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พระราชบัญญัติ 
การจัดสรรท่ีดิน 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให,ไว, ณ วันท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เป/นป0ท่ี ๕๕ ในรัชกาลป1จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล,าฯ 

ให,ประกาศว5า 
 
โดยท่ีเป/นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว5าด,วยการจัดสรรท่ีดิน 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให,กระทําได,โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห5งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ ให,ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว,โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต5อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว5า “พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให,ใช,บังคับเม่ือพ,นกําหนดหกสิบวันนับแต5วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป/นต,นไป 
 
มาตรา ๓  ให,ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การจัดสรรท่ีดิน” หมายความว5า การจําหน5ายท่ีดินท่ีได,แบ5งเป/นแปลงย5อยรวมกัน

ต้ังแต5สิบแปลงข้ึนไป ไม5ว5าจะเป/นการแบ5งจากท่ีดินแปลงเดียวหรือแบ5งจากท่ีดินหลายแปลงท่ีมีพ้ืนท่ี
ติดต5อกันโดยได,รับทรัพยGสินหรือประโยชนGเป/นค5าตอบแทน และให,หมายความรวมถึงการดําเนินการ
ดังกล5าวท่ีได,มีการแบ5งท่ีดินเป/นแปลงย5อยไว,ไม5ถึงสิบแปลงและต5อมาได,แบ5งท่ีดินแปลงเดิมเพ่ิมเติม
ภายในสามป0เม่ือรวมกันแล,วมีจํานวนต้ังแต5สิบแปลงข้ึนไปด,วย 

“สิทธิในท่ีดิน” หมายความว5า กรรมสิทธิ์และให,หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด,วย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๔๕ ก/หน,า ๑/๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 
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“ใบอนุญาต” หมายความว5า ใบอนุญาตให,ทําการจัดสรรท่ีดิน 
“ผู,จัดสรรท่ีดิน” หมายความว5า ผู,ได,รับใบอนุญาตให,ทําการจัดสรรท่ีดินและให,

หมายความรวมถึงผู,รับโอนใบอนุญาตด,วย 
“ผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรร” หมายความว5า ผู,ทําสัญญากับผู,จัดสรรท่ีดินเพ่ือให,ได,มาซ่ึงท่ีดิน

จัดสรร และให,หมายความรวมถึงผู,รับโอนสิทธิในท่ีดินคนต5อไปด,วย 
“สาธารณูปโภค”๒ หมายความว5า สิ่งอํานวยประโยชนGท่ีผู,จัดสรรท่ีดินได,จัดให,มีข้ึน

เพ่ือให,ผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรรใช,ประโยชนGร5วมกันตามสัญญาหรือแผนผังโครงการท่ีได,รับอนุญาต 
“บริการสาธารณะ” หมายความว5า การให,บริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวกใน

โครงการจัดสรรท่ีดินท่ีกําหนดไว,ในโครงการท่ีขออนุญาตจัดสรรท่ีดินตามมาตรา ๒๓ (๔) 
“คณะกรรมการ” หมายความว5า คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกรุงเทพมหานครและ

คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัด 
“พนักงานเจ,าหน,าท่ี” หมายความว5า เจ,าพนักงานที่ดินซึ่งเป/นผู,ปฏิบัติการในการ

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
“รัฐมนตรี” หมายความว5า รัฐมนตรีผู,รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้มิให,ใช,บังคับแก5 
(๑) การจัดสรรท่ีดินของหน5วยราชการ หน5วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส5วน

ท,องถ่ิน หรือองคGกรอ่ืนของรัฐท่ีมีอํานาจหน,าท่ีทําการจัดสรรท่ีดินตามกฎหมาย 
(๒) การจัดสรรท่ีดินท่ีได,รับอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน 
 
มาตรา ๖  ให,รัฐมนตรีว5าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให,มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค5าธรรมเนียมไม5เกินอัตราท,ายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนด
กิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได,ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล,วให,ใช,บังคับได, 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน 

   
 

มาตรา ๗๓  ให,มีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง ประกอบด,วย ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป/นประธานกรรมการ อัยการสูงสุด อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง เลขาธิการคณะกรรมการคุ,มครองผู,บริโภค เลขาธิการสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม และผู,ทรงคุณวุฒิจํานวนหกคนซ่ึงรัฐมนตรีแต5งต้ังจากผู,มี
ความรู, ความสามารถ หรือประสบการณGในด,านการพัฒนาอสังหาริมทรัพยG การผังเมือง การบริหาร
ชุมชน หรือกฎหมาย เป/นกรรมการ 
                                                 

๒ มาตรา ๔ บทนิยามคําว5า “สาธารณูปโภค” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓ มาตรา ๗ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให,อธิบดีกรมท่ีดินเป/นกรรมการและเลขานุการ และแต5งต้ังข,าราชการกรมท่ีดิน
จํานวนไม5เกินสองคนเป/นผู,ช5วยเลขานุการ 

กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให,แต5งต้ังจากผู,แทนภาคเอกชนซ่ึงเป/นผู,ดําเนิน
กิจการเก่ียวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพยGไม5น,อยกว5าก่ึงหนึ่ง 

 
มาตรา ๘  คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางมีอํานาจหน,าท่ีกํากับดูแลการจัดสรร

ท่ีดินโดยท่ัวไป รวมท้ังให,มีอํานาจหน,าท่ี ดังต5อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายการจัดสรรท่ีดิน 
(๒) วางระเบียบเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดิน 
(๓) ให,ความเห็นชอบข,อกําหนดเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินท่ีคณะกรรมการเสนอตาม

มาตรา ๑๔ (๑) 
(๔) กําหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจัดสรรเพ่ือให,ผู,ขอใบอนุญาต

ทําการจัดสรรท่ีดินใช,ในการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) วินิจฉัยชี้ขาดป1ญหาเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินตามคําร,องหรือคําอุทธรณGของผู,ขอ

ใบอนุญาตทําการจัดสรรท่ีดินหรือผู,จัดสรรท่ีดิน 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว,ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 
ระเบียบตาม (๒) เม่ือได,ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล,วให,ใช,บังคับได, 
 
มาตรา ๙  กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน5งคราวละสองป0 
กรรมการซ่ึงพ,นจากตําแหน5งอาจได,รับแต5งต้ังอีกได, แต5จะดํารงตําแหน5งเกินสองวาระ

ติดต5อกันมิได, 
 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพ,นจากตําแหน5งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการ

ผู,ทรงคุณวุฒิพ,นจากตําแหน5งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให,ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร5องหรือไม5สุจริตต5อหน,าท่ี 

หรือหย5อนความสามารถ 
(๔) เป/นบุคคลล,มละลาย 
(๕) เป/นคนไร,ความสามารถหรือคนเสมือนไร,ความสามารถ 
(๖) ได,รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,จําคุก เว,นแต5เป/นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได,กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๑  ในกรณีท่ีกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิพ,นจากตําแหน5งก5อนวาระ รัฐมนตรี

อาจแต5งต้ังผู,อ่ืนเป/นกรรมการแทนได, และให,ผู,ได,รับแต5งต้ังดํารงตําแหน5งแทนอยู5ในตําแหน5งเท5ากับ
วาระท่ีเหลืออยู5ของผู,ซ่ึงตนแทน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๒  การประชุมคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางต,องมีกรรมการมาประชุม
ไม5น,อยกว5าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป/นองคGประชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง ถ,าประธานกรรมการไม5มา
ประชุมหรือไม5อาจปฏิบัติหน,าท่ีได, ให,กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป/นประธานในท่ี
ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให,ถือเสียงข,างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ,าคะแนนเสียงเท5ากันให,ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป/นเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๓  ให,มีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัดทุกจังหวัด ดังนี้ 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ให, มีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกรุงเทพมหานคร 

ประกอบด,วย อธิบดีกรมท่ีดินหรือรองอธิบดีกรมท่ีดินซ่ึงอธิบดีกรมท่ีดินมอบหมาย เป/นประธาน
กรรมการ ผู,แทนกรมชลประทาน ผู,แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู,แทนสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม ผู,แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู,แทนกรุงเทพมหานคร และ
ผู,ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทยแต5งต้ัง เป/นกรรมการ และให,ผู,แทนกรมท่ีดินเป/น
กรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในจังหวัดอ่ืน ให,มีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัด ประกอบด,วย ผู,ว5าราชการ
จังหวัดหรือรองผู,ว5าราชการจังหวัดซ่ึงผู,ว5าราชการจังหวัดมอบหมาย เป/นประธานกรรมการ ผู,แทน
กรมชลประทาน อัยการจังหวัดซ่ึงเป/นหัวหน,าสํานักงานอัยการจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
ปลัดจังหวัด นายกองคGการบริหารส5วนจังหวัด และผู,ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซ่ึงปลัดกระทรวง
มหาดไทยแต5งต้ัง เป/นกรรมการ และให,เจ,าพนักงานท่ีดินจังหวัดเป/นกรรมการและเลขานุการ๔ 

ในกรณีท่ีเป/นการพิจารณาหรืออนุมัติเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินท่ีต้ังอยู5ในเขตองคGการ
ปกครองส5วนท,องถ่ินใด ให,ผู,แทนผู,บริหารองคGการปกครองส5วนท,องถ่ินแห5งนั้นเป/นกรรมการร5วมด,วย
แห5งละหนึ่งคน 

การแต5งต้ังกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิตาม (๑) และ (๒) ให,ปลัดกระทรวงมหาดไทย
แต5งต้ังจากภาคเอกชนซ่ึงไม5ได,เป/นผู,จัดสรรท่ีดิน และเป/นผู,มีความรู, ความสามารถ หรือประสบการณG
ในด,านการพัฒนาอสังหาริมทรัพยG การผังเมือง การบริหารชุมชน หรือกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๔  คณะกรรมการมีอํานาจหน,าท่ีกํากับดูแลการจัดสรรท่ีดินภายในจังหวัด

ให,เป/นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมท้ังให,มีอํานาจหน,าท่ี ดังต5อไปนี้ 
(๑) ออกข,อกําหนดเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

จัดสรรท่ีดินกลาง 
(๒) พิจารณาเก่ียวกับคําขออนุญาต การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรือการ

เพิกถอนการโอนใบอนุญาตให,จัดสรรท่ีดิน 
(๓) ตรวจสอบการจัดสรรท่ีดินเพ่ือให,เป/นไปตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการท่ีได,รับ

อนุญาต 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว,ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 

                                                 
๔ มาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข,อกําหนดตาม (๑) เม่ือได,ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล,วให,ใช,บังคับได, 
 
มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติหน,าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ให,คณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน

กลางและคณะกรรมการ มีอํานาจเรียกเป/นหนังสือให,บุคคลใดมาให,ข,อเท็จจริง คําอธิบาย ความเห็น 
คําแนะนําทางวิชาการ หรือให,ส5งเอกสารหรือข,อมูลเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดิน หรือกิจการอ่ืนท่ี
เก่ียวเนื่องกับการจัดสรรท่ีดินตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๖  การออกข,อกําหนดเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินตามมาตรา ๑๔ (๑) ให,

คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑGการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรท่ีดินเพ่ือ
ประโยชนGเก่ียวกับการสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล,อม การคมนาคม การจราจร ความ
ปลอดภัย การสาธารณูปโภค และการผังเมือง ตลอดจนการอ่ืนท่ีจําเป/นในการจัดสรรท่ีดินให,
เหมาะสมกับสภาพท,องท่ีของจังหวัดนั้น โดยให,กําหนดเง่ือนไขในสิ่งต5อไปนี้ด,วย คือ 

(๑) ขนาดความกว,างและความยาวตํ่าสุด หรือเนื้อที่จํานวนน,อยที่สุดของที่ดิน
แปลงย5อยท่ีจะจัดสรรได, 

(๒) ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทต5าง ๆ ทางเดินและทางเท,าในท่ีดินจัดสรร
ท้ังหมด รวมท้ังการต5อเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกท่ีดินจัดสรร 

(๓) ระบบการระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล 
(๔) ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะท่ีจําเป/นต5อการ

รักษาสภาพแวดล,อม การส5งเสริมสภาพความเป/นอยู5 และการบริหารชุมชน 
 
มาตรา ๑๗  ให,นํามาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช,บังคับแก5

คณะกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๘  ในการปฏิบัติหน,าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน

กลางและคณะกรรมการมีอํานาจแต5งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือให,พิจารณา
หรือกระทําการอย5างใดตามท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางหรือคณะกรรมการมอบหมายได, เว,นแต5
การดําเนินการตามมาตรา ๑๔ (๑) และ (๒) 

คณะอนุกรรมการและบุคคลซ่ึงคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางหรือคณะกรรมการ
แต5งต้ัง มีอํานาจหน,าท่ีเช5นเดียวกับคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางหรือคณะกรรมการในกิจการท่ี
ได,รับมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๙  ให,นํามาตรา ๑๒ มาใช,บังคับแก5การประชุมของคณะอนุกรรมการโดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๒๐  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให,คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง 

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และบุคคลซ่ึงได,รับแต5งต้ังตามมาตรา ๑๘ เป/นเจ,าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมวด ๒ 
การขออนุญาตจัดสรรท่ีดิน 

   
 

มาตรา ๒๑  ห,ามมิให,ผู,ใดทําการจัดสรรท่ีดิน เว,นแต5จะได,รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให,เป/นไปตามหลักเกณฑG วิธีการ และเง่ือนไข

ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๒  ผู,ใดขอแบ5งแยกท่ีดินเป/นแปลงย5อยมีจํานวนต้ังแต5สิบแปลงข้ึนไป และ

ไม5อาจแสดงให,เป/นท่ีเชื่อได,ว5ามิใช5เป/นการแบ5งแยกท่ีดินเพ่ือการจัดสรรท่ีดิน ให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีแจ,ง
ให,ผู,ขอดําเนินการยื่นคําขอทําการจัดสรรท่ีดินและรอการดําเนินการเรื่องการแบ5งแยกท่ีดินไว,ก5อน 
หากผู,ขอไม5เห็นด,วยให,มีสิทธิอุทธรณGต5อคณะกรรมการภายในกําหนดสามสิบวันนับแต5วันท่ีได,รับแจ,ง 

ให,คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณGภายในกําหนดสี่สิบห,าวันนับแต5วันท่ีคณะกรรมการ
ได,รับอุทธรณG ถ,าคณะกรรมการมิได,มีคําวินิจฉัยภายในกําหนดเวลาดังกล5าวให,พนักงานเจ,าหน,าท่ี
ดําเนินการเรื่องการแบ5งแยกท่ีดินนั้นต5อไป 

เม่ือคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณGเป/นประการใดแล,ว ให,แจ,งคําวินิจฉัยเป/น
หนังสือให,ผู, อุทธรณGทราบภายในเจ็ดวันนับแต5วันท่ีคณะกรรมการมีคําวินิจฉัย คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการให,เป/นท่ีสุด 

 
มาตรา ๒๓  ผู,ใดประสงคGจะทําการจัดสรรท่ีดินให,ยื่นคําขอต5อเจ,าพนักงานท่ีดิน

จังหวัดหรือเจ,าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาแห5งท,องท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นต้ังอยู5 พร,อมหลักฐานและรายละเอียด 
ดังต5อไปนี้ 

(๑) โฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนGท่ีมีชื่อผู,ขอใบอนุญาตทําการ
จัดสรรท่ีดินเป/นผู,มีสิทธิในท่ีดิน โดยท่ีดินนั้นต,องปลอดจากบุริมสิทธิใด ๆ เว,นแต5บุริมสิทธิในมูลซ้ือ
ขายอสังหาริมทรัพยG 

(๒) ในกรณีท่ีท่ีดินท่ีขอทําการจัดสรรท่ีดินมีบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยG 
หรือภาระการจํานอง ให,แสดงบันทึกความยินยอมให,ทําการจัดสรรท่ีดินของผู,ทรงบุริมสิทธิหรือผู,รับ
จํานองและจํานวนเงินท่ีผู,ทรงบุริมสิทธิหรือผู,รับจํานองจะได,รับชําระหนี้จากท่ีดินแปลงย5อยแต5ละ
แปลง และต,องระบุด,วยว5าท่ีดินท่ีเป/นสาธารณูปโภคหรือท่ีดินท่ีใช,เพ่ือบริการสาธารณะไม5ต,องรับภาระ
หนี้บุริมสิทธิหรือจํานองดังกล5าว 

(๓) แผนผังแสดงจํานวนท่ีดินแปลงย5อยท่ีจะขอจัดสรรและเนื้อท่ีโดยประมาณของ
แต5ละแปลง 

(๔) โครงการปรับปรุงท่ีดินท่ีขอจัดสรร การจัดให,มีสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะ รวมท้ังการปรับปรุงอ่ืนตามควรแก5สภาพของท,องถ่ิน โดยแสดงแผนผัง รายละเอียด และ
รายการก5อสร,าง ประมาณการค5าก5อสร,าง และกําหนดเวลาท่ีจะจัดทําให,แล,วเสร็จ ในกรณีท่ีได,มีการ
ปรับปรุงท่ีดินท่ีขอจัดสรรหรือได,จัดทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะแล,วเสร็จท้ังหมดหรือ
บางส5วนก5อนขอทําการจัดสรรท่ีดิน ให,แสดงแผนผังรายละเอียดและรายการก5อสร,างท่ีได,จัดทําแล,วเสร็จ
นั้นด,วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๕) แผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
(๖) วิธีการจําหน5ายท่ีดินจัดสรรและการชําระราคาหรือค5าตอบแทน 
(๗) ภาระผูกพันต5าง ๆ ท่ีบุคคลอ่ืนมีส5วนได,เสียเก่ียวกับท่ีดินท่ีขอจัดสรรนั้น 
(๘) แบบสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจัดสรร 
(๙) ท่ีตั้งสํานักงานของผู,ขอใบอนุญาตทําการจัดสรรท่ีดิน 
(๑๐) ชื่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 

ซึ่งจะเป/นผู,คํ้าประกันการจัดให,มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงท่ีดิน และคํ้า
ประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอนุญาตให,ผู,ใดทําการจัดสรรท่ีดิน

และผู,นั้นยังมิได,จัดให,มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงท่ีดินหรือดําเนินการยังไม5
แล,วเสร็จตามแผนผังและโครงการ คณะกรรมการจะต,องให,ผู,ขอใบอนุญาตทําการจัดสรรท่ีดินจัดหา
ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนดมาทําสัญญาคํ้าประกันกับ
คณะกรรมการว5า ถ,าผู,ขอใบอนุญาตทําการจัดสรรท่ีดินไม5จัดให,มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 
หรือการปรับปรุงท่ีดินให,แล,วเสร็จตามแผนผัง โครงการ และกําหนดเวลาท่ีได,รับอนุญาตไว, หรือมี
กรณีท่ีเชื่อได,ว5าจะไม5แล,วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามท่ีได,รับอนุญาต ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ผู,คํ้าประกันต,องชําระเงินให,แก5คณะกรรมการตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนดไว,ในสัญญาคํ้า
ประกันภายในเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด เพ่ือคณะกรรมการจะได,ใช,เงินนั้นในการดําเนินการจัดให,
มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือปรับปรุงท่ีดินนั้นให,แล,วเสร็จตามแผนผังและโครงการท่ี
ได,รับอนุญาต และถ,ามีเงินเหลือให,คืนแก5ผู,คํ้าประกันโดยไม5ชักช,า 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให,ผู,คํ้าประกันรับไปดําเนินการจัดให,มีสาธารณูปโภค
หรือบริการสาธารณะหรือปรับปรุงท่ีดินให,แล,วเสร็จภายในเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนดแทนการเรียก
ให,ผู,คํ้าประกันชําระเงินก็ได, ถ,าผู,คํ้าประกันไม5เริ่มทําการในเวลาอันควรหรือไม5ทําให,แล,วเสร็จภายใน
กําหนด คณะกรรมการมีอํานาจเรียกให,ผู,คํ้าประกันชําระเงินดังกล5าวตามวรรคหนึ่งได, 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการให,ผู,ขอใบอนุญาตทําการจัดสรรท่ีดินจัดหาธนาคารหรือ
สถาบันการเงินมาทําสัญญาคํ้าประกันตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต,องให,ผู,ขอใบอนุญาตทําการ
จัดสรรท่ีดินทําหนังสือรับรองกับคณะกรรมการด,วยว5า ถ,าจํานวนเงินท่ีผู,คํ้าประกันได,คํ้าประกันไว,ไม5
เพียงพอแก5การดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ดี หรือผู,คํ้าประกันไม5จ5ายเงินตามท่ีประกันไว,ท้ังหมดหรือ
บางส5วนก็ดี ผู,ขอใบอนุญาตทําการจัดสรรท่ีดินจะเป/นผู,จ5ายเงินตามจํานวนท่ีขาดให,คณะกรรมการเพ่ือ
ดําเนินการให,แล,วเสร็จ 

ในกรณีท่ีมีการผิดสัญญาท่ีทํากับคณะกรรมการ ให,ประธานคณะกรรมการมีอํานาจฟTอง
และต5อสู,คดีในนามคณะกรรมการ 

การเก็บรักษาเงิน การนําส5งเงิน และการเบิกจ5ายเงิน ให,เป/นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนด 

 
มาตรา ๒๕  การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรท่ีดิน ให,

คณะกรรมการกระทําให,แล,วเสร็จภายในสี่สิบห,าวันนับแต5วันท่ีเจ,าพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจ,า
พนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาได,รับคําขอ ถ,าคณะกรรมการไม5อาจพิจารณาให,แล,วเสร็จภายใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กําหนดเวลาดังกล5าวโดยไม5มีเหตุผลอันสมควร ให,ถือว5าคณะกรรมการได,ให,ความเห็นชอบแผนผัง 
โครงการ และวิธีการในการจัดสรรท่ีดินนั้นแล,ว 

การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินตามวรรคหนึ่ง 
ให,เป/นไปตามข้ันตอน หลักเกณฑG และวิธีการท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนด 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม5เห็นชอบหรือมีคําสั่งไม5อนุญาตให,ทําการ

จัดสรรท่ีดิน ผู,ขอใบอนุญาตทําการจัดสรรท่ีดินมีสิทธิอุทธรณGต5อคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง
ภายในสามสิบวันนับแต5วันท่ีทราบคําสั่ง และให,คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางวินิจฉัยอุทธรณGให,แล,ว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแต5วันท่ีได,รับอุทธรณG หากคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางไม5วินิจฉัยให,แล,ว
เสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล5าว ให,ถือว5าผู,อุทธรณGได,รับความเห็นชอบหรือได,รับอนุญาตให,ทําการ
จัดสรรท่ีดิน 

คําวินิจฉัยอุทธรณGของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางให,เป/นท่ีสุด 
 
มาตรา ๒๗  การออกใบอนุญาตให,ทําการจัดสรรท่ีดิน ให,คณะกรรมการออก

ใบอนุญาตภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต5 
(๑) วันท่ีคณะกรรมการให,ความเห็นชอบหรือถือว5าได,ให,ความเห็นชอบ แผนผัง 

โครงการ และวิธีการในการจัดสรรท่ีดินตามมาตรา ๒๕ หรือ 
(๒) วันท่ีได,รับทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกรณีท่ี

คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางเห็นควรอนุญาตให,ทําการจัดสรรท่ีดิน หรือนับแต5วันท่ีถือว5าผู,อุทธรณG
ได,รับอนุญาตให,ทําการจัดสรรท่ีดินตามมาตรา ๒๖ 

เม่ือคณะกรรมการออกใบอนุญาตให,ผู,ใดทําการจัดสรรท่ีดินแล,ว ให,คณะกรรมการ
แจ,งให,ผู,ทําการจัดสรรท่ีดินทราบภายในเจ็ดวันนับแต5วันท่ีออกใบอนุญาต 

 
มาตรา ๒๘๕  เม่ือได,ออกใบอนุญาตให,ผู,ใดทําการจัดสรรท่ีดินแล,ว ให,คณะกรรมการ

จัดส5งใบอนุญาตพร,อมท้ังแผนผัง โครงการ และวิธีการท่ีคณะกรรมการอนุญาตไปยังพนักงาน
เจ,าหน,าท่ีแห5งท,องท่ีซ่ึงท่ีดินจัดสรรนั้นต้ังอยู5โดยเร็ว เพ่ือให,จดแจ,งในโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการ
ทําประโยชนGภายในสิบห,าวันนับแต5วันท่ีได,รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการว5าท่ีดินนั้นอยู5ภายใต,การ
จัดสรรท่ีดิน และเม่ือได,ออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนGท่ีแบ5งแยกเป/นแปลงย5อยแล,ว 
ให,จดแจ,งไว,ในโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนGท่ีแบ5งแยกทุกฉบับ สําหรับท่ีดินอันเป/น
สาธารณูปโภคและท่ีดินท่ีใช,เพ่ือบริการสาธารณะให,จดแจ,งด,วยว5าท่ีดินแปลงดังกล5าวเป/นท่ีดินอันเป/น
สาธารณูปโภคหรือท่ีดินท่ีใช,เพ่ือบริการสาธารณะตามแผนผังและโครงการท่ีได,รับอนุญาตให,ทําการ
จัดสรรท่ีดิน แล,วแต5กรณี 

 
มาตรา ๒๙  การโฆษณาโครงการจัดสรรท่ีดินในส5วนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีกําหนดไว,

ในมาตรา ๒๓ ข,อความในโฆษณาจะต,องตรงกับหลักฐานและรายละเอียดท่ีกําหนดไว,ในคําขออนุญาตด,วย 
 

                                                 
๕ มาตรา ๒๘ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีท่ีดินจัดสรรมีบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยG หรือการ
จํานองติดอยู5 เม่ือได,ออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนGท่ีดินท่ีแบ5งแยกเป/นแปลงย5อยแล,ว 
ให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีจดแจ,งบุริมสิทธิหรือการจํานองนั้นในโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนGท่ีแบ5งแยกเป/นแปลงย5อยทุกฉบับ พร,อมท้ังระบุจํานวนเงินท่ีผู,ทรงบุริมสิทธิหรือผู,รับจํานอง
จะได,รับชําระหนี้จากท่ีดินแปลงย5อยแต5ละแปลงในสารบัญสําหรับจดทะเบียนด,วย และให,ถือว5าท่ีดิน
แปลงย5อยแต5ละแปลงเป/นประกันหนี้บุริมสิทธิหรือหนี้จํานองตามจํานวนเงินท่ีระบุไว,นั้น 

ให,ท่ีดินอันเป/นสาธารณูปโภคและท่ีดินท่ีใช,เพ่ือบริการสาธารณะปลอดจากบุริมสิทธิ
ในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยGและภาระการจํานอง 

 
หมวด ๓ 

การดําเนินการจัดสรรท่ีดิน 
   

 
มาตรา ๓๑  ให,ผู,จัดสรรท่ีดินแสดงใบอนุญาต แผนผัง โครงการ และวิธีการตามท่ี

คณะกรรมการอนุญาตไว,ในท่ีเปVดเผยเห็นได,ง5าย ณ สํานักงานท่ีทําการจัดสรรท่ีดิน 
ถ,าใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญให,ผู,จัดสรรท่ีดินยื่นคําขอรับใบแทน

ตามแบบท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนดต5อคณะกรรมการภายในสิบห,าวันนับแต5วันท่ีทราบ
การสูญหายหรือชํารุด 

 
มาตรา ๓๒  ถ,าผู,จัดสรรท่ีดินประสงคGจะแก,ไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการ หรือ

วิธีการท่ีได,รับอนุญาต ให,ผู,จัดสรรท่ีดินยื่นคําขอต5อเจ,าพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจ,าพนักงานท่ีดิน
จังหวัดสาขาตามแบบท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนด พร,อมท้ังแผนผัง โครงการ หรือวิธีการ
ท่ีจะแก,ไขเปลี่ยนแปลง พร,อมกับหนังสือยินยอมของธนาคารหรือสถาบันการเงินผู,คํ้าประกันเพ่ือเสนอ
ให,คณะกรรมการพิจารณา 

ในการพิจารณาแก,ไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการ หรือวิธีการท่ีได,ยื่นไว,ตามวรรค
หนึ่ง ให,นํามาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๐ มาใช,บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๓  เม่ือได,รับใบอนุญาตแล,วห,ามมิให,ผู,จัดสรรท่ีดินทํานิติกรรมกับบุคคลใด

อันก5อให,เกิดภาระผูกพันแก5ท่ีดินอันเป/นสาธารณูปโภคและท่ีดินท่ีใช,เพ่ือบริการสาธารณะ เว,นแต5จะ
ได,รับอนุญาตเป/นหนังสือจากคณะกรรมการ  ท้ังนี้  ให, เป/นไปตามหลักเกณฑGและวิธีการท่ี
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนด 

การก5อให,เกิดภาระผูกพันแก5ท่ีดินอ่ืนนอกจากท่ีดินอันเป/นสาธารณูปโภคและท่ีดินท่ี
ใช,เพ่ือบริการสาธารณะ ให,เป/นไปตามหลักเกณฑGและวิธีการท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนด 

 
มาตรา ๓๔  สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจัดสรรระหว5างผู,จัดสรรท่ีดินกับผู,ซ้ือท่ีดิน

จัดสรรต,องทําตามแบบท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนด 
สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินตามวรรคหนึ่งส5วนใด หากมิได,ทําตามแบบท่ีคณะกรรมการ

จัดสรรท่ีดินกลางกําหนดและไม5เป/นคุณต5อผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรร สัญญาส5วนนั้นไม5มีผลใช,บังคับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๓๕  ในการชําระราคาท่ีดิน หรือการชําระหนี้บุริมสิทธิในมูลซ้ือขาย

อสังหาริมทรัพยGหรือหนี้จํานองจากผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรร ให,ผู,รับเงินออกหลักฐานเป/นหนังสือลงลายมือชื่อ
ผู,รับเงินให,แก5ผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรร และให,ถือว5าหลักฐานการชําระเงินดังกล5าวเป/นหลักฐานแสดงการชําระ
ราคาท่ีดินจัดสรร 

 
มาตรา ๓๖  ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนท่ีดินท่ีทําการจัดสรรให,แก5ผู,ซ้ือ

ท่ีดินจัดสรรตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจัดสรร ผู,จัดสรรท่ีดินต,องโอนท่ีดินให,แก5ผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรรโดย
ปลอดจากบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยGและภาระการจํานองในท่ีดินนั้น 

ถ,าผู,จัดสรรท่ีดินไม5ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให,ผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรรมีสิทธิชําระหนี้บุริมสิทธิ
ในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยGหรือหนี้จํานองต5อผู,ทรงบุริมสิทธิหรือผู,รับจํานองได, โดยให,ถือว5าเป/นการ
ชําระราคาท่ีดินแก5ผู,จัดสรรท่ีดินส5วนหนึ่งด,วย 

 
มาตรา ๓๗  เม่ือผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรรได,ชําระราคาท่ีดินครบถ,วนตามสัญญาจะซ้ือจะ

ขายแล,ว ให,ถือว5าท่ีดินนั้นพ,นจากการยึดหรืออายัดท้ังปวง ให,ผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรรนําหลักฐานเป/นหนังสือ
ท่ีแสดงว5าได,ชําระราคาดังกล5าวพร,อมด,วยหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินมาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจัดสรรต5อพนักงานเจ,าหน,าท่ี เม่ือได,รับเอกสารและหลักฐานดังกล5าวแล,ว 
ให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให,แก5ผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรรต5อไป 

ถ,าท่ีดินจัดสรรตามวรรคหนึ่งมีการจดทะเบียนบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยG
หรือการจํานอง และมีหลักฐานการชําระหนี้บุริมสิทธิหรือจํานองครบถ,วนแล,ว ให,ท่ีดินนั้นปลอดจาก
บุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยGหรือภาระการจํานอง และให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมให,แก5ผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรร 

ในกรณีท่ีผู, ซ้ือท่ีดินจัดสรรไม5สามารถนําหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินมาแสดงต5อ
พนักงานเจ,าหน,าท่ีได,เพราะบุคคลอ่ืนยึดถือหรือครอบครองไว, เม่ือผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรรร,องขอให,พนักงาน
เจ,าหน,าท่ีมีอํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินจากบุคคลท่ียึดถือหรือครอบครองไว,มาดําเนินการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให,แก5ผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรรได, 

เม่ือพ,นกําหนดสามสิบวันนับแต5วันท่ีบุคคลท่ียึดถือหรือครอบครองหนังสือแสดงสิทธิ
ในท่ีดินได,รับแจ,งหรือถือว5าได,รับแจ,งคําสั่งพนักงานเจ,าหน,าท่ีตามวรรคสาม ถ,ายังไม5มีการส5งมอบ
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินให,แก5พนักงานเจ,าหน,าท่ี ให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีมีอํานาจออกใบแทนหนังสือ
แสดงสิทธิในท่ีดินเพ่ือดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให,แก5ผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรรได, 

 
มาตรา ๓๘  ถ,าผู,จัดสรรท่ีดินประสงคGจะโอนใบอนุญาต ให,ยื่นคําขอต5อคณะกรรมการ

ตามแบบท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนด 
เม่ือคณะกรรมการเห็นว5าการโอนนั้นไม5เป/นท่ีเสียหายแก5ผู, ซ้ือท่ีดินจัดสรรและ

ธนาคารหรือสถาบันการเงินซ่ึงเป/นผู,คํ้าประกันตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๔๓ วรรคสอง ได,ยินยอม
ด,วยแล,ว ให,คณะกรรมการอนุญาตให,โอนใบอนุญาตให,แก5ผู,รับโอน 

ค5าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ให,เป/นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๙  เมื่อได,โอนใบอนุญาตให,แก5ผู,รับโอนแล,ว ให,บรรดาสิทธิและหน,าท่ี
ของผู,โอนซ่ึงมีต5อผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรรตกไปยังผู,รับโอน 

 
มาตรา ๔๐  ในกรณีท่ีผู,จัดสรรท่ีดินตาย ให,ผู,จัดการมรดกหรือทายาทยื่นคําขอรับ

โอนใบอนุญาตตามแบบท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนดต5อคณะกรรมการภายในหกสิบวัน
นับแต5วันท่ีผู,จัดสรรท่ีดินตาย หรือภายในกําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรขยายให, เม่ือ
คณะกรรมการสอบสวนแล,วเห็นว5าผู,ยื่นคําขอมีสิทธิในท่ีดินท่ีจัดสรร ให,คณะกรรมการโอนใบอนุญาต
ให,แก5ผู,ยื่นคําขอรับโอน และให,คณะกรรมการแจ,งให,ธนาคารหรือสถาบันการเงินและผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรรทราบ 

ถ,าผู,จัดสรรท่ีดินท่ีตายไม5มีผู,จัดการมรดกหรือทายาท หรือมีแต5ผู,จัดการมรดกหรือ
ทายาทมิได,ยื่นคําขอต5อคณะกรรมการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให,ผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรรชําระ
ราคาท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายต5อสํานักงานวางทรัพยG และให,นํามาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง มาใช,
บังคับโดยอนุโลม 

เม่ือผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรรได,ชําระราคาท่ีดินครบถ,วนตามสัญญาจะซ้ือจะขายแล,ว ให,นํา
มาตรา ๓๗ มาใช,บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีผู,จัดสรรท่ีดินตาย ไม5ว5าจะมีผู,จัดการมรดกหรือทายาทผู,รับโอนใบอนุญาต
ต5อไปหรือไม5 ให,ถือว5าธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีเป/นผู,คํ้าประกันตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๔๓ 
วรรคสอง ยังคงผูกพันอยู5ตามสัญญาคํ้าประกันนั้น 

 
มาตรา ๔๑  เม่ือมีการบังคับคดีท่ีดินท่ีทําการจัดสรรของผู,จัดสรรท่ีดิน ให,ผู,ซ้ือท่ีดิน

จัดสรรชําระราคาท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายต5อเจ,าพนักงานบังคับคดีหรือเจ,าพนักงานพิทักษGทรัพยG 
แล,วแต5กรณี แทนการชําระต5อบุคคลท่ีกําหนดไว,ในสัญญา และในระหว5างท่ีผู, ซ้ือท่ีดินจัดสรรมิได,
ปฏิบัติผิดสัญญาจะซ้ือจะขาย ให,งดการขายทอดตลาดหรือจําหน5ายท่ีดินจัดสรรนั้นไว,ก5อน เว,นแต5จะ
เป/นการขายทอดตลาดท่ีดินจัดสรรท้ังโครงการตามวรรคสี่ 

เม่ือผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรรชําระราคาท่ีดินครบถ,วนตามสัญญาจะซ้ือจะขายแล,ว ให,ท่ีดิน
จัดสรรนั้นพ,นจากการยึด อายัด หรือการบังคับคดี การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให,นําความใน
มาตรา ๓๗ มาใช,บังคับโดยอนุโลม 

เม่ือได,จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให,แก5ผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรรแล,ว ให,พนักงานเจ,าหน,าท่ี
แจ,งให,เจ,าพนักงานบังคับคดีหรือเจ,าพนักงานพิทักษGทรัพยGทราบถึงการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
และการพ,นจากการยึด อายัด หรือการบังคับคดีของท่ีดินแปลงนั้นภายในเจ็ดวันนับแต5วันท่ีได,จด
ทะเบียน 

ในการขายทอดตลาดท่ีดินจัดสรรท้ังโครงการ ผู,ซ้ือจะต,องรับโอนใบอนุญาตให,ทํา
การจัดสรรท่ีดินและรับไปท้ังสิทธิและหน,าท่ีท่ีผู,จัดสรรท่ีดินมีต5อผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรร 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีนิติบุคคลเป/นผู,ดําเนินการจัดสรรท่ีดินและนิติบุคคลนั้นต,องเลิกไป

โดยยังมิได,ดําเนินการตามแผนผังและโครงการท่ีได,รับอนุญาตหรือดําเนินการยังไม5ครบถ,วน ให,นํา
มาตรา ๔๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช,บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
   

 
มาตรา ๔๓  สาธารณูปโภคท่ีผู,จัดสรรท่ีดินได,จัดให,มีข้ึนเพ่ือการจัดสรรท่ีดินตาม

แผนผังและโครงการท่ีได,รับอนุญาต เช5น ถนน สวน สนามเด็กเล5น ให,ตกอยู5ในภาระจํายอมเพ่ือ
ประโยชนGแก5ท่ีดินจัดสรร และให,เป/นหน,าท่ีของผู,จัดสรรท่ีดินท่ีจะบํารุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล5าวให,
คงสภาพดังเช5นท่ีได,จัดทําข้ึนนั้นต5อไป และจะกระทําการใดอันเป/นเหตุให,ประโยชนGแห5งภาระจํายอม
ลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได, 

ให,ผู,จัดสรรท่ีดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทําสัญญาคํ้าประกันการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคซ่ึงผู,จัดสรรท่ีดินได,จัดให,มีข้ึน และยังอยู5ในความรับผิดชอบในการบํารุงรักษา
ของผู,จัดสรรท่ีดินตามวรรคหนึ่งกับคณะกรรมการ และให,นํามาตรา ๒๔ มาใช,บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๓/๑๖  ห,ามโอนท่ีดินอันเป/นสาธารณูปโภค เว,นแต5เป/นการโอนตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว5าด,วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยG 
 
มาตรา ๔๔๗  ผู,จัดสรรท่ีดินจะพ,นจากหน,าท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภค ตามมาตรา 

๔๓ เม่ือได,ดําเนินการอย5างหนึ่งอย5างใด ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาท่ีผู,จัดสรรท่ีดินรับผิดชอบ
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๕) แล,วตามลําดับ ดังต5อไปนี้ 

(๑) ผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดต้ังนิติบุคคลหมู5บ,านจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้หรือนิติ
บุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพยGสินดังกล5าวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษาภายในเวลาท่ี
ผู,จัดสรรท่ีดินกําหนดซ่ึงต,องไม5น,อยกว5าหนึ่งร,อยแปดสิบวันนับแต5วันท่ีได,รับแจ,งจากผู,จัดสรรท่ีดิน 

(๒) ผู,จัดสรรท่ีดินได,รับอนุมัติจากคณะกรรมการให,ดําเนินการอย5างหนึ่งอย5างใดเพ่ือ
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพยGสินดังกล5าวให,เป/นสาธารณประโยชนG 

การดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งให,เป/นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการจัดสรร
ท่ีดินกลางกําหนด  ท้ังนี้  ต,องกําหนดให,ผู,จัดสรรท่ีดินรับผิดชอบจํานวนเงินค5าบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคส5วนหนึ่งด,วย 

เม่ือเจ,าพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจ,าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดตั้ง
นิติบุคคลหมู5บ,านจัดสรรตาม (๑) แล,ว ให,ทรัพยGสินอันเป/นสาธารณูปโภคตกเป/นของนิติบุคคลหมู5บ,าน
จัดสรรโดยให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีจดแจ,งในโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนG หากไม5ได,
โฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนGมา ให,ถือว5าสูญหาย และให,พนักงานเจ,าหน,าที่ออก
ใบแทนเพ่ือดําเนินการดังกล5าวต5อไป 

 
มาตรา ๔๕  การจัดต้ังนิติบุคคลหมู5บ,านจัดสรร ให,ผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไม5น,อย

กว5าก่ึงหนึ่งของจํานวนแปลงย5อยตามแผนผังโครงการมีมติให,จัดต้ัง และแต5งต้ังตัวแทนยื่นคําขอจด
ทะเบียนต5อเจ,าพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจ,าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาพร,อมด,วยข,อบังคับท่ีมีรายการ
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงอย5างน,อยต,องมีรายการ ดังต5อไปนี้ 
                                                 

๖ มาตรา ๔๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗ มาตรา ๔๔ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) ชื่อนิติบุคคลหมู5บ,านจัดสรร 
(๒) วัตถุประสงคG 
(๓) ท่ีตั้งสํานักงาน 
(๔) ข,อกําหนดเก่ียวกับจํานวนกรรมการ การเลือกต้ัง วาระการดํารงตําแหน5งการ

พ,นจากตําแหน5ง และการประชุมของคณะกรรมการหมู5บ,านจัดสรร 
(๕) ข,อกําหนดเก่ียวกับการดําเนินงาน การบัญชี และการเงิน 
(๖) ข,อกําหนดเก่ียวกับสิทธิและหน,าท่ีของสมาชิก 
(๗) ข,อกําหนดเก่ียวกับการประชุมใหญ5 
การขอจดทะเบียนจัดต้ัง การควบ การยกเลิก และการบริหารนิติบุคคลหมู5บ,าน

จัดสรร ให,เป/นไปตามหลักเกณฑGและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๖  ให,นิติบุคคลหมู5บ,านจัดสรรท่ีจดทะเบียนแล,วมีฐานะเป/นนิติบุคคล 
ให,นิติบุคคลหมู5บ,านจัดสรรมีคณะกรรมการหมู5บ,านจัดสรรเป/นผู,ดําเนินกิจการของ

นิติบุคคลหมู5บ,านจัดสรรตามกฎหมายและข,อบังคับของนิติบุคคลหมู5บ,านจัดสรรภายใต,การ
ควบคุมดูแลของท่ีประชุมใหญ5ของสมาชิก 

คณะกรรมการหมู5บ,านจัดสรรเป/นผู,แทนของนิติบุคคลหมู5บ,านจัดสรรในกิจการอัน
เก่ียวกับบุคคลภายนอก 

 
มาตรา ๔๗  เม่ือจัดต้ังนิติบุคคลหมู5บ,านจัดสรรตามมาตรา ๔๕ แล,ว ให,ผู,ซ้ือท่ีดิน

จัดสรรทุกรายเป/นสมาชิกนิติบุคคลหมู5บ,านจัดสรร 
ในกรณีท่ีมีท่ีดินจัดสรรแปลงย5อยท่ียังไม5มีผู,ใดซ้ือหรือได,โอนกลับมาเป/นของผู,จัดสรร

ท่ีดิน ให,ผู,จัดสรรท่ีดินเป/นสมาชิกนิติบุคคลหมู5บ,านจัดสรร 
 
มาตรา ๔๘  เพ่ือประโยชนGของผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรร ให,นิติบุคคลหมู5บ,านจัดสรรมีอํานาจ

หน,าท่ี ดังต5อไปนี้ 
(๑) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการใช,ประโยชนGสาธารณูปโภค 
(๒) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการอยู5อาศัยและการจราจรภายในท่ีดินจัดสรร 
(๓) เรียกเก็บเงินค5าใช,จ5ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในส5วนท่ี

นิติบุคคลหมู5บ,านจัดสรรมีหน,าท่ีบํารุงรักษาจากสมาชิก 
(๔) ยื่นคําร,องทุกขGหรือเป/นโจทกGฟTองแทนสมาชิกเก่ียวกับกรณีท่ีกระทบสิทธิหรือ

ประโยชนGของสมาชิกจํานวนต้ังแต5สิบรายข้ึนไป 
(๕) จัดให,มีบริการสาธารณะเพ่ือสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือทรัพยGสิน

เพ่ือสาธารณประโยชนG 
(๖) ดําเนินการอ่ืนใดให,เป/นไปตามกฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการจัดสรร

ท่ีดินกลาง หรือข,อบังคับของคณะกรรมการท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ 
การดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๕) จะต,องได,รับความเห็นชอบจากมติท่ีประชุม

ใหญ5ของสมาชิก 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๔๙  ค5าใช,จ5ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ให,จัดเก็บ
เป/นรายเดือนจากท่ีดินแปลงย5อยในโครงการจัดสรรท่ีดินทุกแปลง  ท้ังนี้ อาจกําหนดค5าใช,จ5ายในอัตรา
ท่ีแตกต5างกันตามประเภทการใช,ประโยชนGท่ีดินหรือขนาดพ้ืนท่ีได,ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการจัดสรร
ท่ีดินกลางกําหนด 

ให,ผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรรออกค5าใช,จ5ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
สําหรับท่ีดินจัดสรรท่ีตนซ้ือ และให,ผู,จัดสรรท่ีดินออกค5าใช,จ5ายในการบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภคสําหรับท่ีดินแปลงย5อยท่ียังไม5มีผู,ซ้ือ 

การกําหนดและการแก,ไขอัตราค5าใช,จ5ายในการบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภค จะต,องได,รับความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมใหญ5ของสมาชิกตามมาตรา ๔๔ (๑) หรือ
คณะกรรมการตามมาตรา ๔๔ (๒) 

ให,เริ่มเก็บค5าใช,จ5ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเมื่อเริ่มจัดตั้ง
นิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) หรือเมื่อได,รับอนุมัติจากคณะกรรมการตามมาตรา ๔๔ (๒) โดยให,
นิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) หรือผู,ซ่ึงดําเนินการเพ่ือการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามท่ีได,รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการตามมาตรา ๔๔ (๒) ท่ีมีหน,าท่ีในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคมี
อํานาจในการจัดเก็บ 

หลักเกณฑGและวิธีการจัดเ ก็บค5าใช,จ5 ายในการบํารุ งรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภคและการจัดทําบัญชี ให,เป/นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนด 

 
มาตรา ๕๐  ผู,มีหน,าท่ีชําระเงินค5าบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตาม

มาตรา ๔๙ วรรคสอง ท่ีชําระเงินดังกล5าวล5าช,ากว5าเวลาท่ีกําหนด จะต,องจ5ายค5าปรับสําหรับการ
จ5ายเงินล5าช,าตามอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ผู,ท่ีค,างชําระเงินค5าบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคต้ังแต5สามเดือนข้ึนไป 
อาจถูกระงับการให,บริการหรือการใช,สิทธิในสาธารณูปโภค และในกรณีท่ีค,างชําระต้ังแต5หกเดือนข้ึนไป 
พนักงานเจ,าหน,าท่ีมีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในท่ีดินจัดสรรของผู,ค,างชําระ
จนกว5าจะชําระให,ครบถ,วน  ท้ังนี้ ให,เป/นไปตามหลักเกณฑGและวิธีการท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง
กําหนด๘ 

ให,ถือว5าหนี้ค5าบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเป/นหนี้บุริมสิทธิในมูลรักษา
อสังหาริมทรัพยGเหนือท่ีดินจัดสรรของผู,ค,างชําระ 

 
มาตรา ๕๑  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับการโอนทรัพยGสินท่ีเป/น

สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให,แก5นิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) ให,ได,รับยกเว,นค5าธรรมเนียม
และภาษีอากร 

เงินท่ีนิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) ได,รับจากผู,จัดสรรท่ีดินหรือผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรรเพ่ือ
นําไปใช,จ5ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ให,ได,รับยกเว,นภาษีอากร 

การยกเว,นภาษีอากรตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให,ตราเป/นพระราชกฤษฎีกาตาม
ประมวลรัษฎากรโดยจะกําหนดหลักเกณฑG วิธีการ และเง่ือนไขด,วยก็ได, 

                                                 
๘ มาตรา ๕๐ วรรคสอง แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๕๒  ในกรณีท่ีผู,จัดสรรท่ีดินกระทําการใด ๆ อันเป/นเหตุให,ประโยชนGแห5ง

ภาระจํายอมตามมาตรา ๔๓ ลดไปหรือเสื่อมความสะดวก หรือกระทําการอย5างหนึ่งอย5างใดให,ผิดไป
จากแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรท่ีดินท่ีได,รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ให,คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือผู,ซ่ึงคณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจสั่งให,ผู,จัดสรรท่ีดินระงับการกระทํานั้น 
และบํารุงรักษาสาธารณูปโภคให,คงสภาพดังเช5นท่ีได,จัดทําข้ึน หรือดําเนินการตามแผนผัง โครงการ 
หรือวิธีการจัดสรรท่ีดินท่ีได,รับอนุญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
มาตรา ๕๓  การจัดให,มีและการบํารุงรักษาบริการสาธารณะให,นําความในมาตรา ๕๐ 

มาใช,บังคับโดยอนุโลม  ท้ังนี้ ให,เรียกเก็บค5าใช,บริการและค5าบํารุงรักษาบริการสาธารณะได,ตามอัตรา
ท่ีคณะกรรมการให,ความเห็นชอบ 

 
หมวด ๕ 

การยกเลิกการจัดสรรท่ีดิน 
   

 
มาตรา ๕๔  ในกรณีท่ีผู,จัดสรรท่ีดินประสงคGจะยกเลิกการจัดสรรท่ีดิน ให,ยื่นคําขอ

ต5อเจ,าพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจ,าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาแห5งท,องท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นต้ังอยู5 
การขอยกเลิกการจัดสรรท่ีดินให,เป/นไปตามหลักเกณฑG วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๕  ให,เจ,าพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจ,าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาปVด

ประกาศคําขอยกเลิกการจัดสรรท่ีดินไว,ในท่ีเปVดเผย ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดิน
สาขา สํานักงานของผู,จัดสรรท่ีดิน บริเวณท่ีดินท่ีทําการจัดสรร ท่ีว5าการอําเภอ ท่ีทําการองคGการ
บริหารส5วนตําบล มีกําหนดหกสิบวัน และให,ผู,จัดสรรท่ีดินประกาศในหนังสือพิมพGซ่ึงแพร5หลายใน
ท,องถ่ินนั้นไม5น,อยกว5าเจ็ดวันและแจ,งเป/นหนังสือให,ผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรรทราบ 

 
มาตรา ๕๖  ให,ผู,ซ่ึงมีประโยชนGเกี่ยวข,องกับการจัดสรรที่ดินที่ประสงคGจะคัดค,าน

คําขอยกเลิกการจัดสรรท่ีดิน ยื่นคําคัดค,านต5อเจ,าพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจ,าพนักงานท่ีดินจังหวัด
สาขาภายในสามสิบวันนับแต5วันครบกําหนดปVดประกาศตามมาตรา ๕๕ 

ถ,าไม5มีผู,ใดคัดค,านภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให,เจ,าพนักงานท่ีดินจังหวัด
หรือเจ,าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาเสนอเรื่องให,คณะกรรมการสั่งยกเลิกการจัดสรรท่ีดิน 

ในกรณีท่ีผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรรคัดค,าน ให,เจ,าพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจ,าพนักงานท่ีดิน
จังหวัดสาขายกเลิกเรื่องขอยกเลิกการจัดสรรท่ีดิน แต5ถ,ามีผู,คัดค,านแต5มิใช5ผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรรให,เจ,า
พนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจ,าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาเสนอคําขอยกเลิกการจัดสรรท่ีดินและคํา
คัดค,านให,คณะกรรมการพิจารณา 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสาม ผู,จัดสรรท่ีดินหรือผู,คัดค,านอาจอุทธรณG
ต5อคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางได,ภายในสามสิบวันนับแต5วันท่ีได,รับแจ,งคําวินิจฉัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๕๗  เม่ือคณะกรรมการสั่งยกเลิกการจัดสรรท่ีดินแล,ว ใบอนุญาตท่ีได,ออก

ตามมาตรา ๒๗ ให,เป/นอันยกเลิก 
 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๕๘  ผู,จัดสรรท่ีดินหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวข,องผู,ใดไม5มาให,ถ,อยคําหรือไม5ส5ง
เอกสารตามท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางหรือคณะกรรมการเรียกหรือสั่งตามมาตรา ๑๕ หรือผู,
จัดสรรท่ีดินหรือผู,ครอบครองท่ีดินจัดสรรผู,ใดไม5ให,ความสะดวกแก5คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง 
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางแต5งต้ังในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรา ๑๘ ต,องระวางโทษปรับไม5เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๕๙  ผู,ใดฝXาฝYนมาตรา ๒๑ ต,องระวางโทษจําคุกไม5เกินสองป0และปรับต้ังแต5สี่

หม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๖๐  ผู,ใดแจ,งข,อความหรือแสดงหลักฐานหรือรายละเอียดตามมาตรา ๒๓ 

(๗) อันเป/นเท็จ หรือปกปVดข,อความจริงซ่ึงควรบอกให,แจ,ง ต,องระวางโทษจําคุกไม5เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม5เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๑  ผู,ใดโฆษณาโครงการจัดสรรท่ีดินโดยฝXาฝYนมาตรา ๒๙ ต,องระวางโทษ

ปรับต้ังแต5ห,าหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๖๒  ผู,จัดสรรท่ีดินผู,ใดไม5ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ ต,องระวางโทษปรับไม5เกิน

หนึ่งหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๖๓  ผู,จัดสรรท่ีดินผู,ใดฝXาฝYนมาตรา ๓๔ ต,องระวางโทษปรับไม5เกินห,าพันบาท 
 
มาตรา ๖๔  ผู,ใดฝXาฝYนมาตรา ๓๕ ต,องระวางโทษปรับไม5เกินห,าพันบาท 
 
มาตรา ๖๕  ผู,ใดฝXาฝYนคําสั่งของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผู, ซ่ึง

คณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา ๕๒ นอกจากต,องปฏิบัติตามคําสั่งดังกล5าวแล,ว ต,องระวางโทษ
ปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝXาฝYน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๖๖๙  ในกรณีท่ีผู,กระทําความผิดเป/นนิติบุคคล ถ,าการกระทําความผิดของ
นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู,จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล5าวมีหน,าท่ีต,องสั่งการหรือกระทําการ
และละเว,นไม5สั่งการหรือไม5กระทําการจนเป/นเหตุให,นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู,นั้นต,องรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว,สําหรับความผิดนั้น ๆ ด,วย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๖๗  บรรดากฎกระทรวงและข,อกําหนดท่ีออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให,คงมีผลใช,บังคับได,ต5อไปเท5าท่ีไม5ขัดหรือแย,งกับ
บทแห5งพระราชบัญญัตินี้ จนกว5าจะได,มีกฎกระทรวงและข,อกําหนดท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ 

 
มาตรา ๖๘  ให,คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรท่ีดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ปฏิบัติหน,าท่ีของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง
และคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกรุงเทพมหานคร จนกว5าจะได,มีการแต5งต้ังคณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน
กลางและคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให,คณะอนุกรรมการควบคุมการจัดสรรท่ีดินจังหวัดตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ปฏิบัติหน,าท่ีของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน
จังหวัด จนกว5าจะได,มีการแต5งต้ังคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖๙  ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ท่ีได,ให,ไว,ตามประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ท่ียังมีผลใช,บังคับอยู5ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,
บังคับ ให,ถือว5าเป/นใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗๐  การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค ให,นํามาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา 

๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ มาใช,บังคับแก5การจัดสรรท่ีดิน
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ด,วยโดยอนุโลม 

การบํารุงรักษาบริการสาธารณะ ให,นํามาตรา ๕๓ มาใช,บังคับแก5การจัดสรรท่ีดิน
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ด,วยโดยอนุโลม 

การพ,นจากความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผู,ได,รับใบอนุญาต
หรือผู,รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
หรือผู,รับโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินอันเป/นสาธารณูปโภค ให,นํามาตรา ๔๔ มาใช,บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีผู,ได,รับใบอนุญาตหรือผู,รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี  ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผู, รับโอนกรรมสิทธิ์ ท่ี ดินอันเป/น
สาธารณูปโภค มิได,ปฏิบัติหน,าท่ีในการบํารุงรักษากิจการอันเป/นสาธารณูปโภค ผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรร
                                                 

๙ มาตรา ๖๖ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก,ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห5งกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
ความรับผิดในทางอาญาของผู,แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

จํานวนไม5น,อยกว5าก่ึงหนึ่งของจํานวนท่ีดินแปลงย5อยตามแผนผังโครงการ อาจยื่นคําขอต5อเจ,าพนักงาน
ท่ีดินจังหวัดหรือเจ,าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา เพ่ือจัดต้ังนิติบุคคลหมู5บ,านจัดสรรได, 

เมื่อเจ,าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ,าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาได,รับคําขอจัดตั้ง
นิติบุคคลหมู5บ,านจัดสรร ให,ปVดประกาศคําขอไว,ในท่ีเปVดเผย ณ สํานักงานท่ีดิน เขตหรือท่ีว5าการ
อําเภอหรือก่ิงอําเภอ ท่ีทําการแขวงหรือท่ีทําการกํานันแห5งท,องท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นต้ังอยู5และบริเวณท่ีดินท่ี
ทําการจัดสรร มีกําหนดสามสิบวัน และแจ,งเป/นหนังสือให,ผู,ได,รับใบอนุญาตหรือผู,รับโอนใบอนุญาต
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผู,รับโอน
กรรมสิทธิ์ท่ีดินอันเป/นสาธารณูปโภคทราบตามท่ีอยู5ท่ีได,ให,ไว,กับพนักงานเจ,าหน,าท่ี 

เม่ือผู,ได,รับใบอนุญาตหรือผู,รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 
๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผู,รับโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินอันเป/นสาธารณูปโภค 
คัดค,านการจัดต้ังนิติบุคคลหมู5บ,านจัดสรร ให,เจ,าพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจ,าพนักงานท่ีดินจังหวัด
สาขาส5งเรื่องให,คณะกรรมการพิจารณา หากคณะกรรมการพิจารณาแล,วเห็นว5าผู,ได,รับใบอนุญาตหรือ
ผู,รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
หรือผู,รับโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินอันเป/นสาธารณูปโภค มิได,ปฏิบัติหน,าท่ีในการบํารุงรักษากิจการอันเป/น
สาธารณูปโภคจริง ให,นําความในมาตรา ๔๓ วรรคสองมาใช,บังคับโดยอนุโลม หากคณะกรรมการเห็น
ว5าผู,ได,รับใบอนุญาตหรือผู,รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผู,รับโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินอันเป/นสาธารณูปโภคได,ปฏิบัติหน,าท่ีในการ
บํารุงรักษากิจการอันเป/นสาธารณูปโภค ให,ยกเลิกการดําเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู5บ,านจัดสรร 

ในกรณีท่ีผู,ได,รับใบอนุญาตหรือผู,รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี  ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผู, รับโอนกรรมสิทธิ์ ท่ี ดินอันเป/น
สาธารณูปโภคไม5คัดค,านหรือไม5ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตามวรรคหก ให,เจ,าพนักงานท่ีดิน
จังหวัดหรือเจ,าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมู5บ,านจัดสรร และให,มีอํานาจ
จดทะเบียนโอนทรัพยGสินท่ีเป/นสาธารณูปโภคให,แก5นิติบุคคลหมู5บ,านจัดสรรต5อไป 

 
มาตรา ๗๑  ในระหว5างท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางยังมิได,กําหนดแบบ

มาตรฐานของสัญญาตามมาตรา ๘ (๔) มิให,นําความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๓ มาใช,บังคับ 
 
มาตรา ๗๒  บรรดาคําขออนุญาต การออกหรือโอนใบอนุญาตให,จัดสรรท่ีดินท่ีอยู5

ระหว5างการพิจารณาดําเนินการของคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรท่ีดิน คณะอนุกรรมการในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ ให,ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เว,นแต5การอุทธรณG ให,ดําเนินการตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 
 

ผู,รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อัตราค5าธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญาตให,ทําการจัดสรรท่ีดิน  ไร5ละ      ๕๐๐ บาท 

เศษของไร5ให,คิดเป/นหนึ่งไร5 
(๒) การโอนใบอนุญาตให,ทําการจัดสรรท่ีดิน  รายละ  ๕,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงเป/นกฎหมายว5าด,วยการควบคุมการจัดสรร
ท่ีดินได,ประกาศใช,บังคับมาเป/นเวลานานแล,ว มีหลักการและรายละเอียดไม5เหมาะสมหลายประการ 
สมควรแก,ไขปรับปรุงเพ่ือกําหนดมาตรการในการคุ,มครองผู,ซ้ือท่ีดินจัดสรร โดยเฉพาะการได,สิทธิใน
ท่ีดินจัดสรรและการกําหนดให,มีผู,รับผิดชอบบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
นอกจากนั้น เพ่ือให,เกิดความคล5องตัวในการดําเนินธุรกิจการจัดสรรท่ีดินได,กระจายอํานาจการ
อนุญาตและการควบคุมดูแลการจัดสรรท่ีดินไปสู5ระดับจังหวัด และกําหนดเวลาในการพิจารณา
อนุญาตให,แน5นอน  จึงจําเป/นต,องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
*พระราชกฤษฎีกาแก,ไขบทบัญญัติให,สอดคล,องกับการโอนอํานาจหน,าท่ีของส5วนราชการให,เป/นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๐ 

 
มาตรา ๑๓  ในพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ให,แก,ไขคําว5า “อธิบดี

กรมโยธาธิการ” เป/น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” คําว5า “ผู,แทนสํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล,อม” เป/น “ผู,แทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม” และคําว5า 
“ผังเมืองจังหวัด” เป/น “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได,บัญญัติให,จัดต้ังส5วนราชการข้ึนใหม5โดยมีภารกิจใหม5 ซ่ึงได,มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน,าท่ีของส5วนราชการให,เป/นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล,ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล5าวได,
บัญญัติให,โอนอํานาจหน,าท่ีของส5วนราชการ รัฐมนตรีผู,ดํารงตําแหน5งหรือผู,ซ่ึงปฏิบัติหน,าท่ีในส5วน
ราชการเดิมมาเป/นของส5วนราชการใหม5 โดยให,มีการแก,ไขบทบัญญัติต5าง ๆ ให,สอดคล,องกับอํานาจ
หน,าท่ีท่ีโอนไปด,วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให,เป/นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล5าว จึงสมควรแก,ไขบทบัญญัติของกฎหมายให,สอดคล,องกับการโอนส5วนราชการ เพ่ือให,
ผู,เก่ียวข,องมีความชัดเจนในการใช,กฎหมายโดยไม5ต,องไปค,นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน,าท่ีว5าตาม
กฎหมายใดได,มีการโอนภารกิจของส5วนราชการหรือผู,รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป/นของ
หน5วยงานใดหรือผู,ใดแล,ว โดยแก,ไขบทบัญญัติของกฎหมายให,มีการเปลี่ยนชื่อส5วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู,ดํารงตําแหน5งหรือผู,ซ่ึงปฏิบัติหน,าท่ีของส5วนราชการให,ตรงกับการโอนอํานาจหน,าท่ี และเพ่ิมผู,แทน
ส5วนราชการในคณะกรรมการให,ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส5วนราชการเดิมมาเป/นของส5วน
ราชการใหม5 รวมท้ังตัดส5วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล,ว ซ่ึงเป/นการแก,ไขให,ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล5าว  จึงจําเป/นต,องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๑๑ 
 

                                                 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน,า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๙๒ ก/หน,า ๑๕/๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให,ใช,บังคับเม่ือพ,นกําหนดหกสิบวันนับแต5วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป/นต,นไป 

 
มาตรา ๑๐  ผู,ได,รับใบอนุญาตหรือผู,รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี  ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผู, รับโอนกรรมสิทธิ์ ท่ี ดินอันเป/น
สาธารณูปโภคท่ียังมิได,จัดต้ังนิติบุคคลหมู5บ,านจัดสรร หากภายหลังได,ดําเนินการตามมาตรา ๗๐ แห5ง
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และได,จัดต้ังนิติบุคคลหมู5บ,านจัดสรรแล,ว ให,ทรัพยGสิน
อันเป/นสาธารณูปโภคตกเป/นของนิติบุคคลหมู5บ,านจัดสรร โดยให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีจดแจ,งในโฉนด
ท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนG หากไม5ได,โฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนGมา 
ให,ถือว5าสูญหาย และให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีออกใบแทนเพ่ือดําเนินการดังกล5าวต5อไป 

 
มาตรา ๑๑  ให,รัฐมนตรีว5าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีการจัดสรรท่ีดินในป1จจุบันไม5ได,
กําหนดให,จดแจ,งในโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนGว5าท่ีดินแปลงนั้นเป/นท่ีดินอันเป/น
สาธารณูปโภคหรือท่ีดินท่ีใช,เพ่ือบริการสาธารณะ เป/นผลให,ไม5อาจทราบชัดเจนว5าท่ีดินแปลงใดเป/น
ท่ีดินอันเป/นสาธารณูปโภคหรือท่ีดินท่ีใช,เพ่ือบริการสาธารณะ และมีการโอนท่ีดินดังกล5าวไปยังบุคคลอ่ืน
ซ่ึงส5งผลกระทบต5อการใช,ประโยชนGในทรัพยGสินอันเป/นสาธารณูปโภคของผู,ซ้ือที่ดินจัดสรรโดยรวม 
จึงสมควรให,มีการจดแจ,งดังกล5าวและห,ามการโอนท่ีดินอันเป/นสาธารณูปโภค รวมท้ังกําหนด
หลักเกณฑGการพ,นจากหน,าท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผู,จัดสรรท่ีดินและการให,ทรัพยGสินอันเป/น
สาธารณูปโภคตกเป/นของนิติบุคคลหมู5บ,านจัดสรรให,เหมาะสมและเป/นประโยชนGต5อส5วนรวม 
ประกอบกับสมควรแก,ไขบทบัญญัติที่กําหนดชื่อตําแหน5งในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
ให,เป/นไปตามกฎหมายท่ีใช,บังคับในป1จจุบัน รวมท้ังแก,ไขระยะเวลาการค,างชําระค5าบํารุงรักษาและ
การจัดการสาธารณูปโภคให,เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป/นต,องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแก,ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห5งกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู,แทนนิติ
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๑๒ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให,ใช,บังคับต้ังแต5วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป/นต,นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได,มีคําวินิจฉัยว5า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส5วนท่ีสันนิษฐานให,
กรรมการผู,จัดการ ผู,จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต,องรับโทษ
ทางอาญาร5วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม5ปรากฏว5ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย,งต5อรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย 

                                                 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน,า ๑/๑๑ กุมภาพันธG ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป/นอันใช,บังคับไม5ได,ตามรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต5อมาศาลรัฐธรรมนูญได,มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล5าวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุ]ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย,งต5อรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป/นอันใช,บังคับไม5ได,ตามรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังนั้น เพ่ือแก,ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล5าวและกฎหมายอ่ืนท่ีมี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให,ขัดหรือแย,งต5อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป/นต,องตราพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

นุสรา/ปรับปรุง 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
ปริญสินียG/เพ่ิมเติม 

๑๔ กุมภาพันธG ๒๕๖๐ 
 

วิมล/แก,ไข 
๒๑ กุมภาพันธG ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


