัดสรรที่ดิน ใหคณะกรรมการออก

ใบอนุญาตภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต 
(๑) วันที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบหรือถือวาไดใหความเห็นชอบ แผนผัง

โครงการ และวิธีการในการจดัสรรที่ดินตามมาตรา ๒๕ หรอื 
(๒) วันที่ไดรับทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกรณีที่

คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางเห็นควรอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน หรือนับแตวันที่ถือวาผู
อุทธรณไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๒๖ 

เมื่อคณะกรรมการออกใบอนุญาตใหผูใดทําการจัดสรรที่ดินแลว ให
คณะกรรมการแจงใหผูทําการจัดสรรที่ดินทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

 
มาตรา ๒๘  เมื่อไดออกใบอนุญาตใหผูใดทําการจัดสรรที่ดินแลว ให

คณะกรรมการรีบสงใบอนุญาตพรอมทั้งแผนผัง โครงการ และวิธีการที่คณะกรรมการอนุญาตไป
ยังพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีซ่ึงท่ีดินจัดสรรน้ันต้ังอยู เพื่อใหจดแจงในโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการวาท่ีดินนั้น
อยูภายใตการจัดสรรที่ดิน และเมื่อไดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่
แบงแยกเปนแปลงยอยแลว ใหจดแจงไวในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่
แบงแยกทุกฉบับ 

 
มาตรา ๒๙  การโฆษณาโครงการจัดสรรที่ดินในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่กําหนด

ไวในมาตรา ๒๓ ขอความในโฆษณาจะตองตรงกับหลักฐานและรายละเอียดที่กําหนดไวในคําขอ
อนุญาตดวย 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีท่ีดินจัดสรรมีบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพย หรอื

การจํานองติดอยู เมื่อไดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่ดินที่แบงแยกเปน
แปลงยอยแลว ใหพนักงานเจาหนาที่จดแจงบุริมสิทธิหรือการจํานองนั้นในโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนที่แบงแยกเปนแปลงยอยทุกฉบับ พรอมทั้งระบุจํานวนเงินที่ผูทรง
บุริมสิทธิหรือผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี้จากที่ดินแปลงยอยแตละแปลงในสารบัญสําหรับจด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทะเบียนดวย และใหถือวาที่ดินแปลงยอยแตละแปลงเปนประกันหนี้บุริมสิทธิหรือหนี้จํานองตาม
จํานวนเงินท่ีระบุไวนั้น 

ใหที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคและที่ดินที่ใชเพื่อบริการสาธารณะปลอดจาก
บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยและภาระการจํานอง 

 
หมวด ๓ 

การดําเนินการจัดสรรที่ดิน 
   

 
มาตรา ๓๑  ใหผูจัดสรรที่ดินแสดงใบอนุญาต แผนผัง โครงการ และวิธีการ

ตามที่คณะกรรมการอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สํานักงานท่ีทําการจัดสรรท่ีดิน 
ถาใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูจัดสรรที่ดินยื่นคําขอรับใบ

แทนตามแบบท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนดตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ทราบการสูญหายหรือชํารุด 

 
มาตรา ๓๒  ถาผูจัดสรรที่ดินประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการ

หรือวิธีการที่ไดรับอนุญาต ใหผูจัดสรรที่ดินยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขาตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด พรอมท้ังแผนผัง โครงการ
หรือวิธีการที่จะแกไขเปลี่ยนแปลง พรอมกับหนังสือยินยอมของธนาคารหรือสถาบันการเงินผูค้ํา
ประกันเพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา 

ในการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการ หรือวิธีการที่ไดยื่นไวตาม 
วรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๐ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๓๓  เมื่อไดรับใบอนุญาตแลวหามมิใหผูจัดสรรท่ีดินทํานิติกรรมกับ

บุคคลใดอันกอใหเกิดภาระผูกพันแกที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคและที่ดินที่ใชเพื่อบริการ
สาธารณะ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากคณะกรรมการ  ท้ังน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 

การกอใหเกิดภาระผูกพันแกที่ดินอื่นนอกจากที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคและ
ที่ดินที่ใชเพื่อบริการสาธารณะ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
กลางกําหนด 

 
มาตรา ๓๔  สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจัดสรรระหวางผูจัดสรรท่ีดินกับผูซ้ือท่ีดิน

จัดสรรตองทําตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตามวรรคหนึ่งสวนใด หากมิไดทําตามแบบท่ี
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดและไมเปนคุณตอผูซื้อที่ดินจัดสรร สัญญาสวนนั้นไมมีผล
ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๕  ในการชําระราคาที่ดิน หรือการชําระหนี้บรุิมสิทธิในมูลซื้อขาย

อสังหาริมทรัพยหรือหนี้จํานองจากผูซื้อที่ดินจัดสรร ใหผูรับเงินออกหลักฐานเปนหนังสือลง
ลายมือชื่อผูรับเงินใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรร และใหถือวาหลักฐานการชําระเงินดังกลาวเปนหลักฐาน
แสดงการชําระราคาที่ดินจัดสรร 

 
มาตรา ๓๖  ในการจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมโอนท่ีดินที่ทําการจัดสรรใหแก

ผูซื้อที่ดินจัดสรรตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร ผูจัดสรรที่ดินตองโอนที่ดินใหแกผูซื้อที่ดิน
จัดสรรโดยปลอดจากบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยและภาระการจํานองในท่ีดินนั้น 

ถาผูจัดสรรที่ดินไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรมีสิทธิชําระหนี้
บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยหรือหนี้จํานองตอผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานองได โดยให
ถือวาเปนการชําระราคาที่ดินแกผูจัดสรรที่ดินสวนหนึ่งดวย 

 
มาตรา ๓๗  เมื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรไดชําระราคาที่ดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะ

ขายแลว ใหถือวาท่ีดินนั้นพนจากการยึดหรืออายัดทั้งปวง ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรนําหลักฐานเปน
หนังสือที่แสดงวาไดชําระราคาดังกลาวพรอมดวยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรตอพนักงานเจาหนาที่ เมื่อไดรับเอกสารและ
หลักฐานดังกลาวแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซื้อ
ที่ดินจัดสรรตอไป 

ถาที่ดินจัดสรรตามวรรคหนึ่งมีการจดทะเบียนบุริมสิทธิในมูลซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยหรือการจํานองและมีหลักฐานการชําระหนี้บุริมสิทธิหรือจํานองครบถวนแลว ให
ที่ดินนั้นปลอดจากบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยหรือภาระการจํานอง และใหพนักงาน
เจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรร 

ในกรณีท่ีผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไมสามารถนําหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินมาแสดงตอ
พนักงานเจาหนาที่ไดเพราะบุคคลอื่นยึดถือหรือครอบครองไว เม่ือผูซ้ือท่ีดินจัดสรรรองขอให
พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินจากบุคคลท่ียึดถือหรือครอบครองไวมา
ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซ้ือที่ดินจัดสรรได 

เมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่บุคคลที่ยึดถือหรือครอบครองหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินไดรับแจงหรือถือวาไดรับแจงคําสั่งพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสาม ถายังไมมีการสง
มอบหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินใหแกพนักงานเจาหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกใบแทน
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินเพ่ือดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซ้ือท่ีดินจัดสรรได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๘  ถาผูจัดสรรที่ดินประสงคจะโอนใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอตอ
คณะกรรมการตามแบบท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนด 

เมื่อคณะกรรมการเห็นวาการโอนนั้นไมเปนที่เสียหายแกผูซื้อที่ดินจัดสรรและ
ธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งเปนผูค้ําประกันตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๔๓ วรรคสอง ได
ยินยอมดวยแลว ใหคณะกรรมการอนุญาตใหโอนใบอนุญาตใหแกผูรับโอน 

คาธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๙  เมื่อไดโอนใบอนุญาตใหแกผูรับโอนแลว ใหบรรดาสิทธิและหนาท่ี

ของผูโอนซึ่งมีตอผูซื้อที่ดินจัดสรรตกไปยังผูรับโอน 
 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินตาย ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทยื่นคํา

ขอรับโอนใบอนุญาตตามแบบท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนดตอคณะกรรมการภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ผูจัดสรรที่ดินตาย หรือภายในกําหนดเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรขยาย
ให เม่ือคณะกรรมการสอบสวนแลวเห็นวาผูยื่นคําขอมีสิทธิในที่ดินที่จัดสรร ใหคณะกรรมการโอน
ใบอนุญาตใหแกผูยื่นคําขอรับโอน และใหคณะกรรมการแจงใหธนาคารหรือสถาบันการเงินและผู
ซื้อที่ดินจัดสรรทราบ 

ถาผูจัดสรรที่ดินที่ตายไมมีผูจัดการมรดกหรือทายาท หรือมีแตผูจัดการมรดก
หรือทายาทมิไดยื่นคําขอตอคณะกรรมการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรร
ชําระราคาที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายตอสํานักงานวางทรัพย และใหนํามาตรา ๒๔ วรรคหนึ่งมา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรไดชําระราคาที่ดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว ให
นํามาตรา ๓๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินตาย ไมวาจะมีผูจัดการมรดกหรือทายาทผูรับโอน
ใบอนุญาตตอไปหรือไม ใหถือวาธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เปนผูค้ําประกันตามมาตรา ๒๔
หรือมาตรา ๔๓ วรรคสอง ยังคงผูกพันอยูตามสัญญาค้ําประกันนั้น 

 
มาตรา ๔๑  เมื่อมีการบังคับคดีที่ดินที่ทําการจัดสรรของผูจัดสรรที่ดิน ใหผูซ้ือ

ที่ดินจัดสรรชําระราคาที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายตอเจาพนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย แลวแตกรณี แทนการชําระตอบุคคลที่กําหนดไวในสัญญา และในระหวางท่ีผูซ้ือ
ที่ดินจัดสรรมิไดปฏิบัติผิดสัญญาจะซื้อจะขาย ใหงดการขายทอดตลาดหรือจําหนายท่ีดินจัดสรร
นั้นไวกอน เวนแตจะเปนการขายทอดตลาดที่ดินจัดสรรทั้งโครงการตามวรรคสี่ 

เมื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรชําระราคาที่ดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว ให
ที่ดินจัดสรรนั้นพนจากการยึด อายัด หรือการบังคับคดี การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ใหนํา
ความในมาตรา ๓๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซ้ือที่ดินจัดสรรแลว ใหพนักงาน
เจาหนาที่แจงใหเจาพนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบถึงการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม และการพนจากการยึด อายัด หรือการบังคับคดีของที่ดินแปลงนั้นภายในเจ็ดวันนับ
แตวันที่ไดจดทะเบียน 

ในการขายทอดตลาดที่ดินจัดสรรทั้งโครงการ ผูซื้อจะตองรับโอนใบอนุญาตให
ทําการจัดสรรที่ดินและรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ท่ีผูจัดสรรที่ดินมีตอผูซื้อที่ดินจัดสรร 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีนิติบุคคลเปนผูดําเนินการจัดสรรที่ดินและนิติบุคคลนั้นตอง

เลิกไปโดยยังมิไดดําเนินการตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาตหรือดําเนินการยังไม
ครบถวน ใหนํามาตรา ๔๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
   

 
มาตรา ๔๓  สาธารณูปโภคท่ีผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตาม

แผนผังและโครงการท่ีไดรับอนุญาต เชน ถนน สวน สนามเด็กเลน ใหตกอยูในภาระจํายอมเพื่อ
ประโยชนแกที่ดินจัดสรร และใหเปนหนาที่ของผูจัดสรรที่ดินที่จะบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ดังกลาวใหคงสภาพดังเชนที่ไดจัดทําขึ้นนั้นตอไป และจะกระทําการใดอันเปนเหตุใหประโยชน
แหงภาระจํายอมลดไปหรือเส่ือมความสะดวกมิได 

ใหผูจัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทําสัญญาค้ําประกันการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้น และยังอยูในความรับผิดชอบในการ
บํารุงรักษาของผูจัดสรรที่ดินตามวรรคหนึ่งกับคณะกรรมการ และใหนํามาตรา ๒๔ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๔  ผูจัดสรรที่ดินจะพนจากหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา 

๔๓ เมื่อไดมีการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาท่ีผูจัดสรรท่ีดิน
รับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๕) แลวตามลําดับ ดังตอไปน้ี 

(๑) ผูซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี ้หรอื
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา ภายในเวลา
ที่ผูจัดสรรที่ดินกําหนด ซึ่งตองไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูจัดสรร
ท่ีดิน 

(๒) ผูจัดสรรที่ดินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหดําเนินการอยางหนึ่งอยาง
ใดเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 

(๓) ผูจัดสรรที่ดินจดทะเบียนโอนทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลางกําหนด  ท้ังนี้ โดยตองกําหนดใหผูจัดสรรที่ดินรับผิดชอบจํานวนเงินคา
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนหนึ่งดวย 

 
มาตรา ๔๕  การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรจํานวนไม

นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการมีมติใหจัดตั้ง และแตงต้ังตัวแทนย่ืนคํา
ขอจดทะเบียนตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพรอมดวยขอบังคับที่
มีรายการตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
(๒) วัตถุประสงค 
(๓) ที่ตั้งสํานักงาน 
(๔) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ การเลือกตั้ง วาระการดํารงตําแหนง

การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการหมูบานจัดสรร 
(๕) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน การบัญช ีและการเงิน 
(๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก 
(๗) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
การขอจดทะเบียนจัดตั้ง การควบ การยกเลิก และการบริหารนิติบุคคลหมูบาน

จัดสรร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๖  ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรที่จดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล 
ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีคณะกรรมการหมูบานจัดสรรเปนผูดําเนินกิจการ

ของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามกฎหมายและขอบังคับของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรภายใตการ
ควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญของสมาชิก 

คณะกรรมการหมูบานจัดสรรเปนผูแทนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

 
มาตรา ๔๗  เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา ๔๕ แลว ใหผูซ้ือ

ที่ดินจัดสรรทุกรายเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
ในกรณีที่มีที่ดินจัดสรรแปลงยอยที่ยังไมมีผูใดซื้อหรือไดโอนกลับมาเปนของผู

จัดสรรที่ดินใหผูจัดสรรที่ดินเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 
มาตรา ๔๘  เพื่อประโยชนของผูซื้อที่ดินจัดสรร ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมี

อํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการใชประโยชนสาธารณูปโภค 
(๒) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยูอาศัยและการจราจรภายในที่ดินจัดสรร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) เรียกเก็บเงินคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคใน
สวนที่นิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีหนาที่บํารุงรักษาจากสมาชิก 

(๔) ยื่นคํารองทุกขหรือเปนโจทกฟองแทนสมาชิกเกี่ยวกับกรณีที่กระทบสิทธิ
หรือประโยชนของสมาชิกจํานวนตั้งแตสิบรายขึ้นไป 

(๕) จัดใหมีบริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือ
ทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน 

(๖) ดําเนินการอื่นใดใหเปนไปตามกฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง หรือขอบังคับของคณะกรรมการท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี ้

การดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๕) จะตองไดรับความเห็นชอบจากมติท่ี
ประชุมใหญของสมาชิก 

 
มาตรา ๔๙  คาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ใหจัดเก็บ 

เปนรายเดือนจากที่ดินแปลงยอยในโครงการจัดสรรที่ดินทุกแปลง  ท้ังน้ี อาจกําหนดคาใชจายใน
อัตราที่แตกตางกันตามประเภทการใชประโยชนที่ดินหรือขนาดพื้นที่ไดตามระเบียบที่
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนด 

ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรออกคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
สําหรับที่ดินจัดสรรที่ตนซื้อ และใหผูจัดสรรที่ดินออกคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภคสําหรับที่ดินแปลงยอยที่ยังไมมีผูซื้อ 

การกําหนดและการแกไขอัตราคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภค จะตองไดรับความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมใหญของสมาชิกตามมาตรา ๔๔ (๑)
หรือคณะกรรมการตามมาตรา ๔๔ (๒) 

ใหเริ่มเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเมื่อเริ่มจัดตั้ง
นิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) หรือเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตามมาตรา ๔๔ (๒) โดย
ใหนิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) หรือผูซึ่งดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตามมาตรา ๔๔ (๒) ท่ีมีหนาท่ีในการบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภคมีอํานาจในการจัดเก็บ 

หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภคและการจัดทําบัญชี ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 

 
มาตรา ๕๐  ผูมีหนาที่ชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตาม

มาตรา ๔๙ วรรคสอง ที่ชําระเงินดังกลาวลาชากวาเวลาที่กําหนด จะตองจายคาปรับสําหรับการ
จายเงินลาชาตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 

ผูที่คางชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคติดตอกันตั้งแตสาม
เดือนขึ้นไปอาจถูกระงับการใหบริการหรือการใชสิทธิในสาธารณูปโภค และในกรณีที่คางชําระ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ติดตอกันตั้งแตหกเดือนขึ้นไป พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ในที่ดินจัดสรรของผูคางชําระจนกวาจะชําระใหครบถวน  ท้ังน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ใหถือวาหนี้คาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเปนหนี้บุริมสิทธิในมูล
รักษาอสังหาริมทรัพยเหนือท่ีดินจัดสรรของผูคางชําระ 

 
มาตรา ๕๑  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนทรัพยสินที่เปน

สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะใหแกนิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) ใหไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมและภาษีอากร 

เงินที่นิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) ไดรับจากผูจัดสรรที่ดินหรือผูซื้อที่ดินจัดสรร
เพื่อนําไปใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ใหไดรับยกเวนภาษีอากร 

การยกเวนภาษีอากรตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ตามประมวลรัษฎากรโดยจะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขดวยก็ได 

 
มาตรา ๕๒  ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชน

แหงภาระจํายอมตามมาตรา ๔๓ ลดไปหรือเส่ือมความสะดวก หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใด
ใหผิดไปจากแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ ให
คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ หรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจส่ังใหผูจัดสรรท่ีดิน
ระงับการกระทํานั้น และบํารุงรักษาสาธารณูปโภคใหคงสภาพดังเชนที่ไดจัดทําขึ้น หรือดําเนินการ
ตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

 
มาตรา ๕๓  การจัดใหมีและการบํารุงรักษาบริการสาธารณะใหนําความในมาตรา 

๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม  ท้ังน้ี ใหเรียกเก็บคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะได
ตามอัตราที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

 
หมวด ๕ 

การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน 
   

 
มาตรา ๕๔  ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินประสงคจะยกเลิกการจัดสรรที่ดิน ใหย่ืนคํา

ขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแหงทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู 
การขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๕  ใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาปด
ประกาศคําขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดิน
สาขา สํานักงานของผูจัดสรรที่ดิน บริเวณที่ดินที่ทําการจัดสรร ที่วาการอําเภอ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล มีกําหนดหกสิบวัน และใหผูจัดสรรที่ดินประกาศในหนังสือพิมพซึ่งแพรหลาย
ในทองถิ่นนั้นไมนอยกวาเจ็ดวันและแจงเปนหนังสือใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทราบ 

 
มาตรา ๕๖  ใหผูซึ่งมีประโยชนเกี่ยวของกับการจัดสรรที่ดินที่ประสงคจะคัดคาน

คําขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน ยื่นคําคัดคานตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขาภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดปดประกาศตามมาตรา ๕๕ 

ถาไมมีผูใดคัดคานภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเสนอเรื่องใหคณะกรรมการสั่งยกเลิกการจัดสรรที่ดิน 

ในกรณีที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรคัดคาน ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขายกเลิกเรื่องขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน แตถามีผูคัดคานแตมิใชผูซื้อที่ดินจัดสรร
ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเสนอคําขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน
และคําคัดคานใหคณะกรรมการพิจารณา 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสาม ผูจัดสรรที่ดินหรือผูคัดคานอาจ
อุทธรณตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย 

 
มาตรา ๕๗  เมื่อคณะกรรมการสั่งยกเลิกการจัดสรรที่ดินแลว ใบอนุญาตที่ได

ออกตามมาตรา ๒๗ ใหเปนอันยกเลิก 
 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๘  ผูจัดสรรท่ีดินหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสง

เอกสารตามที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือคณะกรรมการเรียกหรือสั่งตามมาตรา ๑๕ หรอื
ผูจัดสรรที่ดินหรือผูครอบครองที่ดินจัดสรรผูใดไมใหความสะดวกแกคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
กลาง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางแตงตั้งใน
การปฏิบัติงานตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปและปรับตั้ง

แตสี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๐  ผูใดแจงขอความหรือแสดงหลักฐานหรือรายละเอียดตามมาตรา 
๒๓(๗) อันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๑  ผูใดโฆษณาโครงการจัดสรรที่ดินโดยฝาฝนมาตรา ๒๙ ตองระวาง

โทษปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๖๒  ผูจัดสรรที่ดินผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับไม

เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๓  ผูจัดสรรที่ดินผูใดฝาฝนมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินหา

พันบาท 
 
มาตรา ๖๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๖๕  ผูใดฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผูซ่ึง

คณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา ๕๒ นอกจากตองปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาวแลว ตองระวาง
โทษปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝน 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งจะตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้

เปนนิติบุคคล  กรรมการ ผูจัดการของนิติบุคคล และบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพสูิจนไดวา
ตนมิไดมีสวนในการกระทําผิดนั้น 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๖๗  บรรดากฎกระทรวงและขอกําหนดที่ออกตามประกาศของคณะ

ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหคงมีผลใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไม
ขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้จนกวาจะไดมีกฎกระทรวงและขอกําหนดที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๖๘  ใหคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรท่ีดินตามประกาศของคณะ

ปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลางและคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร จนกวาจะไดมีการแตงตั้ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครตาม
พระราชบัญญัตินี ้

ใหคณะอนุกรรมการควบคุมการจัดสรรท่ีดินจังหวัดตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
จังหวัด จนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามพระราชบัญญตัินี้ 

 
มาตรา ๖๙  ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใหไวตามประกาศของคณะ

ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ยังมีผลใชบังคับอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญตัินี้ 

 
มาตรา ๗๐  การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค ใหนํามาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา

๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ มาใชบังคับแกการจัดสรร
ที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ดวยโดย
อนุโลม 

การบํารุงรักษาบริการสาธารณะ ใหนํามาตรา ๕๓ มาใชบังคับแกการจัดสรรที่ดิน
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ดวยโดย
อนุโลม 

การพนจากความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค ใหนํามาตรา ๔๔ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปน
สาธารณูปโภค มิไดปฏิบัติหนาที่ในการบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภค ผูซื้อที่ดินจัดสรร
จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนท่ีดินแปลงยอยตามแผนผังโครงการ อาจยื่นคําขอตอเจา
พนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได 

เมื่อเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาไดรับคําขอจัดตั้ง
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหปดประกาศคําขอไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานท่ีดิน เขตหรือที่วาการ
อําเภอหรือกิ่งอําเภอที่ทําการแขวงหรือที่ทําการกํานันแหงทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูและบริเวณที่ดิน
ที่ทําการจัดสรร มีกําหนดสามสิบวัน และแจงเปนหนังสือใหผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอน
ใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคทราบตามที่อยูที่ไดใหไวกับพนักงานเจาหนาที่ 

เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบั
ท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปน
สาธารณูปโภคคัดคานการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็น
วาผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี 
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค มิไดปฏิบัติ
หนาที่ในการบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภคจริง ใหนําความในมาตรา ๔๓ วรรคสองมา
ใชบังคับโดยอนุโลม หากคณะกรรมการเห็นวาผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนญุาตตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคไดปฏิบัติหนาที่ในการบํารุงรักษากิจการอันเปน
สาธารณูปโภค ใหยกเลิกการดําเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปน
สาธารณูปโภคไมคัดคานหรือไมปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตามวรรคหก ใหเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร และใหมี
อํานาจจดทะเบียนโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตอไป 

 
มาตรา ๗๑  ในระหวางที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางยังมิไดกําหนดแบบ

มาตรฐานของสัญญาตามมาตรา ๘ (๔) มิใหนําความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๓ มาใชบังคับ 
 
มาตรา ๗๒  บรรดาคําขออนุญาต การออกหรือโอนใบอนุญาตใหจัดสรรที่ดินที่

อยูระหวางการพิจารณาดําเนนิการของคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรท่ีดิน คณะอนุกรรมการ
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงัคับ ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้เวนแตการอุทธรณ ให
ดําเนินการตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน ไรละ ๕๐๐ บาท 
เศษของไรใหคิดเปนหนึ่งไร 

(๒) การโอนใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน รายละ ๕,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยการควบคุม
การจัดสรรท่ีดินไดประกาศใชบังคับมาเปนเวลานานแลว มีหลักการและรายละเอียดไมเหมาะสม
หลายประการ สมควรแกไขปรับปรุงเพื่อกําหนดมาตรการในการคุมครองผูซื้อที่ดินจัดสรร 
โดยเฉพาะการไดสิทธิในที่ดินจัดสรรและการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะ นอกจากนั้น เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจการจดัสรรที่ดินได
กระจายอํานาจการอนุญาตและการควบคุมดูแลการจัดสรรท่ีดินไปสูระดับจังหวัด และ
กําหนดเวลาในการพิจารณาอนุญาตใหแนนอน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
พรพิมล/แกไข 
๑๐ ก.ย ๒๕๔๔ 
A+B (C) 
 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 
 

มาตรา ๑๓  ในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหแกไขคําวา 
“อธิบดีกรมโยธาธิการ” เปน  “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” คําวา “ผูแทนสํานกังาน
นโยบายและแผนส่ิงแวดลอม” เปน “ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” และคําวา “ผังเมืองจังหวัด” เปน “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัตดิังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย  ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตร ีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ

                                                 
๒ รก.๒๕๔๕/๑๐๒ก/๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การโอนอํานาจหนาท่ี และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกา นี ้

 
 

 
สุนันทา/นวพร/พัลลภ  จัดทํา 

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
อรดา/ตรวจ 

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
 
 


