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พระราชบัญญัต ิ
การจัดสรรที่ดิน 

พ.ศ.๒๕๔๓ 
------------------------- 

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

เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 
 พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราช     
อาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา "พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.
๒๕๔๓" 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา ๓ ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 

 "การจัดสรรที่ดิน" หมายความวา การจําหนายท่ีดินท่ีไดแบงเปนแปลงยอย
รวมกันต้ังแตสิบแปลงข้ึนไป ไมวาจะเปนการแบงจากท่ีดินแปลงเดียวหรือแบงจากท่ีดิน
หลายแปลงที่มีพื้นที่ติดตอกัน โดยไดรับทรัพยสินหรือประโยชนเปนคาตอบแทน และให
หมายความรวมถึงการดําเนินการดังกลาวท่ีไดมีการแบงท่ีดินเปนแปลงยอยไวไมถึงสิบ
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 "สิทธิในท่ีดิน" หมายความวา กรรมสิทธิ์และใหหมายความรวมถึงสิทธิ
ครอบครองดวย 

 "ใบอนุญาต" หมายความวา ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน 

 "ผูจัดสรรท่ีดิน" หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน และให       
หมายความรวมถึงผูรับโอนใบอนุญาตดวย 

 "ผูซ้ือท่ีดินจัดสรร" หมายความวา ผูทําสัญญากับผูจัดสรรท่ีดินเพื่อใหไดมาซ่ึง
ท่ีดินจัดสรร และใหหมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิในท่ีดินคนตอไปดวย 

 "บริการสาธารณะ" หมายความวา การใหบริการหรือส่ิงอํานวยความสะดวกใน
โครงการจัดสรรที่ดินที่กําหนดไวในโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๒๓ (๔) 

 "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกรุงเทพมหานคร 
และคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด 

 "พนักงานเจาหนาท่ี" หมายความวา เจาพนักงานท่ีดินซ่ึงเปนผูปฏิบัติการในการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 มาตรา ๕ พระราชบัญญัติน้ีมิใหใชบังคับแก 

 (๑) การจัดสรรท่ีดินของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
สวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีทําการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย 

 (๒) การจัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายอื่น 

 มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติน้ี 
และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
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หมวด ๑ 

คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน 

------------------------- 

 มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เปนประธานกรรมการ อัยการสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม อธิบดีกรมการปกครอง 
อธิบดีกรมการผังเมือง อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมโยธาธิการ และผูทรงคุณวุฒิอีก
หกคนซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจาก ผูมีความรู ความสามารถ หรือประสบการณในดานการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย การผังเมือง การบริหารชุมชน หรือกฎหมาย เปนกรรมการ และ
อธิบดีกรมท่ีดินเปนกรรมการและเลขานุการ 

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหแตงต้ังจากผูแทนภาคเอกชนซึ่งเปนผู
ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพยไมนอยกวากึ่งหน่ึง 

 มาตรา ๘ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการจัดสรร
ท่ีดินโดยทั่วไป รวมท้ังใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

 (๑) กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน 

 (๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 

 (๓) ใหความเห็นชอบขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรท่ีดินท่ีคณะกรรมการเสนอ
ตามมาตรา ๑๔ (๑)  

 (๔) กําหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจัดสรรเพื่อใหผูขอ
ใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินใชในการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 (๕) วินิจฉัยช้ีขาดปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรท่ีดินตามคํารองหรือคําอุทธรณของ
ผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินหรือผูจัดสรรท่ีดิน 

 (๖) ปฏิบัติการอื่นตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่น 

 ระเบียบตาม (๒) เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
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 มาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป 
 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสอง
วาระติดตอกันมิได 

 มาตรา ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการผูทรง     
คุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอ
หนาท่ี หรือหยอนความสามารถ 
 (๔) เปนบุคคลลมละลาย 
 (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 มาตรา ๑๑ ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรี
อาจแตงต้ังผูอื่นเปนกรรมการแทนได และใหผูไดรับแตงต้ังดํารงตําแหนงแทนอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

 มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 ในการประชุมของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง ถาประธานกรรมการไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปน
ประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

 มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดทุกจังหวัด ดังน้ี 
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 (๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดวย อธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีกรมท่ีดินซ่ึงอธิบดีกรมท่ีดินมอบหมาย เปน
ประธานกรรมการ  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผูแทนกรุงเทพมหานคร   ผูแทน
กรมการผังเมือง   ผูแทนกรมชลประทาน ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 
และผูทรงคุณวุฒิอีกส่ีคนซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงต้ังเปนกรรมการ และผูแทนกรม
ท่ีดินเปนกรรมการและเลขานุการ 

 (๒) ในจังหวัดอื่น ใหมีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัด ประกอบดวย ผูวา
ราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปนประธาน
กรรมการ อัยการจังหวัดซ่ึงเปนหัวหนาท่ีทําการอัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผังเมือง
จังหวัด โยธาธิการจังหวัด ผูแทนกรมชลประทาน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และ
ผูทรงคุณวุฒิอีกส่ีคนซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงต้ังเปนกรรมการ และเจาพนักงาน
ท่ีดินจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 

 ในกรณีท่ีเปนการพิจารณาหรืออนุมัติเกี่ยวกับการจัดสรรท่ีดินท่ีต้ังอยูในเขต
องคการปกครองสวนทองถิ่นใด ใหผูแทนผูบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นแหงน้ัน
เปนกรรมการรวมดวยแหงละหนึ่งคน 

 การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๑) และ (๒) ใหปลัดกระทรวงมหาดไทย
แตงต้ังจากภาคเอกชนซ่ึงไมไดเปนผูจัดสรรท่ีดิน และเปนผูมีความรู ความสามารถ หรือ
ประสบการณในดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย การผังเมือง การบริหารชุมชน หรือ
กฎหมาย 

 มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการจัดสรรท่ีดินภายใน
จังหวัด ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี รวมท้ังใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
 (๑) ออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรท่ีดินโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง 
 (๒) พิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาต การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรือ
การเพิกถอนการโอนใบอนุญาตใหจัดสรรที่ดิน 
 (๓) ตรวจสอบการจัดสรรที่ดินเพื่อใหเปนไปตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการที่
ไดรับอนุญาต 
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 (๔) ปฏิบัติการอื่นตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่น 

 ขอกําหนดตาม (๑) เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ใหคณะกรรมการจัดสรร
ท่ีดินกลางและคณะกรรมการ มีอํานาจเรียกเปนหนังสือใหบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง 
คําอธิบาย ความเห็น คําแนะนําทางวิชาการ หรือใหสงเอกสารหรือขอมูลเกี่ยวกับการ
จัดสรรท่ีดิน หรือ กิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรที่ดินตามท่ีเห็นสมควร 

 มาตรา ๑๖ การออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรท่ีดินตามมาตรา ๑๔ (๑) ให      
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรร
ท่ีดินเพ่ือประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม การคมนาคม 
การจราจร ความปลอดภัย การสาธารณูปโภค และการผังเมือง ตลอดจนการอื่นที่จําเปน
ในการจัดสรรท่ีดินใหเหมาะสมกับสภาพทองท่ีของจังหวัดน้ัน โดยใหกําหนดเงื่อนไขใน 
ส่ิงตอไปน้ีดวย คือ 

 (๑) ขนาดความกวางและความยาวตํ่าสุด หรือเน้ือท่ีจํานวนนอยท่ีสุดของที่ดิน      
แปลงยอยท่ีจะจัดสรรได 
 (๒) ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตางๆ ทางเดินและทางเทาในที่ดิน
จัดสรรท้ังหมด รวมท้ังการตอเช่ือมกับถนนหรือทางสายนอกท่ีดินจัดสรร 
 (๓) ระบบการระบายนํ้า การบําบัดนํ้าเสีย และการกําจัดขยะส่ิงปฏิกูล 
 (๔) ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะท่ีจําเปนตอการ
รักษาสภาพแวดลอม การสงเสริมสภาพความเปนอยู และการบริหารชุมชน 

 มาตรา ๑๗ ใหนํามาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับ
แกคณะกรรมการโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน
กลางและคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อให
พิจารณาหรือกระทําการอยางใดตามที่คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางหรือคณะกรรมการ
มอบหมายได เวนแตการดําเนินการตามมาตรา ๑๔ (๑) และ (๒) 
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 คณะอนุกรรมการและบุคคล ซ่ึงคณะกรรมการจัดสรร ท่ี ดินกลางหรือ
คณะกรรมการแตงต้ัง มีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางหรือ
คณะกรรมการในกิจการท่ีไดรับมอบหมาย 

 มาตรา ๑๙ ใหนํามาตรา ๑๒ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ใหคณะกรรมการจัดสรร
ท่ีดินกลาง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และบุคคลซ่ึงไดรับแตงต้ังตามมาตรา ๑๘ 
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๒ 

การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน 

------------------------- 

 มาตรา ๒๑ หามมิใหผูใดทําการจัดสรรท่ีดิน เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ 

 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไข ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๒๒ ผูใดขอแบงแยกท่ีดินเปนแปลงยอยมีจํานวนตั้งแตสิบแปลงข้ึนไป 
และไมอาจแสดงใหเปนท่ีเช่ือไดวามิใชเปนการแบงแยกท่ีดินเพื่อการจัดสรรท่ีดิน ให
พนักงานเจาหนาท่ีแจงใหผูขอดําเนินการยื่นคําขอทําการจัดสรรท่ีดินและรอการ
ดําเนินการเรื่องการแบงแยกท่ีดินไวกอน หากผูขอไมเห็นดวยใหมีสิทธิอุทธรณตอ
คณะกรรมการภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

 ใหคณะกรรมการวิ นิจฉัยอุทธรณภายในกําหนดส่ีสิบหา วันนับแต วันท่ี
คณะกรรมการไดรับอุทธรณ ถาคณะกรรมการมิไดมีคําวินิจฉัยภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการเรื่องการแบงแยกท่ีดินนั้นตอไป 
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 เม่ือคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณเปนประการใดแลว ใหแจงคําวินิจฉัยเปน
หนังสือใหผูอุทธรณทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีคณะกรรมการมีคําวินิจฉัย คําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

 มาตรา ๒๓ ผูใดประสงคจะทําการจัดสรรท่ีดินใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาแหงทองท่ีซ่ึงท่ีดินน้ันต้ังอยู พรอมหลักฐานและ
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 (๑) โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนท่ีมีช่ือผูขอใบอนุญาตทําการ
จัดสรรท่ีดินเปนผูมีสิทธิในท่ีดิน โดยท่ีดินน้ันตองปลอดจากบุริมสิทธิใดๆ เวนแตบุริมสิทธิ
ในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพย 

 (๒) ในกรณีท่ีท่ีดินที่ขอทําการจัดสรรท่ีดินมีบุริมสิทธิในมูลซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพยหรือภาระการจํานอง ใหแสดงบันทึกความยินยอมใหทําการจัดสรรท่ีดิน
ของผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานอง และจํานวนเงินท่ีผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานองจะ
ได รับชําระหนี้ จากท่ี ดินแปลงยอยแตละแปลง  และตองระบุดวยวา ท่ี ดิน ท่ี เปน
สาธารณูปโภคหรือท่ีดินที่ใชเพ่ือบริการสาธารณะไมตองรับภาระหนี้บุริมสิทธิหรือจํานอง
ดังกลาว 

 (๓) แผนผังแสดงจํานวนที่ดินแปลงยอยท่ีจะขอจัดสรรและเน้ือท่ีโดยประมาณ
ของแตละแปลง 

 (๔) โครงการปรับปรุงท่ีดินท่ีขอจัดสรร การจัดใหมีสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะ รวมทั้งการปรับปรุงอื่นตามควรแกสภาพของทองถิ่น โดยแสดงแผนผัง 
รายละเอียดและ รายการกอสราง ประมาณการคากอสราง และกําหนดเวลาท่ีจะจัดทําให
แลวเสร็จ ในกรณีท่ีไดมีการปรับปรุงท่ีดินท่ีขอจัดสรรหรือไดจัดทําสาธารณูปโภคหรือ
บริการสาธารณะแลวเสร็จ ท้ังหมดหรือบางสวนกอนขอทําการจัดสรรท่ีดิน ใหแสดง
แผนผังรายละเอียด และรายการกอสรางที่ไดจัดทําแลวเสร็จน้ันดวย 

 (๕) แผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 

 (๖) วิธีการจําหนายท่ีดินจัดสรร และการชําระราคาหรือคาตอบแทน 

 (๗) ภาระผูกพันตางๆ ท่ีบุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับท่ีดินที่ขอจัดสรรนั้น 
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 (๘) แบบสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดินจัดสรร 

 (๙) ท่ีต้ังสํานักงานของผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน 

 (๑๐) ช่ือธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 
ซ่ึงจะเปนผูค้ําประกันการจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุง
ท่ีดิน และ ค้ําประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 

 มาตรา ๒๔ ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอนุญาตใหผูใดทําการจัดสรร
ท่ีดิน และผูน้ันยังมิไดจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือการปรับปรุงท่ีดิน 
หรือดําเนินการยังไมแลวเสร็จตามแผนผังและโครงการ คณะกรรมการจะตองใหผูขอ
ใบอนุญาตทําการจัดสรรท่ีดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีคณะกรรมการจัดสรร
ท่ีดินกลางกําหนดมาทําสัญญาค้ําประกันกับคณะกรรมการวา ถาผูขอใบอนุญาตทําการ
จัดสรรท่ีดินไมจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ   หรือการปรับปรุงท่ีดินใหแลว
เสร็จตามแผนผังโครงการ และกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุญาตไว หรือมีกรณีท่ีเช่ือไดวาจะไม
แลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามที่ไดรับอนุญาต ธนาคารหรือสถาบันการเงินผูค้ําประกัน
ตองชําระเงินใหแกคณะกรรมการตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนดไวในสัญญา        
ค้ําประกันภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด เพ่ือคณะกรรมการจะไดใชเงินน้ันในการ
ดําเนินการจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือปรับปรุงท่ีดินน้ันใหแลวเสร็จ
ตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต และถามีเงินเหลือใหคืนแกผูค้ําประกันโดยไม
ชักชา 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผู ค้ํ าประกัน รับไปดํา เ นินการจัดให มี
สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือปรับปรุงท่ีดินใหแลวเสร็จภายในเวลาที่
คณะกรรมการกําหนดแทนการเรียกใหผูค้ําประกันชําระเงินก็ได ถาผูค้ําประกันไมเร่ิมทํา
การในเวลาอันควรหรือไมทําใหแลวเสร็จภายในกําหนด คณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหผู
ค้ําประกันชําระเงินดังกลาวตาม วรรคหน่ึงได 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการใหผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรท่ีดินจัดหาธนาคารหรือ
สถาบันการเงินมาทําสัญญาค้ําประกันตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการตองใหผูขอ
ใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินทําหนังสือรับรองกับคณะกรรมการดวยวา ถาจํานวนเงินท่ีผู
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 ในกรณีท่ีมีการผิดสัญญาท่ีทํากับคณะกรรมการ ใหประธานคณะกรรมการมี
อํานาจฟองและตอสูคดีในนามคณะกรรมการ 

 การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน และการเบิกจายเงิน ใหเปนไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 

 มาตรา ๒๕ การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน ให
คณะกรรมการกระทําใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาไดรับคําขอ ถาคณะกรรมการไมอาจพิจารณาใหแลว
เสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหถือวาคณะกรรมการไดให
ความเห็นชอบแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินนั้นแลว 

 การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรท่ีดินตามวรรคหน่ึง ให
เปนไปตามขั้นตอน หลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 

 มาตรา ๒๖ ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมเห็นชอบหรือมีคําส่ังไมอนุญาตใหทําการ
จัดสรรที่ดิน ผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการจัดสรร
ท่ีดินกลางภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง และใหคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง
วินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ หากคณะกรรมการ
จัดสรรท่ีดินกลางไมวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาผูอุทธรณ
ไดรับความเห็นชอบหรือไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน 

 คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางใหเปนที่สุด 

 มาตรา ๒๗ การออกใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน ใหคณะกรรมการออก
ใบอนุญาตภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต 

 (๑) วันที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบหรือถือวาไดใหความเห็นชอบแผนผัง 
โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๒๕ หรือ 
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 (๒) วันท่ีไดรับทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกรณีท่ี               
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางเห็นควรอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน หรือนับแตวันที่ถือ
วาผูอุทธรณไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๒๖  

 เ ม่ือคณะกรรมการออกใบอนุญาตใหผู ใด ทําการ จัดสรร ท่ี ดินแลว  ให
คณะกรรมการแจงใหผูทําการจัดสรรที่ดินทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

 มาตรา  ๒๘  เ ม่ือไดออกใบอนุญาตใหผู ใดทําการจัดสรร ท่ี ดินแลว  ให
คณะกรรมการรีบสงใบอนุญาตพรอมท้ังแผนผัง โครงการ และวิธีการที่คณะกรรมการ
อนุญาตไปยังพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีซ่ึงที่ดินจัดสรรนั้นต้ังอยู เพื่อใหจดแจงในโฉนด
ท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการวาท่ีดินน้ันอยู ภายใตการจัดสรรท่ีดิน และเม่ือไดออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนท่ีแบงแยกเปนแปลงยอยแลว ใหจดแจงไวในโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนท่ีแบงแยกทุกฉบับ 

 มาตรา ๒๙ การโฆษณาโครงการจัดสรรที่ดินในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่กําหนด
ไวในมาตรา ๒๓ ขอความในโฆษณาจะตองตรงกับหลักฐานและรายละเอียดท่ีกําหนดไว
ในคําขออนุญาตดวย 

 มาตรา ๓๐ ในกรณีท่ีท่ีดินจัดสรรมีบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยหรือ
การจํานองติดอยู เม่ือไดออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนท่ีดินที่
แบงแยกเปนแปลงยอยแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีจดแจงบุริมสิทธิหรือการจํานองน้ันใน
โฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนท่ีแบงแยกเปนแปลงยอยทุกฉบับ พรอมท้ัง
ระบุจํานวนเงินท่ีผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี้จากท่ีดินแปลงยอยแตละ
แปลงในสารบัญสําหรับจดทะเบียนดวย และใหถือวาท่ีดินแปลงยอยแตละแปลงเปน
ประกันหน้ีบุริมสิทธิหรือหน้ีจํานองตามจํานวนเงินที่ระบุไวน้ัน 

 ใหท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภคและท่ีดินท่ีใชเพ่ือบริการสาธารณะปลอดจาก
บุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยและภาระการจํานอง 
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หมวด ๓ 

การดําเนินการจัดสรรที่ดิน 

------------------------- 

 มาตรา ๓๑ ใหผูจัดสรรท่ีดินแสดงใบอนุญาต แผนผัง โครงการ และวิธีการตามที่   
คณะกรรมการอนุญาตไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ สํานักงานท่ีทําการจัดสรรที่ดิน 

 ถาใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูจัดสรรที่ดินยื่นคําขอรับใบ
แทนตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดตอคณะกรรมการภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ทราบการสูญหายหรือชํารุด 

 มาตรา ๓๒ ถาผูจัดสรรที่ดินประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการ หรือ
วิธีการที่ไดรับอนุญาต ใหผูจัดสรรท่ีดินยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจา
พนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนด พรอมทั้ง
แผนผัง โครงการ หรือวิธีการที่จะแกไขเปลี่ยนแปลง พรอมกับหนังสือยินยอมของ
ธนาคารหรือสถาบันการเงิน   ผูค้ําประกันเพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา 

 ในการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการ หรือวิธีการที่ไดยื่นไวตาม
วรรคหน่ึง ใหนํามาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๐ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๓ เม่ือไดรับใบอนุญาตแลว หามมิใหผูจัดสรรท่ีดินทํานิติกรรมกับ
บุคคลใดอันกอใหเกิดภาระผูกพันแกท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภคและท่ีดินที่ใชเพ่ือบริการ
สาธารณะ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากคณะกรรมการ ท้ังน้ี ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 

 การกอใหเกิดภาระผูกพันแกท่ีดินอื่นนอกจากท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภคและ
ท่ีดินท่ีใชเพ่ือบริการสาธารณะ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
จัดสรรท่ีดินกลางกําหนด 

 มาตรา ๓๔ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรระหวางผูจัดสรรท่ีดินกับผูซ้ือท่ีดิน
จัดสรรตองทําตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 
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 สัญญาจะซ้ือจะขายที่ ดินตามวรรคหนึ่ งสวนใด หากมิได ทําตามแบบท่ี
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนดและไมเปนคุณตอผูซ้ือท่ีดินจัดสรร สัญญาสวนนั้น
ไมมีผลใชบังคับ 

 มาตรา ๓๕ ในการชําระราคาท่ีดิน หรือการชําระหน้ีบุริมสิทธิในมูลซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพย หรือหน้ีจํานองจากผูซ้ือท่ีดินจัดสรร ใหผูรับเงินออกหลักฐานเปนหนังสือ
ลงลายมือช่ือผูรับเงินใหแกผูซ้ือท่ีดินจัดสรร และใหถือวาหลักฐานการชําระเงินดังกลาว
เปนหลักฐานแสดงการชําระราคาท่ีดินจัดสรร 

 มาตรา ๓๖ ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนท่ีดินที่ทําการจัดสรรใหแกผู
ซ้ือท่ีดินจัดสรรตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจัดสรร ผูจัดสรรท่ีดินตองโอนที่ดินใหแกผูซ้ือ
ท่ีดินจัดสรรโดยปลอดจากบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยและภาระการจํานองใน
ท่ีดินนั้น 

 ถาผูจัดสรรท่ีดินไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหผู ซ้ือท่ีดินจัดสรรมีสิทธิชําระหน้ี
บุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยหรือหน้ีจํานองตอผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานองได 
โดยใหถือวาเปนการชําระราคาท่ีดินแกผูจัดสรรท่ีดินสวนหน่ึงดวย 

 มาตรา ๓๗ เม่ือผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไดชําระราคาท่ีดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะ
ขายแลว ใหถือวาท่ีดินนั้นพนจากการยึดหรืออายัดท้ังปวง ใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรนําหลักฐาน
เปนหนังสือท่ีแสดงวาไดชําระราคาดังกลาวพรอมดวยหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินมาขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินจัดสรรตอพนักงานเจาหนาท่ี เม่ือ
ไดรับเอกสารและหลักฐานดังกลาวแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมใหแกผูซ้ือท่ีดินจัดสรรตอไป 

 ถา ท่ี ดินจัดสรรตามวรรคหน่ึงมีการจดทะเบียนบุ ริมสิทธิ ในมูล ซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพยหรือการจํานอง และมีหลักฐานการชําระหนี้บุริมสิทธิหรือจํานองครบถวน
แลว ใหท่ีดินน้ันปลอดจากบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยหรือภาระการจํานอง 
และใหพนักงานเจาหนาท่ีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซ้ือท่ีดินจัดสรร 

 ในกรณีท่ีผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไมสามารถนําหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินมาแสดงตอ
พนักงานเจาหนาท่ีไดเพราะบุคคลอื่นยึดถือหรือครอบครองไว เม่ือผูซ้ือท่ีดินจัดสรรรองขอ 
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 เม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีบุคคลที่ยึดถือหรือครอบครองหนังสือแสดง
สิทธิในท่ีดินไดรับแจงหรือถือวาไดรับแจงคําส่ังพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคสาม ถายังไม
มีการสงมอบหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินใหแกพนักงานเจาหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีมี
อํานาจออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินเพื่อดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ใหแกผูซ้ือท่ีดินจัดสรรได 

 มาตรา ๓๘ ถาผู จัดสรรท่ีดินประสงคจะโอนใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอ
คณะกรรมการตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 

 เม่ือคณะกรรมการเห็นวาการโอนน้ันไมเปนท่ีเสียหายแกผูซ้ือท่ีดินจัดสรร และ
ธนาคารหรือสถาบันการเงินซ่ึงเปนผูค้ําประกันตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๔๓ วรรคสอง
ไดยินยอมดวยแลว ใหคณะกรรมการอนุญาตใหโอนใบอนุญาตใหแกผูรับโอน 

 คาธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๓๙ เม่ือไดโอนใบอนุญาตใหแกผูรับโอนแลว ใหบรรดาสิทธิและหนาท่ี
ของผูโอนซึ่งมีตอผูซ้ือท่ีดินจัดสรรตกไปยังผูรับโอน 

 มาตรา ๔๐ ในกรณีท่ีผูจัดสรรท่ีดินตาย ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทยื่นคํา
ขอรับโอนใบอนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนดตอคณะกรรมการ
ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีผูจัดสรรท่ีดินตาย หรือภายในกําหนดเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรขยายให เม่ือคณะกรรมการสอบสวนแลวเห็นวาผูยื่นคําขอมีสิทธิในท่ีดินท่ี
จัดสรร ใหคณะกรรมการโอนใบอนุญาตใหแกผูยื่นคําขอรับโอน และใหคณะกรรมการแจง
ใหธนาคารหรือสถาบันการเงินและผูซ้ือท่ีดินจัดสรรทราบ 

 ถาผูจัดสรรท่ีดินท่ีตายไมมีผูจัดการมรดกหรือทายาท หรือมี แตผูจัดการมรดก
หรือทายาทมิไดยื่นคําขอตอคณะกรรมการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผูซ้ือ
ท่ีดินจัดสรรชําระราคาท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายตอสํานักงานวางทรัพย และใหนํา
มาตรา ๒๔ วรรคหน่ึงมาใชบังคับโดยอนุโลม 
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 เม่ือผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไดชําระราคาท่ีดินครบถวนตามสัญญาจะซ้ือจะขายแลว ให
นํามาตรา ๓๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ในกรณีท่ีผู จัดสรรที่ดินตาย ไมวาจะมีผู จัดการมรดกหรือทายาทผู รับโอน
ใบอนุญาตตอไปหรือไม ใหถือวาธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เปนผูค้ําประกันตามมาตรา 
๒๔ หรือมาตรา ๔๓ วรรคสอง ยังคงผูกพันอยูตามสัญญาค้ําประกันน้ัน 

 มาตรา ๔๑ เม่ือมีการบังคับคดีท่ีดินท่ีทําการจัดสรรของผูจัดสรรท่ีดิน ใหผูซ้ือ
ท่ีดินจัดสรรชําระราคาท่ีดินตามสัญญาจะซื้อจะขายตอเจาพนักงานบังคับคดีหรือเจา
พนักงานพิทักษทรัพย แลวแตกรณี แทนการชําระตอบุคคลท่ีกําหนดไวในสัญญา และใน
ระหวางท่ีผูซ้ือท่ีดินจัดสรรมิไดปฏิบัติผิดสัญญาจะซ้ือจะขาย ใหงดการขายทอดตลาดหรือ
จําหนายท่ีดินจัดสรรน้ันไวกอน เวนแตจะเปนการขายทอดตลาดท่ีดินจัดสรรท้ังโครงการ
ตามวรรคส่ี 

 เม่ือผูซ้ือท่ีดินจัดสรรชําระราคาท่ีดินครบถวนตามสัญญาจะซ้ือจะขายแลว ให
ท่ีดินจัดสรรน้ันพนจากการยึด อายัด หรือการบังคับคดี การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ใหนําความในมาตรา ๓๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 เม่ือไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซ้ือที่ดินจัดสรรแลว ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีแจงใหเจาพนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบถึงการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการพนจากการยึด อายัด หรือการบังคับคดีของที่ดินแปลง
น้ันภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดจดทะเบียน 

 ในการขายทอดตลาดท่ีดินจัดสรรท้ังโครงการ ผูซ้ือจะตองรับโอนใบอนุญาตให
ทําการจัดสรรที่ดินและรับไปทั้งสิทธิและหนาท่ีท่ีผูจัดสรรที่ดินมีตอผูซ้ือที่ดินจัดสรร 

 มาตรา ๔๒ ในกรณีนิติบุคคลเปนผูดําเนินการจัดสรรที่ดิน และนิติบุคคลน้ันตอง
เลิกไปโดยยังมิไดดําเนินการตามแผนผังและโครงการท่ีไดรับอนุญาตหรือดําเนินการยัง
ไมครบถวน ใหนํามาตรา ๔๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ีมาใชบังตับโดยอนุโลม 
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หมวด ๔ 

การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 

 มาตรา ๔๓ สาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรท่ีดินไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการจัดสรรท่ีดินตาม
แผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต เชน ถนน สวน สนามเด็กเลน ใหตกอยูในภาระจํา
ยอมเพื่อประโยชนแกท่ีดินจัดสรร และใหเปนหนาท่ีของผูจัดสรรที่ดินท่ีจะบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคดังกลาวใหคงสภาพดังเชนท่ีไดจัดทําข้ึนน้ันตอไป และจะกระทําการใด  
อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไปหรือเส่ือมความสะดวกมิได 

 ใหผูจัดสรรท่ีดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทําสัญญาคํ้าประกันการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคซึ่งผูจัดสรรท่ีดินไดจัดใหมีข้ึน และยังอยูในความรับผิดชอบใน
การบํารุงรักษาของผูจัดสรรท่ีดินตามวรรคหน่ึงกับคณะกรรมการ และใหนํามาตรา ๒๔ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๔๔ ผูจัดสรรท่ีดินจะพนจากหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา 
๔๓ เม่ือไดมีการดําเนินการอยางหน่ึงอยางใด ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาที่ผู
จัดสรรที่ดินรับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๕) แลวตามลําดับ
ดังตอไปน้ี 

 (๑) ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา
ภายในเวลาที่ผูจัดสรรท่ีดินกําหนด ซ่ึงตองไมนอยกวาหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ี
ไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดิน 

 (๒) ผูจัดสรรที่ดินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหดําเนินการอยางหน่ึงอยางใด
เพ่ือการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
 (๓) ผูจัดสรรท่ีดินจดทะเบียนโอนทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน 

 การดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรร
ท่ีดินกลางกําหนด ท้ังน้ี โดยตองกําหนดใหผู จัดสรรที่ดินรับผิดชอบจํานวนเงินคา
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนหน่ึงดวย 
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 มาตรา ๔๕ การจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไม
นอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการมีมติใหจัดต้ัง และแตงต้ัง
ตัวแทนยื่นคําขอจดทะเบียนตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
สาขาพรอมดวยขอบังคับท่ีมีรายการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงอยางนอยตองมี
รายการดังตอไปน้ี 

 (๑) ช่ือนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

 (๒) วัตถุประสงค 

 (๓) ท่ีต้ังสํานักงาน 

 (๔) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ การเลือกต้ัง วาระการดํารงตําแหนง 
การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการหมูบานจัดสรร 

 (๕) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน การบัญชี และการเงิน 

 (๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 

 (๗) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 

 การขอจดทะเบียนจัดต้ัง การควบ การยกเลิก และการบริหารนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๔๖ ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรที่จดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล 

 ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีคณะกรรมการหมูบานจัดสรรเปนผูดําเนินกิจการ
ของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามกฎหมาย และขอบังคับของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
ภายใตการควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญของสมาชิก 

 คณะกรรมการหมูบานจัดสรรเปนผูแทนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

 มาตรา ๔๗ เม่ือจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา ๔๕ แลว ใหผูซ้ือท่ีดิน
จัดสรรทุกรายเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
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 ในกรณีท่ีมีท่ีดินจัดสรรแปลงยอยท่ียังไมมีผูใดซ้ือหรือไดโอนกลับมาเปนของผู
จัดสรรท่ีดิน ใหผูจัดสรรท่ีดินเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

 มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชนของผูซ้ือท่ีดินจัดสรร ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมี
อํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 (๑) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการใชประโยชนสาธารณูปโภค 

 (๒) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยูอาศัยและการจราจรภายในที่ดินจัดสรร 

 (๓) เรียกเก็บเงินคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคใน
สวนท่ีนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีหนาท่ีบํารุงรักษาจากสมาชิก 

 (๔) ยื่นคํารองทุกขหรือเปนโจทกฟองแทนสมาชิกเกี่ยวกับกรณีท่ีกระทบสิทธิ
หรือประโยชนของสมาชิกจํานวนตั้งแตสิบรายข้ึนไป 

 (๕) จัดใหมีบริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือ
ทรัพยสินเพ่ือสาธารณประโยชน 

 (๖) ดําเนินการอื่นใดใหเปนไปตามกฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการ
จัดสรรท่ีดินกลาง หรือขอบังคับของคณะกรรมการที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

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

 มาตรา ๔๙ คาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ใหจัดเก็บ
เปนรายเดือนจากที่ดินแปลงยอยในโครงการจัดสรรที่ดินทุกแปลง ท้ังน้ี อาจกําหนด
คาใชจายในอัตราท่ีแตกตางกันตามประเภทการใชประโยชนท่ีดินหรือขนาดพื้นท่ีไดตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 

 ใหผู ซ้ื อ ท่ี ดิน จัดสรรออกค า ใช จ ายในการบํ า รุ ง รักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภคสําหรับท่ีดินจัดสรรท่ีตนซื้อ และใหผูจัดสรรท่ีดินออกคาใชจายในการ
บํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคสําหรับท่ีดินแปลงยอยท่ียังไมมีผูซ้ือ 
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 การกําหนดและการแกไขอัตราคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภค จะตองไดรับความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมใหญของสมาชิกตามมาตรา     
๔๔ (๑) หรือคณะกรรมการตามมาตรา ๔๔ (๒) 

 ใหเร่ิมเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเมื่อเร่ิม
จัดต้ังนิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) หรือเม่ือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตามมาตรา 
๔๔ (๒) โดยใหนิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) หรือผูซ่ึงดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตามมาตรา ๔๔ (๒) ท่ีมีหนาท่ีในการ
บํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคมีอํานาจในการจัดเก็บ 

 หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภค และการจัดทําบัญชี ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน
กลางกําหนด 

 มาตรา ๕๐ ผูมีหนาท่ีชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตาม
มาตรา ๔๙ วรรคสอง ท่ีชําระเงินดังกลาวลาชากวาเวลาท่ีกําหนด จะตองจายคาปรับ
สําหรับการจายเงินลาชาตามอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 ผูท่ีคางชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคติดตอกันต้ังแตสาม
เดือนข้ึนไป อาจถูกระงับการใหบริการหรือการใชสิทธิในสาธารณูปโภค และในกรณีท่ีคาง
ชําระติดตอกันต้ังแตหกเดือนข้ึนไป พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมในท่ีดินจัดสรรของผูคางชําระจนกวาจะชําระใหครบถวน ท้ังน้ี ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 ใหถือวาหน้ีคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเปนหน้ีบุริมสิทธิในมูล
รักษาอสังหาริมทรัพยเหนือท่ีดินจัดสรรของผูคางชําระ 

 มาตรา ๕๑ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนทรัพยสินท่ีเปน
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะใหแกนิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) ใหไดรับยกเวน      
คาธรรมเนียมและภาษีอากร 
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 เงินท่ีนิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) ไดรับจากผูจัดสรรท่ีดินหรือผูซ้ือท่ีดินจัดสรร
เพื่อนําไปใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ใหไดรับยกเวนภาษี
อากร 
 การยกเวนภาษีอากรตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ตามประมวลรัษฎากร โดยจะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขดวยก็ได 

 มาตรา ๕๒ ในกรณีท่ีผูจัดสรรท่ีดินกระทําการใดๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหง
ภาระจํายอมตามมาตรา ๔๓ ลดไปหรือเส่ือมความสะดวก หรือกระทําการอยางหน่ึงอยาง
ใดใหผิดไปจากแผนผัง  โครงการ  หรือวิธีการจัดสรรที่ ดิน ท่ีได รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ ใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมาย มี
อํานาจส่ังใหผูจัดสรรท่ีดินระงับการกระทําน้ัน และบํารุงรักษาสาธารณูปโภคใหคงสภาพ
ดังเชนที่ไดจัดทําข้ึน หรือดําเนินการตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรท่ีดินท่ีไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 มาตรา ๕๓ การจัดใหมีและการบํารุงรักษาบริการสาธารณะใหนําความในมาตรา 
๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม ท้ังน้ี ใหเรียกเก็บคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการ
สาธารณะไดตามอัตราท่ีคณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

 

หมวด ๕ 

การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน 

------------------------- 

 มาตรา ๕๔ ในกรณีท่ีผูจัดสรรท่ีดินประสงคจะยกเลิกการจัดสรรท่ีดิน ใหยื่นคํา
ขอตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแหงทองท่ีซ่ึงท่ีดินน้ัน
ต้ังอยู 

 การขอยกเลิกการจัดสรรท่ีดินใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
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 มาตรา ๕๕ ใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาปด
ประกาศคําขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือ
สํานักงานท่ีดินสาขา สํานักงานของผูจัดสรรที่ดิน บริเวณท่ีดินท่ีทําการจัดสรร ท่ีวาการ
อําเภอ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล มีกําหนดหกสิบวัน และใหผูจัดสรรท่ีดิน
ประกาศในหนังสือพิมพซ่ึงแพรหลายในทองถิ่นน้ันไมนอยกวาเจ็ดวัน และแจงเปนหนังสือ
ใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรทราบ 

 มาตรา ๕๖ ใหผูซ่ึงมีประโยชนเกี่ยวของกับการจัดสรรท่ีดินที่ประสงคจะคัดคาน
คําขอยกเลิกการจัดสรรท่ีดิน ยื่นคําคัดคานตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงาน
ท่ีดินจังหวัดสาขาภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดปดประกาศตามมาตรา ๕๕ 
 ถาไมมีผูใดคัดคานภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ใหเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการส่ังยกเลิกการจัดสรร
ท่ีดิน 
 ในกรณีท่ีผูซ้ือท่ีดินจัดสรรคัดคาน ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงาน
ท่ีดินจังหวัดสาขายกเลิกเร่ืองขอยกเลิกการจัดสรรท่ีดิน แตถามีผูคัดคานแตมิใชผูซ้ือท่ีดิน
จัดสรร ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาเสนอคําขอยกเลิก
การจัดสรรที่ดินและคําคัดคานใหคณะกรรมการพิจารณา 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสาม ผูจัดสรรที่ดินหรือผูคัดคานอาจ
อุทธรณตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคํา
วินิจฉัย 

 มาตรา ๕๗ เม่ือคณะกรรมการสั่งยกเลิกการจัดสรรที่ดินแลว ใบอนุญาตท่ีได
ออกตามมาตรา ๒๗ ใหเปนอันยกเลิก 
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หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 

------------------------- 

 มาตรา ๕๘ ผูจัดสรรท่ีดินหรือบุคคลซ่ึงเกี่ยวของผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสง
เอกสารตามที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือคณะกรรมการเรียกหรือส่ังตามมาตรา 
๑๕  หรือผู จัดสรรท่ี ดินหรือผูครอบครองท่ี ดินจัดสรรผู ใดไม ใหความสะดวกแก
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลซ่ึง
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางแตงต้ังในการปฏิบัติงานตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท 

 มาตรา ๕๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับต้ัง
แตส่ีหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท 

 มาตรา ๖๐ ผูใดแจงขอความหรือแสดงหลักฐานหรือรายละเอียดตามมาตรา ๒๓ 
(๗) อันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจงตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือนหรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 มาตรา ๖๑ ผูใดโฆษณาโครงการจัดสรรที่ดินโดยฝาฝนมาตรา ๒๙ ตองระวาง
โทษปรับต้ังแตหาหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท 

 มาตรา ๖๒ ผูจัดสรรท่ีดินผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับไม
เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

 มาตรา ๖๓ ผูจัดสรรท่ีดินผูใดฝาฝนมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพัน
บาท 

 มาตรา ๖๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 มาตรา ๖๕ ผูใดฝาฝนคําส่ังของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผูซ่ึง            
คณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา ๕๒  นอกจากตองปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาวแลว 
ตองระวางโทษปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 
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 มาตรา ๖๖ ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซ่ึงจะตองรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ี
เปนนิติบุคคล กรรมการ ผูจัดการของนิติบุคคล และบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดน้ันๆ ดวย เวน
แตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําผิดน้ัน 

 

บทเฉพาะกาล 

------------------------- 

 มาตรา ๖๗ บรรดากฎกระทรวงและขอกําหนดท่ีออกตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ  ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ ใหคงมีผลใชบังคับไดตอไป
เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน้ี จนกวาจะไดมีกฎกระทรวงและ
ขอกําหนดท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 มาตรา ๖๘ ใหคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรท่ีดินตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ   ฉบับท่ี ๒๘๖  ลงวันท่ี  ๒๔ พฤศจิกายน พ .ศ .๒๕๑๕  ปฏิบั ติหนา ท่ีของ
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางและคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกรุงเทพมหานคร จนกวา
จะไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางและคณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน
กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติน้ี 

 ใหคณะอนุกรรมการควบคุมการจัดสรรท่ีดินจังหวัดตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ ปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
จัดสรรท่ีดินจังหวัด จนกวาจะไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

 มาตรา ๖๙ ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใดๆ ท่ีไดใหไวตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ ท่ียังมีผลใชบังคับอยูในวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหถือวาเปนใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี 

 มาตรา ๗๐ การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค ใหนํามาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา 
๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ มาใชบังคับแกการ
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 การบํารุงรักษาบริการสาธารณะ ใหนํามาตรา ๕๓ มาใชบังคับแกการจัดสรร
ท่ีดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ 
ดวยโดยอนุโลม 

 การพนจากความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภค ใหนํามาตรา 
๔๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินอันเปน
สาธารณูปโภค มิไดปฏิบัติหนาท่ีในการบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภค ผูซ้ือ
ท่ีดินจัดสรรจํานวน ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนที่ดินแปลงยอยตามแผนผังโครงการ 
อาจยื่นคําขอตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา เพื่อจัดต้ังนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรได 

 เม่ือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาไดรับคําขอจัดต้ัง
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหปดประกาศคําขอไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานท่ีดิน เขตหรือ
ท่ีวาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ท่ีทําการแขวงหรือท่ีทําการกํานันแหงทองท่ีซ่ึงที่ดินน้ัน
ต้ังอยู และบริเวณท่ีดินที่ทําการจัดสรร มีกําหนดสามสิบวัน และแจงเปนหนังสือใหผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภคทราบตามที่
อยูท่ีไดใหไวกับพนักงานเจาหนาท่ี 

 เม่ือผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ ท่ีดินอันเปน
สาธารณูปโภคคัดคานการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือ
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาสงเร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณา หากคณะกรรมการ
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 ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินอันเปน
สาธารณูปโภคไมคัดคานหรือไมปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตามวรรคหก ใหเจา
พนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร และใหมีอํานาจจดทะเบียนโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคใหแกนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรตอไป 

 มาตรา ๗๑ ในระหวางท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางยังมิไดกําหนดแบบ
มาตรฐานของสัญญาตามมาตรา ๘ (๔) มิใหนําความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๓ มาใช
บังคับ 

 มาตรา ๗๒ บรรดาคําขออนุญาต การออกหรือการโอนใบอนุญาตใหจัดสรรท่ีดิน
ท่ีอยูระหวางการพิจารณาดําเนินการของคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรท่ีดิน 
คณะอนุกรรมการในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 
เวนแตการอุทธรณ ใหดําเนินการตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
           ชวน หลีกภัย  
          นายกรัฐมนตรี 
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อัตราคาธรรมเนียม 

(๑) ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน                                           ไรละ ๕๐๐ บาท 

     เศษของไรใหคิดเปนหน่ึงไร 

(๒) การโอนใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน                           รายละ ๕,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๔๕ ก ลงวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยการควบคุมการจัดสรร 
ท่ีดินไดประกาศใชบังคับมาเปนเวลานานแลว มีหลักการและรายละเอียดไมเหมาะสมหลายประการ 
สมควรแกไขปรับปรุงเพื่อกําหนดมาตรการในการคุมครองผูซื้อท่ีดินจัดสรร โดยเฉพาะการไดสิทธิ
ในท่ีดินจัดสรรและการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
นอกจากน้ัน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจการจัดสรรท่ีดินไดกระจายอํานาจการ
อนุญาตและการควบคุมดูแลการจัดสรรท่ีดินไปสูระดับจังหวัด และกําหนดเวลาในการพิจารณา
อนุญาตใหแนนอน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
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ประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่ ๒๘๖ 

 โดยท่ีในปจจุบันน้ีไดมีผูดําเนินการจัดสรรท่ีดินเปนจํานวนมาก แตยังไมมี
กฎหมายเพื่อใชควบคุมการจัดสรรท่ีดินโดยเฉพาะ เปนเหตุใหมีการพิพาทกัน อีกท้ังการ
วางแผนผังโครงการหรือวิธีการในการจัดสรรท่ีดินก็ไมถูกตองตามหลักวิชาการผังเมือง 
จําเปนจะตองมีกฎหมายเพ่ือควบคุมการจัดสรรท่ีดินของเอกชน ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยเพื่อประโยชนของผูซ้ือท่ีดินจัดสรร และเพื่อผลในทางเศรษฐกิจ สังคม และการ
ผังเมือง หัวหนาคณะปฏิวัติจึงมีคําส่ังดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑ ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ี 

 "การจัดสรรที่ดิน" หมายความวา การจัดจําหนายท่ีดินติดตอกันเปนแปลงยอย มี
จํานวนต้ังแตสิบแปลงขึ้นไปไมวาดวยวิธีใด โดยไดรับทรัพยสินหรือประโยชนไมวา
ทางตรงหรือทางออมเปนคาตอบแทน และมีการใหคําม่ัน หรือการแสดงออกโดยปริยาย
วาจะจัดใหมีสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ หรือปรับปรุงใหท่ีดินน้ันเปนท่ีอยูอาศัย 
ท่ีประกอบการพาณิชย หรือท่ีประกอบการอุตสาหกรรม 

 "ใบอนุญาต" หมายความวา ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน 

 "ผูจัดสรรท่ีดิน" หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน 

 "ผูซ้ือท่ีดินจัดสรร" หมายความวา ผูทําสัญญากับผูจัดสรรท่ีดินเพื่อใหไดมาซ่ึง
ท่ีดินจัดสรร 

 "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน 

 "ประธานคณะกรรมการ" หมายความวา ประธานคณะกรรมการควบคุมการ
จัดสรรท่ีดิน 

 "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับน้ี 
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 ขอ ๒ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีไมใชบังคับแกการจัดสรรที่ดินของธนาคาร
อาคารสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยธนาคารอาคารสงเคราะห ของสํานักงานอาคาร
สงเคราะหตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสํานักงานอาคารสงเคราะห และของทางราชการ  
หรือขององคการของรัฐบาล ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีทําการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย 

 ขอ ๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการควบคุมการจัดสรร
ท่ีดิน" ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน อธิบดีกรมที่ดินเปนรองประธาน 
ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนสํานักผังเมือง เปนกรรมการ ผูแทนกรมท่ีดินเปนกรรมการ
และเลขานุการ และกรรมการอื่นอีกไมเกินหาคน ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 ขอ ๔ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังอยูในตําแหนงคราวละสองป แตเม่ือพนจาก
ตําแหนงแลวอาจไดรับแตงต้ังอีกได 

 ขอ ๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๔ กรรมการซ่ึงรัฐมนตรี
แตงต้ังพนจากตําแหนงเม่ือ 

 (๑) ลาออก 

 (๒) รัฐมนตรีใหออก 

 เม่ือตําแหนงกรรมการวางลงระหวางวาระ รัฐมนตรีอาจแตงต้ังผูอื่นแทนได 

 กรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังตามวรรคสอง อยูในตําแหนงตามวาระของผูซ่ึงตนแทน 

 ขอ ๖ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมตํ่ากวากึ่งจํานวน
ของกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาในการประชุมคราวใด ประธานและรอง
ประธานไมอยู ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการดวยกันคนหน่ึงเปนประธานในท่ี
ประชุม 

 มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึง
เปนเสียงช้ีขาด 
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 ขอ ๗ คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีควบคุมการจัดสรรท่ีดิน ใหเปนไปตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ี อํานาจหนาท่ีเชนวาน้ีใหรวมถึง 

 (๑) การวางขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 

 (๒) การพิจารณาคําขออนุญาตและการออกหรือโอนใบอนุญาตใหจัดสรรที่ดิน 

 (๓) การตรวจสอบการจัดสรรท่ีดินเพ่ือใหการไดดําเนินไปตามที่ไดออก
ใบอนุญาต 
 (๔) การเรียกผูจัดสรรที่ดินหรือบุคคลซ่ึงเกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือส่ังใหบุคคล
ดังกลาวสงเอกสารที่เกี่ยวของตามความจําเปน ท้ังน้ี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนด 

 ขอ ๘ คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด
เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย รวมท้ังการ
พิจารณาและปฏิบัติตามขอ ๗ (๓) และ (๔) 

 คณะอนุกรรมการและบุคคลซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังมีอํานาจเชนเดียวกับ
คณะกรรมการในกิจการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 การประชุมคณะอนุกรรมการใหนําความในขอ ๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ ๙ ในการวางขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรท่ีดิน ใหคณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑในการจัดทําแผนผัง โครงการและวิธีการในการจัดสรรท่ีดิน เพ่ือประโยชนใน
การอนามัย การคมนาคม  ความปลอดภัย และการผังเมือง รวมทั้งเง่ือนไขในสิ่งตอไปน้ี
ทุกประการ หรือบางประการ คือ 
 (๑) ขนาดความกวางและความยาวตํ่าสุดหรือเน้ือท่ีจํานวนนอยท่ีสุดของท่ีดิน
แปลงยอยท่ีจะจัดสรรได 
 (๒) ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตางๆ ทางเดินและทางเทาในที่ดิน
จัดสรรท้ังหมด รวมท้ังการตอเช่ือมกับถนนหรือทางสายนอกท่ีดินจัดสรร 
 (๓) ระบบการระบายนํ้า 
 (๔) ระบบและมาตรฐานของสิ่งอันเปนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะตามที่
จําเปน 
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 ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ขอ  ๑๐  หามมิใหผู ใดทําการจัดสรร ท่ี ดิน  เวนแตจะ รับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการ 

 การขอและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง และใหเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 ขอ ๑๑ ผูขอทําการจัดสรรท่ีดินตองแสดงหลักฐานและรายละเอียด ดังตอไปนี้
ดวย คือ  

 (๑) ถาผูขอมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีขอจัดสรร ใหแสดงโฉนดที่ดินน้ัน ถายังไมมี
กรรมสิทธิ์ใหแสดงหลักฐานการจะไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในท่ีดินนั้น 

 (๒) แผนผังแสดงจํานวนแปลงยอยท่ีขอจัดสรรและเนื้อท่ีโดยประมาณของแตละ
แปลง 

 (๓) โครงการปรับปรุงท่ีดินท่ีขอจัดสรร การจัดใหมีสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะตางๆ รวมท้ังการปรับปรุงอื่นๆ ตามควรแกสภาพของทองถิ่น โดยแสดงแผนผัง
รายละเอียดและรายการกอสรางประมาณการคากอสราง และกําหนดเวลาที่จะจัดทําให
แลวเสร็จดวย 

 (๔) วิธีการจําหนายท่ีดินและการชําระคาตอบแทน 

 (๕) ภารผูกพันตางๆ ท่ีบุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับท่ีดินที่ขอจัดสรรนั้น 

 (๖) ท่ีต้ังสํานักงานของผูขอ 

 (๗) หลักฐานและรายละเอียดอื่นๆ   ท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรตาม
ความจําเปน 

 ในกรณีท่ีผูขอจัดสรรที่ดินเปนนิติบุคคลใหแสดงหลักฐานการเปนนิติบุคคลดวย 

 ขอ ๑๒ ในกรณีท่ีผูขอทําการจัดสรรที่ดินยังไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีขอจัดสรร
หรือมีกรรมสิทธิ์แตมีภารผูกพันอยู เม่ือคณะกรรมการเห็นสมควรจะอนุญาตตามคําขอ 
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 ถาผูขอทําการจัดสรรท่ีดินไม จัดการตามวรรคหน่ึงภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกําหนด ซ่ึงตองไมนอยกวาสองเดือน คณะกรรมการอาจส่ังยกเลิกคําขอน้ัน
เสียได 

 ขอ ๑๓ เม่ือคณะกรรมการเห็นสมควรจะอนุญาตใหผูใดทําการจัดสรรที่ดินได
ตามคําขอกอนออกใบอนุญาต ใหผูขอทําการจัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบัน
การเงินใดท่ีคณะกรรมการเห็นชอบมาทําสัญญาค้ําประกันกับคณะกรรมการวา ถาผูขอทํา
การจัดสรรท่ีดินไมจัดใหมีบริการสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือปรับปรุงที่ดิน
น้ันตามแผนผังโครงการและกําหนดเวลาที่ไดรับอนุญาตไว คณะกรรมการจะเขา
ดําเนินการจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือปรับปรุงท่ีดินนั้นตามโครงการ
แผนผังท่ีไดรับอนุญาตเอง โดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน ผูค้ําประกันตองรับผิดชดใช
เงินที่คณะกรรมการใชจายไปในการดําเนินการดังกลาวท้ังส้ิน เวนแตธนาคารหรือสถาบัน
การเงินผูค้ําประกันจะรับดําเนินการเองภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 
 ในกรณีท่ีธนาคารหรือสถาบันการเงินผูค้ําประกันผิดสัญญาค้ําประกันใหประธาน
คณะกรรมการมีอํานาจฟองหรือตอสูคดีดังกลาวในนามคณะกรรมการ 

 ขอ ๑๔ ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีคําส่ังไมอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน ผูขอทํา
การ  จัดสรรท่ีดินมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีทราบคําส่ัง คํา
วินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

 ขอ   ๑๕   เม่ือไดออกใบอนุญาตใหผูใดทําการจัดสรรท่ีดินแลวใหคณะกรรมการ
รีบสงใบอนุญาตพรอมท้ังแผนผัง โครงการ และวิธีการท่ีคณะกรรมการอนุญาตไปยัง
พนักงานเจาหนาท่ีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ณ ทองที่
ท่ีดินจัดสรรน้ันต้ังอยู   เพ่ือใหจดแจงในโฉนดที่ดินภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีไดรับ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการวาท่ีดินน้ันต้ังอยูภายใตการจัดสรรที่ดิน และเมื่อไดออก
โฉนดท่ีดินแบงแยกเปนแปลงยอยแลว ใหจดแจงไวในโฉนดที่ดินที่แบงแยกดวยทุกแปลง 
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 ขอ ๑๖ ใหผูจัดสรรที่ดินแสดงใบอนุญาต และแสดงแผนผังโครงการและวิธีการ
ซ่ึงตรงตามที่คณะกรรมการอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สํานักงานท่ีทําการ
จัดสรรท่ีดิน 

 ถาใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูจัดสรรที่ดินยื่นคําขอรับใบ
แทนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดตอคณะกรรมการภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ี
ทราบการสูญหายหรือชํารุด 

 ขอ ๑๗ เม่ือไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการแลว ถาผูจัดสรรท่ีดินประสงคจะ
แกไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการหรือวิธีการที่คณะกรรมการอนุญาต ใหยื่นคําขอตาม
แบบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดพรอมท้ังแผนผัง โครงการ หรือวิธีการที่จะแกไข
เปลี่ยนแปลงพรอมกับหนังสือยินยอมของผูค้ําประกันท่ีจะผูกพันค้ําประกันตอตามที่
คณะกรรมการจะอนุญาตตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุญาต 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือ
วิธีการท่ีไดยื่นไว ใหคณะกรรมการสงแผนผัง โครงการ หรือวิธีการท่ีแกไขเปลี่ยนแปลง
ไปยังพนักงานเจาหนาท่ีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ณ 
ทองท่ีท่ีดินจัดสรรนั้นต้ังอยู และใหนําความขอ ๑๕ มาใชบังคับอนุโลม 

 ขอ ๑๘ เม่ือไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการแลว หามมิใหผูจัดสรรท่ีดินทํานิติ
กรรมกับบุคคลใดอันกอใหเกิดภาระแกท่ีดินน้ัน เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
คณะกรรมการ 

 ขอ ๑๙ สัญญาระหวางผูจัดสรรท่ีดินกับผูซ้ือท่ีดินจัดสรร เพ่ือใหไดมาซึ่งท่ีดิน
จัดสรรตองทําเปนหนังสือสัญญาซ้ือขาย และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 เม่ือไดจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงแลว ใหกรรมสิทธิในท่ีดินท่ีตกลงกันตามสัญญา
ซ้ือขายเฉพาะสวนตามแผนผังหรือโฉนดที่ดินท่ีแบงแยกเปนแปลงยอยกัน   โอนไปยังผู
ซ้ือท่ีดินจัดสรรโดยใหผูจัดสรรท่ีดินมีบุริมสิทธิ์ในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยสําหรับราคา
ท่ีดินเทาท่ียังคางชําระอยู และใหถือวาเปนบุริมสิทธิ์ท่ีไดจดทะเบียนไวตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยแลว 
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 ขอ ๒๐ เพ่ือประโยชนแหงขอ ๒๑ ขอ ๒๕ และขอ ๒๖ ใหพนักงานเจาหนาท่ีจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินจัดใหมีสมุดทะเบียนจัดสรรที่ดิน 

 ขอ ๒๑ ในกรณีท่ียังไมไดออกโฉนดท่ีดินท่ีแบงแยกเปนแปลงยอย ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินจดทะเบียนการซ้ือขาย
ท่ีดินตาม ขอ ๑๙ ไวในสมุดทะเบียนจัดสรรท่ีดินไวเปนหลักฐานแทนการจดบันทึก
สาระสําคัญไวในโฉนดที่ดินตามมาตรา ๗๕ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และเม่ือไดออก
โฉนดท่ีดินท่ีแบงแยกเปนแปลงยอยแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีดังกลาวจดแจงการจด
ทะเบียนซ้ือขายลงในโฉนดที่ดินใหตรงกับสมุดทะเบียนจัดสรรที่ดินดวย 

 ขอ ๒๒ ในกรณีท่ีผู ซ้ือจัดสรรหรือผู รับโอนกรรมสิทธิ์คนตอไปทํานิติกรรม
เกี่ยวกับ ท่ี ดินจัดสรร  ซ่ึ งยั งไม ไดออกโฉนดท่ีดินท่ีแบงแยกเปนแปลงยอยกับ
บุคคลภายนอกซ่ึงนิติกรรมน้ัน กฎหมายบังคับวาจะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาท่ีใหนําความในขอ ๒๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ ๒๓ ในระหวางท่ีผูซ้ือท่ีดินจัดสรรยังชําระราคาท่ีดินไมครบถวนตามสัญญา
ซ้ือขาย ถาผู ซ้ือท่ีดินจัดสรรหรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์คนตอไปทํานิติกรรมกับคนอื่น
กอใหเกิดภาระแกท่ีดินน้ัน   โดยผูจัดสรรท่ีดินมิไดยินยอมดวยแลว   หากเปนท่ีเส่ือมเสีย
แกบุริมสิทธิ์ของผูจัดสรรที่ดินในขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกรองได ผูจัดสรรท่ีดินอาจรอง
ขอใหเพิกถอนนิติกรรมน้ันเสียได 

 ขอ ๒๔ สัญญาซ้ือขายท่ีดินจัดสรรท่ีดินไดตกลงแบงชําระราคาที่ดินเปนคราวๆ 
เม่ือผูซ้ือท่ีดินจัดสรรผิดนัดไมชําระราคาตั้งแตสองคราวติดตอกัน ผูจัดสรรท่ีดินจะใชสิทธิ
เรียกรองเอาราคาท่ีคางชําระทั้งหมดก็ได 

 ขอ ๒๕ ในกรณีท่ีมีการชําระราคาท่ีดินบางสวนไมวาคร้ังใด ใหผูจัดสรรที่ดินทํา
บัญชีตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด สงไปยังพนักงานเจาหนาท่ีจดทะเบียนสิทธิ
และ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ภายในวันท่ีสิบของเดือนถัดไป ถามีความ
จําเปนไมอาจสงบัญชีทันตามกําหนดในเดือนใด  พนักงานเจาหนาท่ีดังกลาวจะขยาย
เวลาใหตามที่เห็นควรได เม่ือไดรับบัญชีแลวใหพนักงานเจาหนาท่ีรีบจดแจงการชําระ
ราคาท่ีดินนั้นไวในสมุดทะเบียนจัดสรรที่ดิน 
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 ขอ ๒๖ เม่ือผูซ้ือท่ีดินจัดสรรหรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์คนตอไปไดชําระราคาท่ีดิน
ครบถวนแลว ใหผูจัดสรรท่ีดินทําหลักฐานเปนหนังสือแกผูซ้ือท่ีดินจัดสรร หรือผูรับโอน
กรรมสิทธิ์คนตอไป เพ่ือนําไปแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีดังกลาวไดพิจารณาหลักฐานเปนท่ี
พอใจแลว ใหจดบันทึกขอความวาท่ีดินน้ันไดชําระราคาท่ีดินครบถวนแลวไวในสมุด
ทะเบียนจัดสรรที่ดิน และถาไดออกโฉนดที่ดินแบงแยกเปนแปลงยอยแลว ก็ใหจดบันทึก
ลงในโฉนดที่ดินฉบับท่ีแบงแยกดวย 

 ขอ ๒๗ ถาผู จัดสรรท่ีดินประสงคจะโอนใบอนุญาตใหยื่นคําขอตามแบบท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนดตอคณะกรรมการ 

 เม่ือคณะกรรมการเห็นวาผูรับโอนมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินจัดสรรแลว หรือจะไดมาซ่ึง
กรรมสิทธิ์ในท่ีดินจัดสรร และการโอนนั้นไมเปนท่ีเสียหายแกผู ซ้ือท่ีดินจัดสรร และ
ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน แลวแตกรณี ซ่ึงคูสัญญากับคณะกรรมการไดยินยอมดวย
แลว ใหคณะกรรมการอนุญาตใหโอนใบอนุญาตใหแกผูรับโอน และผูรับโอนตองเสีย
คาธรรมเนียมการโอนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 ขอ ๒๘ ภายใตบังคับแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือไดโอน
ใบอนุญาตใหแกผูรับโอนแลว ใหบรรดาสิทธิและหนาท่ีของผูโอนซึ่งมีตอผูซ้ือท่ีดินจัดสรร
ตกไปยังผูรับโอน 

 ขอ ๒๙ ในกรณีท่ีผูจัดสรรที่ดินตาย ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทยื่นคําขอตาม
แบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดตอคณะกรรมการเพื่อรับโอนใบอนุญาตภายในหกสิบ
วันนับแตวันท่ีผูจัดสรรท่ีดินตาย หรือภายในกําหนดเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ขยายให เม่ือคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูยื่นคําขอมีสิทธิในที่ ดินจัดสรร ให
คณะกรรมการโอนใบอนุญาตใหแกผูยื่นคําขอรับโอน และใหคณะกรรมการประกาศให
ธนาคารหรือสถาบันการเงินแลวแตกรณีและผูซ้ือท่ีดินจัดสรรทราบ ถาปรากฏในภายหลัง
วาผูจัดการมรดกหรือทายาทน้ันไมมีสิทธิในท่ีดินจัดสรรใหคณะกรรมการเพิกถอนการ
โอนใบอนุญาตนั้นเสีย 



LW 402 293 

 ในกรณีท่ีผูจัดสรรที่ดินตาย และไมวาจะมีผูจัดการมรดกหรือทายาทผูรับโอน
ใบอนุญาตตอไปหรือไมก็ตาม ใหถือวาธนาคารหรือสถาบันการเงิน แลวแตกรณีผูเปน
คูสัญญากับคณะกรรมการมาแตเดิมยังคงผูกพันอยูตามสัญญาน้ี 

 ถาผูจัดสรรท่ีดินตายไมมีผูจัดการมรดกหรือทายาท หรือมีแตผูจัดการมรดกหรือ
ทายาทมิไดยื่นคําขอตอคณะกรรมการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง และผูจัดสรร
ท่ีดินยังมิไดดําเนินการตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาตไวเลย หรือดําเนินการยัง
ไมครบถวน ใหถือวา ผูจัดสรรที่ดินไมปฏิบัติตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาตไว 
ในกรณีเชนวาน้ีใหนําความในขอ ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม และเม่ือไดปฏิบัติตาม
แผนผังและโครงการทั้งไดออกโฉนดที่ดินแบงแยกเปนแปลงยอยแลวคณะกรรมการจะ
ประกาศยกเลิกการจัดสรรที่ดินนั้นก็ได 

 ขอ ๓๐ สาธารณูปโภคซ่ึงผูจัดสรรท่ีดินไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการจัดสรรที่ดินตาม
แผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต เชน ถนน สวนสาธารณะ สนามเด็กเลนใหถือวาตก
อยูในภารจํายอมเพื่อประโยชนแกท่ีดินจัดสรรและใหเปนหนาท่ีของผูจัดสรรท่ีดินหรือผูรับ
โอนกรรมสิทธิ์คนตอไปที่จะบํารุงรักษากิจการดังกลาวใหคงสภาพดังเชนท่ีไดจัดทําข้ึน
โดยตลอดไป และจะกระทําการใดๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภารจํายอมลดไป หรือ
เส่ือมความสะดวกมิได 

 หนาท่ีในการบํารุงรักษาตามวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับในกรณีท่ีผูจัดสรรที่ดินหรือ
ผูรับโอนกรรมสิทธิ์คนตอไป ไดอุทิศทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน หรือได
โอนใหแก เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัดแหงทองท่ีท่ีดินจะจัดสรร
อยูในเขต 

 ขอ ๓๑ ถาผูจัดสรรท่ีดินประสงคจะยกเลิกการจัดสรรท่ีดินท่ียังมิไดจําหนาย
ท้ังหมดหรือบางสวน ใหยื่นคําขอตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดตอคณะกรรมการ 

 ในการพิจารณาคําขอตามวรรคหน่ึง ถาปรากฏวาการยกเลิกน้ันจะไมเปนการ
เสียหายแกผูซ้ือท่ีดินจัดสรร ใหคณะกรรมการสั่งยกเลิกการจัดสรรท่ีดินน้ันท้ังหมด หรือ
บางสวน  แลวแตกรณี 
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 เม่ือคณะกรรมการส่ังยกเลิกการจัดสรรท่ีดินแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดินบันทึกการยกเลิกน้ันลงในโฉนด
ท่ีดินแปลงหรือสวนที่ยกเลิกน้ันทั้งฉบับสํานักงานท่ีดินและฉบับเจาของท่ีดินใหตรงกัน 

 ขอ ๓๒ ผูใดทําการจัดสรรท่ีดินอยูกอนวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และไดจําหนายท่ีดินจัดสรรไปแลวบางสวน หรือไดจัดใหมี
สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือไดปรับปรุงท่ีดินจัดสรรใหเปนท่ีอยูอาศัย ท่ี
ประกอบการพาณิชยหรือท่ีประกอบการอุตสาหกรรมไปแลวบางสวน เม่ือผูน้ันไดยื่น
รายการและแสดงหลักฐานตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงตอคณะกรรมการ
ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีใชบังคับ ก็ใหทําการจัดสรร
ท่ีดินตอไปไดโดยไมตกอยูภายใตบังคับแหงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ี เวนแตกิจการ
อันเปนสาธารณูปโภคซึ่งผูจัดสรรท่ีดินไดจัดใหมีข้ึนเพ่ือการจัดสรรท่ีดินใหอยูภายใต
บังคับแหงขอ ๓๐ ดวย 

 ขอ ๓๓ ในการตรวจสอบการจัดสรรท่ีดินของคณะกรรมการตามขอ ๗ (๓) ผู
จัดสรรท่ีดินและผูครอบครองที่ดินจัดสรรตองใหความสะดวกตามสมควร 

 ขอ ๓๔ ผูจัดสรรท่ีดินหรือผูครอบครองท่ีดินจัดสรรผูใดไมใหความสะดวกแก
กรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการแตงต้ังในการปฏิบัติงานตามขอ ๗ 
(๓) หรือผูจัดสรรท่ีดิน หรือบุคคลซ่ึงเกี่ยวของผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสาร
ตามที่คณะกรรมการเรียกหรือส่ังตามขอ ๗ (๔) ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพันบาท 

 ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนขอ ๑๐ วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป และปรับ
ไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท 

 ขอ ๓๖ ผูใดแจงขอความหรือแสดงหลักฐาน หรือรายละเอียดตามขอ ๑๑ (๕) 
หรือ (๗) อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 ขอ ๓๗ ผูจัดสรรที่ดินผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๑๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึง
พันบาท 
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 ขอ ๓๘ ผูจัดสรรท่ีดินผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๒๕ วรรคหน่ึง ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาพันบาท 

 ขอ ๓๙ ผูจัดสรรท่ีดินผูใดโฆษณาแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรท่ีดินให
ผิดไปจากท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 ขอ  ๔๐  ผู ใดโฆษณาแผนผัง  โครงการ  หรือวิธีการจัด ท่ี ดินในท่ีดินซ่ึง
คณะกรรมการยังไมไดออกใบอนุญาตใหจัดสรรตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 ขอ ๔๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับน้ี และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตรา
คาธรรมเนียมทายประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีกับกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ี 
 กฎกระทรวงนั้นเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 ขอ ๔๒ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหกสิบวันนับ
แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
    
   จอมพล ถ.กิตติขจร 
      หัวหนาคณะปฏิวัติ 
 
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙ ตอนที่ ๑๘๒ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๕) 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
 (๑) ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน                            ไรละ           ๕๐  บาท 
       เศษของไรคิดเปนหนึ่งไร 
 (๒) การโอนใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน                 รายละ       ๕๐๐  บาท 
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ขอกําหนด 

เก่ียวกับการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๕ 

------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ (๑) และขอ ๙ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ คณะกรรมการควบคุมการจัดสรร
ท่ีดินวางขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินไวดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา "ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๕" 

 ขอ ๒ ขอกําหนดน้ีใหใชบังคับ เม่ือพนกําหนด ๓๐ วันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิก 

  (๑) ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๐ 

  (๒) ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๓ 

 ขอ ๔ ในกรณีคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน พิจารณาเห็นเปนความ
จําเปนเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงท่ีต้ังของที่ดินจัดสรรและการ
ผังเมือง คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรท่ีดินจะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดน้ี
ใหแกผูขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเปนการเฉพาะรายก็ได 

 

หมวด ๑ 

หลักเกณฑในการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 

 ขอ ๕ ในการขออนุญาตทําการจัดสรรท่ีดิน ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรร
ท่ีดิน ดังน้ี 

 ๕.๑ แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังแสดงที่ต้ังบริเวณการจัดสรรที่ดินและ
ลักษณะบริเวณท่ีดินโดยรอบ รวมท้ังเสนทางที่เขาออกสูบริเวณการจัดสรรท่ีดินจากทาง
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  ๕.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแก แผนผังท่ีแสดงรูปตอของเอกสารสิทธิท่ีดิน        
ทุกแปลงที่นํามาทําการจัดสรรท่ีดิน และรายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตางๆ ท่ีอยู    
ภายในบริเวณ และบริเวณที่ติดตอกัน รวมท้ังเง่ือนไขท่ีเกี่ยวกับท่ีดินท้ังของทางราชการ
และของทางสวนบุคคลใหแสดงการแบงสวนโครงการยอยของการจัดสรรท่ีดิน (ถามี) ใน
แผนผังบริเวณรวมและในกรณีท่ีมีโครงการตอเน่ืองเปนหลายโครงการ ใหแสดงการ
เช่ือมตอของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย 

  ๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแก แผนผังแสดงการแบงท่ีดินออกเปน
ท่ีดินแปลงยอย เพื่อการจัดจําหนายแยกประเภท และแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค 
บริการสาธารณะและเสนทางถนน 

  ๕.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ไดแก แผนผัง
แสดงรายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมีข้ึนในบริเวณ
การจัดสรรท่ีดินตามนัยขอ ๓๐ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕  ซ่ึงประกอบไปดวยแผนผังตางๆ ไดแก 

   ก.แผนผังระบบการระบายนํ้า 

   ข.แผนผังระบบการประปา 

   ค.แผนผังระบบการบําบัดนํ้าเสีย 

   ง.แผนผังระบบถนนและทางเทา 

   จ.แผนผังอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 ขอ ๖ แผนผังทุกรายการ จะตองแสดงรายละเอียดของส่ิงท่ีปรากฏอยูในสภาพ
ปจจุบันและสภาพหลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว รายละเอียดของส่ิงที่ตองแสดงใน
แผนผังแตละรายการใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน 

 ขอ ๗ แผนผังแตละรายการจะตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A1 ของ
ทางราชการโดยจะตองจัดใหมุมดานลางขางขวา แสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน (ในกรณีท่ี
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หมวด ๒  

โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 

 ขอ ๘ ในการขออนุญาตทําการจัดสรรท่ีดิน ผูขอตองแสดงหลักฐานและ
รายละเอียดตามความในขอ ๑๑ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ดังตอไปน้ี 

  ๘.๑ ช่ือของผูทําการจัดสรรที่ดินพรอมท้ังท่ีอยู และท่ีต้ังของสํานักงาน
จัดสรรท่ีดิน 

  ๘.๒ ท่ีดินอันเปนที่ต้ังของโครงการจัดสรรที่ดิน 

  ๘.๓ หมายเลขเอกสารสิทธิท่ีดินที่นํามาทําการจัดสรร เน้ือท่ีดินรายแปลง 
และเน้ือท่ีดินรวม รายการน้ีจะตองแสดงไวในแผนผังบริเวณรวมของหมวด ๑ ดวย 

  ๘.๔ บัญชีแสดงหมายเลขของที่ดินแปลงยอย และเน้ือท่ีดินแตละแปลง
ท่ีดินยอยท่ีจะจัดจําหนายท้ังหมด โดยเรียงลําดับตอเน่ืองกันไปทุกประเภทที่จะทําการ
จัดสรรเปน บานเด่ียว บานแฝด บานแถว อาคารพาณิชย อุตสาหกรรมท่ีดินแปลงยอย ท่ี
ใชเพ่ือเปนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ใหแสดงเน้ือท่ีดินเปนรายแปลง 

  ๘.๕ ประเภทของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมีข้ึนใน
บริเวณการจัดสรรที่ดิน ใหมีรายละเอียดแสดงขนาด ความกวาง ความยาว เน้ือท่ีและ
จํานวนของแตละประเภทโดยกําหนดวันที่เร่ิมกอสราง และวันท่ีจะจัดทําใหแลวเสร็จ และ
ในกรณีท่ีเปนโครงการใหญ ใหแบงเปนสวนหรือเปนโครงการยอย พรอมท้ังราคาคา
กอสรางจัดทําเปนประมาณแยกเปนสวนๆ เพ่ือประโยชนในการจัดสรางและการกําหนด
มูลคาการค้ําประกันสาธารณูปโภค 
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 การจัดแบงเปนสวนหรือโครงการยอย ตองแสดงแตละสวนใหชัดเจนในแผนผัง
บริเวณรวมใหเห็นความเช่ือมโยงระหวางโครงการยอยดวยกัน 

  ๘.๖ ประเภทของการใชประโยชนท่ีดินแตละท่ีดินแปลงยอยท่ีจะทําการ
จําหนายโดยแบงเปนประเภท    บานเดี่ยว      บานแฝด     บานแถว     อาคารพาณิชย     
อุตสาหกรรม สาธารณูปโภค บริการสาธารณะ ท่ีดินแปลงอื่นในโครงการจัดสรรท่ีดินที่จะ
เก็บไวภายหลัง  จะตองแจงประเภทของอาคารที่สรางขึ้นในอนาคต เพ่ือเปนเกณฑ
กําหนดความตองการระบบสาธารณูปโภค 

 ขอ ๙ ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการจัดสรรท่ีดิน เพ่ือเปนหลักฐาน
การดําเนินงานในเรื่องตางๆ ดังมีรายการตอไปน้ี 

  ๙.๑ วิธีการในการปรับปรุงพื้นท่ีดินโดยการรวม การปรับแตงใหพื้นท่ีดิน
เกิดความเหมาะสมในการปลูกสรางอาคาร ท้ังน้ีจะตองกําหนดระดับความสูงตํ่าของพ้ืน
ท่ีดิน และวัสดุท่ีนํามาใชในการถมปรับท่ีดินทั้งบริเวณท้ังสวนจําหนาย และสวน
สาธารณูปโภค 

  ๙.๒ วิธีการในการจัดจําหนายท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสรางอาคาร รวมท้ัง
ระบบวิธีการชําระคาท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสรางดังกลาว ท้ังประเภทเงินสดและเงินผอน
สงเปนงวดตามระยะเวลาที่ผูซ้ือสามารถเลือกได ท้ังน้ีใหแจงเปนบัญชีรายละเอียดท้ังคา
ท่ีดิน คาอาคาร ส่ิงปลูกสราง หรือราคาเหมารวมทั้งท่ีดินและอาคาร 

  ๙.๓ วิธีการในการบํารุงรักษา และการบริการสิ่งสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะ 

  ๙.๔ วิธีการบริการและการจัดเก็บเงินคาบริการ ตลอดจนคาใชจายในการ
ดําเนินการในขอ ๙.๓ จากผูซ้ือ 

  ๙.๕ สิทธิของผูซ้ือในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผู    
จัดสรรใหมีในบริเวณการจัดสรรท่ีดิน 

  ๙.๖ ภาระผูกพันตางๆ ท่ีบุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับท่ีดินท่ีขอ          
จัดสรรนั้น 
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  ๙.๗ สัญญาหรือเง่ือนไขในการใชประโยชนท่ีดินในที่ดินแปลงยอยท่ีผูซ้ือ
จะตองปฏิบัติเพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข ความปลอดภัย ความสวยงาม 
ความเปนระเบียบเรียบรอย ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน และขนบธรรมเนียมประเพณี 

 

หมวด ๓ 

ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร 

 ขอ ๑๐ ขนาดของที่ดินจัดสรร แบงเปน ๓ ขนาด คือ 

  ๑๐.๑ ขนาดใหญ ไดแก ท่ีดินที่ ทําการรังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อ
จําหนายต้ังแต ๕๐๐ แปลง หรือเน้ือท่ี ๑๐๐ ไร 

  ๑๐.๒ ขนาดกลาง ไดแกท่ีดินที่ทําการรังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อ
จําหนายต้ังแต ๑๐๐-๔๙๙ แปลง หรือเน้ือท่ี ๑๙-๑๐๐ ไร 

  ๑๐.๓ ขนาดเล็ก ไดแกท่ีดินท่ีทําการรังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจําหนาย
ต้ังแต ๑๐-๙๙ แปลง หรือเน้ือท่ีตํ่ากวา ๑๙ ไร 

 ขอ ๑๑ ในการจัดสรรท่ีดินเพื่อการจําหนายเฉพาะที่ดิน ท่ีดินแปลงยอยจะตองมี
ขนาดความกวางของหนาแปลงท่ีติดถนนไมตํ่ากวา ๑๒.๐๐ เมตร และมีความยาวไมตํ่า
กวา ๒๐.๐๐ เมตร หากรูปท่ีดินแปลงยอยไมไดขนาดดังกลาว ตองมีเน้ือท่ีไมตํ่ากวา ๘๐ 
ตารางวา 

 ขอ ๑๒ ในการจัดสรรท่ีดินเพื่อการจําหนายพรอมอาคาร ท่ีดินแปลงยอยจะตอง
มีขนาดและเนื้อท่ีของที่ดิน แยกเปนประเภทดังน้ี 

  ๑๒.๑ บานเดี่ยว ท่ีดินแตละแปลงตองมีความกวาง และความยาวไมตํ่า
กวา ๑๐.๐๐ เมตร และมีเน้ือท่ีไมตํ่ากวา ๕๐ ตารางวา หากความกวางหรือความยาว
ไมไดขนาดดังกลาว ตองมีเน้ือท่ีไมตํ่ากวา ๖๐ ตารางวา ตัวอาคารตองหางจากเขตท่ีดิน
ทุกดานไมตํ่ากวา ๒.๐๐ เมตร 
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  ๑๒.๒ บานแฝด ท่ีดินแตละแปลงตองมีความกวางไมตํ่ากวา ๘.๐๐ เมตร 
และมีเน้ือท่ีไมตํ่ากวา ๓๕ ตารางวา ตัวอาคารดานท่ีไมติดกันตองหางจากเขตที่ดินดานละ
ไมตํ่ากวา ๒.๐๐ เมตร 

  ๑๒.๓ บานแถว ท่ีดินแตละแปลงตองมีความกวางไมตํ่ากวา ๔.๐๐ เมตร 
และมีเน้ือท่ีไมตํ่ากวา ๑๖ ตารางวา ตัวอาคารดานหนาและดานหลังตองหางจากเขตที่ดิน
ไมตํ่ากวา ๒.๐๐ เมตร 

  ๑๒.๔ อาคารพาณิชย ท่ีดินแตละแปลงตองมีความกวางไมตํ่ากวา ๔.๐๐ 
เมตร และมีเน้ือท่ีไมตํ่ากวา ๑๖ ตารางวา ตัวอาคารตองหางจากเขตที่ดินดานหลังไมตํ่า
กวา ๒.๐๐ เมตร 

 การเวนชองวางระหวางแปลงที่ดิน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 ชองวางระหวางแปลงที่ดินตามขอ ๑๒.๓ และ ๑๒.๔ ตองจัดใหมีเพิ่มขึ้นระหวาง
ท่ีดินแปลงยอยประเภทน้ีท่ีตอเน่ืองกับท่ีดินแปลงยอยประเภทอื่น ชองวางน้ีถือเปนสวน
สาธารณูปโภคของโครงการที่ตองปรับปรุง และอนุญาตใหใชเปนที่กลับรถหรือเพ่ือการอื่น
ได 

 ขอ ๑๓ ในการจัดสรรท่ีดินเปนประเภทที่ประกอบการอุตสาหกรรม ขนาดและ
เน้ือท่ีดินของที่ดินแปลงยอยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน 
ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับหลักเกณฑดานการอนามัย การคมนาคม ความ
ปลอดภัย การผังเมือง และส่ิงแวดลอม และอยางนอยตองไมตํ่ากวาเกณฑกําหนดในขอ 
๑๑ และตองแยกหางจากท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยไมตํ่ากวา ๑๒.๐๐ เมตร 

 ขอ ๑๔ เพื่อประโยชนในการจัดขนาดและจํานวนของระบบสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะใหเพียงพอตอการใชประโยชนในอนาคต ท่ีดินแปลงอื่นในโครงการ
จัดสรรท่ีดิน ต้ังแต ๒๐๐ ตารางวาข้ึนไป จะตองนํามารวมเพื่อคํานวณจํานวนแปลงที่ดิน
ใหม โดยใชเกณฑเฉลี่ยเนื้อท่ี ๗๕ ตารางวา (๓๐๐ ตารางเมตร) ตอ ๑ แปลง จํานวน
แปลงที่ดินท่ีคํานวณไดจากเกณฑเฉลี่ยน้ี จะถูกนําไปรวมกับจํานวนที่ดินแปลงยอยท่ีจัด
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 หากลักษณะท่ัวไปของการจัดสรรท่ีดินเปนการแบงท่ีดินแปลงยอยเปนประเภท
บานแฝด บานแถว หรืออาคารพาณิชยเกินกวารอยละ ๕๐ ของพื้นที่ ท้ังโครงการ 
คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรท่ีดินจะใชเกณฑเฉลี่ยเน้ือท่ีท่ีนําไปคํานวณตามวรรคตน 
จากผลเฉลี่ยของขนาดแปลงที่ดินท่ีแสดงมาในแผนผังการแบงแปลงที่ดินมาเปนตัว
คํานวณแทนก็ได 

 ขอ ๑๕ การแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บจะกระทํามิได การแบงแปลงท่ีดินไม
ควรใหมีเศษเปนเส้ียว หรือมีรูปรางท่ีไมสามารถใชประโยชนได คณะกรรมการควบคุม
การจัดสรรท่ีดินมีสิทธิท่ีจะส่ังการใหปรับขนาดและรูปรางท่ีดินแปลงยอยเพื่อมิใหเกิดเศษ
เหลือท่ีดินได 

 

หมวด ๔ 

ระบบและมาตรฐานของถนนและทางเทา 

 ขอ ๑๖ ในการจัดสรรท่ีดินแตละโครงการ ท่ีดินแปลงยอยแตละแปลงตองมีความ
กวางของหนาท่ีดินท่ีติดถนนสําหรับใชเปนทางเขาออกสูอาคารไมตํ่ากวา ๔.๐๐ เมตร 
ความกวางของเขตทางวัดตามแนวตั้งฉากจากความกวางของหนาท่ีดินแปลงยอยตองไม
ตํ่ากวาเกณฑกําหนดในขอถัดไป 

 ขอ ๑๗ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการ ใหมีความ
กวางของเขตทาง (ผิวจราจรและทางเทา) เปนสัดสวนกับจํานวนที่ดินแปลงยอย ดังน้ี 

  ๑๗.๑ ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูท่ีดินแปลงยอยไมเกิน ๑๐๐ แปลง
หรือไมเกิน ๒๐ ไร ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา ๘.๐๐ เมตร โดยมีความกวาง
ของผิวจราจร ๖.๐๐ เมตร และจัดทําทางเทายกระดับดานที่ปกเสาไฟฟาใหมีความกวาง
ไมตํ่ากวา ๑.๑๕ เมตร 
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  ๑๗.๒ ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูท่ีดินแปลงยอย ไมเกิน ๓๐๐ แปลง 
หรือไมเกิน ๕๐ ไร ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา ๑๒.๐๐ เมตร โดยมีความ
กวางของผิวจราจร ๙.๐๐ เมตร และทางเทาขางละ ๑.๕๐ เมตร 

  ๑๗.๓ ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูท่ีดินแปลงยอยต้ังแต ๓๐๐ แปลงขึ้นไป 
หรือมากกวา ๕๐ ไรข้ึนไป ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา ๑๖.๐๐ เมตร โดยมี
ความกวางของผิวจราจร ๑๒.๐๐ เมตร และทางเทาขางละ ๒.๐๐ เมตร 

  ๑๗.๔ ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูท่ีดินแปลงยอยประเภทที่ประกอบการ          
อุตสาหกรรมทุกขนาด ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา ๑๖.๐๐ เมตร โดยมีความ
กวางของผิวจราจร ๑๒.๐๐ เมตร และทางเทาขางละ ๒.๐๐ เมตร และมีรัศมีการเลี้ยวโคง
ท่ีทางเลี้ยวหรือทางแยกไมตํ่ากวา ๑๒.๐๐ เมตร 

 ขอ ๑๘ ถนนที่เปนปากทางเขาออกของโครงการจัดสรรท่ีดินท่ีบรรจบกับทาง
หลวงแผนดินหรือทางสาธารณประโยชน ตองมีความกวางของผิวจราจรและทางเทา    
ไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ ๑๗ นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น 

 ขอ ๑๙ ในกรณีท่ีท่ีดินแปลงยอยมีหนาแปลงที่ดินติดตอกับเขตหามปลูกสราง
อาคารริมทางหลวงแผนดิน หรือทางหลวงทองถิ่น ใหปรับปรุงเขตทางนั้นเปนผิวจราจร 
โดยใหเช่ือมเปนสวนเดียวกับผิวจราจรของทางหลวง นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยาง
อื่น 

 ขอ ๒๐ ถนนแตละสายใหมีความยาวจากทางแยกหนึ่งถึงอีกทางแยกหน่ึงไมเกิน 
๓๐๐ เมตร และไมควรใหเปนแนวตรงยาวเกินกวา ๖๐๐ เมตร ถนนที่เปนถนนปลายตัน
ตองจัดใหมีท่ีกลับรถทุกระยะ ๑๐๐ เมตร และท่ีปลายตันที่กลับรถตองมีมาตรฐานแบบใด
แบบหน่ึงตามขอ ๒๗ 

 ขอ ๒๑ ใหจัดใหมีท่ีจอดรถระหวางผิวจราจรกับทางเทากวาง ๒.๕๐ เมตร ใน
บริเวณ ตอไปน้ี 

  ๒๑.๑ ตลอดความยาวดานหนาท่ีดินแปลงยอยประเภทอาคารพาณิชย 
เวนแตกรณีท่ีติดกับเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคาร
เปนที่จอดรถได 
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  ๒๑.๒ ตลอดความยาวทุกดานท่ีติดถนนของที่ดินแปลงใหญ 

  ๒๑.๓ ตลอดความยาว ๒ ฝงถนน เปนระยะทางขางละ ๕๐.๐๐ เมตรนับ
จากปากทางเขาออกของโครงการที่บรรจบกับทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงทองถิ่นท่ีมี
ความกวางของเขตทางตั้งแต ๓๐.๐๐ เมตรขึ้นไป เวนแตถนนตามขอ ๑๗.๓ และขอ 
๑๗.๔ ขอ ๒๒ ถนนดานท่ีใชเปนทางเขาออกสูท่ีดินแปลงยอยประเภทที่อยูอาศัยและ
อาคารพาณิชยตองจัดใหมีทางเทาสําหรับคนเดินตามขนาดที่กําหนดไวในขอ ๑๗ 

 จุดท่ีเปนทางเขาออกสูท่ีดินแปลงยอยใหลดคันหินลง โดยทําเปนทางลาดใหรถ
เขาออกได แตใหรักษาระดับทางเทาใหสูงเทาเดิม ทางเทาสวนที่เปนทางเขาออกน้ีใหทํา
เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 การปลูกตนไมหรือติดต้ังอุปกรณประดับถนน ตองไมล้ําลงมาในสวนท่ีเปนทาง
เทา  ตนไมท่ีมีขนาดใหญควรกันเขตนอกทางเทาเปนพิเศษขนาดอยางนอย ๑.๐๐x๑.๐๐ 
เมตร 

 ขอ ๒๓ ระดับความสูงของหลังถนนตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําใน
บริเวณการจัดสรรที่ดิน และตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือ
ทาสาธารณะที่ตอเน่ืองผิวจราจรตองเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟลทติดคอนกรีต หรือ
ลาดยางแอสฟลทรองดวยช้ันวัสดุพื้นทางท่ีมีความหนาและบดอัดจนมีความแนนตามที่
กําหนด 

 ขอ ๒๔ ถนนสายประธาน หรือสายหลักท่ีรับปริมาณการจราจรมาก ตองมีความ
ลาดชันและทางเลี้ยวของผิวการจราจรที่สะดวกตอการขับข่ียวดยานอยางปลอดภัย โดย
ความลาดชันของผิวจราจรทุกจุดตองไมเกิน ๗ สวนตอทางราบ ๑๐๐ สวน ทางเลี้ยวหรือ
ทางบรรจบกันตองไมเปนมุมแหลมเล็กกวา ๖๐ องศา และในกรณีทางเลี้ยวที่หางกันนอย
กวา ๓๗ เมตร ตองเปนมุมปานไมเล็กกวา ๑๒๐ องศา 

 ขอ ๒๕ ปากทางของถนนที่มีเขตทางตํ่ากวา ๑๒.๐๐ เมตร จะตองปาดมุมถนน
ใหกวางข้ึนอีกไมตํ่ากวาดานละ ๑.๐๐ เมตร ถาปากทางของถนนดังกลาวเปนมุมเล็กกวา 
๙๐ องศา จะตองปาดมุมใหกวางขึ้นอีกตามความเหมาะสม 
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 ขอ ๒๖ ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชนซ่ึงกวางเกินกวา ๓.๐๐ เมตร 
จะตองทําเปนสะพาน ถาลํารางสาธารณประโยชนกวางตํ่ากวา ๓.๐๐ เมตร จะจัดทําเปน
สะพานหรือสะพานทอ หรือใชทอลอดโดยมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมตํ่ากวา ๑๐๐ 
เซนติเมตร และหลังทอลึกจากผิวจราจรไมตํ่ากวา ๘๐ เซนติเมตร 

 ขอ ๒๗ ท่ีกลับรถตามขอ ๒๐ ตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน ตอไปน้ี 

  ๒๗.๑ กรณีท่ีเปนวงเวียน ตองมีรัศมีความโคงวัดถึงกึ่งกลางถนนไมตํ่า
กวา ๖.๐๐ เมตร และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา ๔.๐๐ เมตร 

  ๒๗.๒ กรณีเปนรูปตัวที (T) ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวทีดานละไม
ตํ่ากวา ๕.๐๐ เมตรท้ัง ๒ ดาน และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา ๔.๐๐ เมตร 

  ๒๗.๓ กรณีเปนรูปตัวแอล (L) ตองมีความยาวสุทธิของขาแตละดานไมตํ่า
กวา ๕.๐๐ เมตร และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา ๔.๐๐ เมตร 

  ๒๗.๔ กรณีเปนรูปตัววาย (Y) ตองมีความยาวสุทธิของแขนตัววายดาน
ละไมตํ่ากวา ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา ๔.๐๐ เมตร มุมตัววายตองไมเล็กกวา 
๑๒๐ องศา 

 ขอ ๒๘ ถนนที่ใชเปนถนนเดินรถทางเดียวในบริเวณการจัดสรรที่ดิน หรือใช
สําหรับเปนทางเขาออกสูโครงการ จะทําไดตอเม่ือมีการแสดงหลักฐานความจําเปนท่ีไม
สามารถหลีกเลี่ยงไดตอคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรท่ีดิน และไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินแลวเทาน้ัน 

 ขอ ๒๙ ใหติดต้ังปายสัญญาณการจราจรและอุปกรณสะทอนแสงไฟใหเห็นไดชัด
ตรงจุดท่ีเปนเกาะกลางถนน วงเวียน ทางแยก รอง หรือสันนูนขวางถนนทุกแหง 

 ขอ ๓๐ เพ่ือประโยชนในดานความสะดวกตอการคมนาคม ความม่ันคงแข็งแรง 
ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเปนระเบียบ และการผังเมือง คณะกรรมการควบคุม
การจัดสรรท่ีดินมีสิทธิท่ีจะส่ังการใหปรับเปลี่ยนขนาด เขตของทิศทางเดินรถ ระดับและ
ความลาดชัน ทางเลี้ยว ท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และสวนประกอบของถนนได 
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หมวด ๕ 

ระบบการระบายนํ้า 

 ขอ ๓๑ นํ้าเสียท่ีผานการใชมาแลวจากอาคารบานเรือน รานคา หรือสถาน
ประกอบการทุกหลังหรือทุกแหง และนํ้าฝนที่เกิดจากฝนตกบนบริเวณที่ดินจัดสรรจะตอง
มีการระบายออกจากบริเวณโดยระบบทอระบายนํ้า หรือรางระบายนํ้าท่ีออกแบบเปน
ระบบอยางถูกตองตามหลักวิชา ใหสามารถระบายนํ้าท้ังหมดไดโดยไมใหเกิดการทวมลน 
หรือขังอยูในบริเวณท่ีจัดสรรได นอกจากในระบบบําบัดนํ้าเสียหรือแหลงนํ้าท่ีจัดไว
โดยเฉพาะ 

 นํ้าท้ิงท่ีออกจากระบบการระบายนํ้า และระบบบําบัดนํ้าเสียจะตองไปสูแหลงท้ิง
นํ้าสาธารณะท่ีเปนคู คลอง หรือทางนํ้าสาธารณะอื่นใดไดอยางพอเพียง โดยไมใหเกิด
ความเสียหายตอทรัพยสินขางเคียง ในกรณีท่ีมีการระบายนํ้าท้ิงลงสูระบบทอนํ้า
สาธารณะ หรือคูนํ้าริมทางสาธารณะจะตองไดรับการอนุญาตยินยอมจากผูดูแลรับผิดชอบ
แลวเทาน้ัน ผูจัดสรรตองแสดงแหลงท้ิงนํ้าสาธารณะใหชัดเจนในแผนผัง หากเปนลําราง
สาธารณะในโฉนดที่ดิน ใหแสดงภาพ ความกวาง ความลึกของลํารางจากบริเวณท่ีจัดสรร
ไปจนถึงแหลงท้ิงนํ้าสาธารณะน้ัน 

 ขอ ๓๒ ระบบการระบายนํ้า ตองสามารถรองรับปริมาณน้ําท่ีเกิดข้ึนในบริเวณ
การจัดสรรที่ดิน ตามเกณฑกําหนดตอไปน้ี 
  ๓๒.๑ ปริมาณนํ้าฝน ใชเกณฑปริมาณฝนตกในรอบ ๕ ป หรือนานกวา
ของทองท่ีน้ันและสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดินแปลงยอยตองมีคาไม
ตํ่ากวา ๐.๖ 

  ๓๒.๒ ปริมาณนํ้าเสีย ใชเกณฑปริมาณไมตํ่ากวารอยละ ๙๕ ของน้ําใช 
แตตองไมตํ่ากวา ๑ ลูกบาศกเมตรตอครัวเรือนตอวัน 

  ๓๒.๓ปริมาณนํ้าไหลซึมเขาระบบทอระบายนํ้าตอวันตองไมตํ่ากวา ๒๐ 
ลูกบาศกเมตรตอความยาวทอระบายนํ้า ๑ กิโลเมตร 



  LW 402 308 

 ใหมีรายการคํานวณปริมาณน้ําท่ีจะเขาสูระบบการระบายน้ําตอวินาที ขนาดทอ
ระบายนํ้าแตละบริเวณ ระดับความลาดเอียงของทอระบายนํ้า ความลึกของทองทอระบาย
นํ้า ความเร็วของการไหลของน้ําในทอระบายนํ้า และประเภทวัสดุท่ีใชทําทอระบายนํ้า
ประกอบมากับแผนผังระบบการระบายนํ้า 

 ขอ ๓๓ ระบบการระบายนํ้าตองประกอบดวยทอระบายนํ้ารวมท่ีรับปริมาณนํ้า
สูงสุดได รางระบายน้ํา บอพักทอระบายนํ้าท่ีรับนํ้าฝนจากถนน และรับนํ้าเสียจากท่ีดิน
แปลงยอย (กรณีท่ีเปนระบบการระบายนํ้ารวม) บอตรวจการระบายนํ้า บอพักนํ้าเสียและ
ระบบเคร่ืองสูบนํ้า (ถามี) บอตรวจน้ําท้ิงประจําท่ีดินแปลงยอยและบอตรวจน้ําท้ิงรวมของ
โครงการ ระบบการผันนํ้าฝนสวนเกิน (กรณีท่ีเปนระบบการระบายนํ้ารวม) บริเวณรับนํ้า
ท้ิงจากระบบการระบายน้ําและจากระบบการบําบัดนํ้าเสีย 

 รายการทั้งหมดน้ีตองแสดงใหปรากฏในแผนผังการระบายนํ้าท่ีจัดทําข้ึนตาม
มาตรฐานทางวิศวกรรมสอดคลองกับรายการคํานวณทางวิชาการท่ีสามารถตรวจสอบ
ความเพียงพอและความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณของระบบได โดยตองมีการตรวจ
รับรองจากวิศวกรท่ีไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 ขอ ๓๔ การจัดทําแผนผัง ระบบการระบายนํ้า และการจัดทํารายการคํานวณ
ทางวิชาการตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปน้ี 

  ๓๔ .๑ ทอระบายนํ้าขนาดเล็กท่ีสุดท่ีอนุญาตใหใชได ตองมีขนาด
เสนผาศูนยกลางภายในไมตํ่ากวา ๔๐ เซนติเมตร 

 ในกรณีระบบการระบายนํ้าเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน อนุญาตใหใช
ทอระบายนํ้าท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางภายในต่ํากวา ๔๐ เซนติเมตรได และทอระบาย
นํ้าท้ังหมดตองเปนวัสดุท่ีทนทานตอความเนาเสียไดโดยไมผุกรอน หรือสลายตัว และตอง
รับนํ้าหนักกดจากพ้ืนที่ดานบนไดโดยไมเสียหาย 

  ๓๔.๒ ระดับความเอียงลาดของทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง ๔๐ 
เซนติเมตร  ตองไมตํ่ากวา  ๑ : ๕๐๐  และของทอระบายนํ้าท่ีมีขนาดใหญกวาตองไมเกิน
กวา ๑ : ๑๐๐ ระดับความเอียงลาดนี้ตองตอเน่ืองกันไปตลอดทั้งระบบการระบายนํ้า 
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  ๓๔.๓ เคร่ืองสูบนํ้าเสียจะเปนแบบจุมแชในบอพักนํ้าเสีย หรือนอกบอพัก
นํ้าเสียก็ได การสูบนํ้าตองใหระดับหยุดสูบนํ้าอยูตํ่ากวาระดับทองทอระบายนํ้าเขา และให
ระดับเร่ิมสูบนํ้าอยูสูงกวาระดับหยุดสูบนํ้าไมตํ่ากวา ๑.๐๐ เมตร ปริมาตรนํ้าเสียระหวาง
ระดับสูบนํ้าในบอพักนํ้าเสียตองไมนอยกวา ๑ ใน ๔ สวนของปริมาณนํ้าเสียรวมทั้ง
โครงการ 

  ๓๔.๔ แนวทอระบบการระบายนํ้าตองไมพาดผานทางน้ําหรือแหลงนํ้า
สาธารณประโยชน นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงนํ้าไปไดโดยไมปนกับนํ้าธรรมชาติ 

  ๓๔.๕ บอพักระบายนํ้าตองจัดใหมีประจําทุกท่ีดินแปลงยอยประเภทบาน
เด่ียว และใหใชบอหน่ึงตอสองแปลงไดเฉพาะท่ีดินแปลงยอยท่ีเปนประเภท บานแฝด 
บานแถว หรืออาคารพาณิชย แตท้ังนี้ตองแยกทอระบายนํ้าเขาบอพักออกจากกัน 

  ๓๔.๖ ใหมีบอตรวจการระบายนํ้าท่ีมีขนาดใหญเพียงพอ ใหสามารถลงไป      
ขุดลอกหรือทําความสะอาดทอระบายน้ําไดท่ีจุดบรรจบทอระบายน้ําท่ีสําคัญตามความ  
เหมาะสม 

  ๓๔.๗ กรณีพื้นที่ท่ีทําการจัดสรรที่ดินมีระดับความสูงตํ่าตางกัน ใหแสดง
เสนระดับความสูงตํ่าของพ้ืนที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายนํ้า โดยมีชวงหางกัน
ทุกระดับความสูง ๑.๐๐ เมตรหรือนอยกวา พรอมท้ังระดับของพื้นท่ีท่ีจะปรับแตงโดยการ
ขุดลอกหรือถมสูงข้ึนจากระดับเดิมดวย 

 ขอ ๓๕ ในกรณีท่ีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝน ใหแสดง
แบบรายละเอียดของท้ังสองระบบแยกจากกัน โดยตองมีรายละเอียดตางๆ ตามขอตน
ท้ังหมด รวมท้ังรายละเอียดของทุกจุดท่ีมีการตัดผาน หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง
ดวย 
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หมวด ๖ 

ระบบการบําบัดน้ําเสยี 

 ขอ ๓๖ นํ้าท่ีผานการใชมาแลวจากอาคารบานเรือน รานคา หรือสถาน
ประกอบการทุกหลัง ทุกแหงในบริเวณการจัดสรรท่ีดิน ไมวาจะเปนนํ้าจากอางนํ้าท่ีซัก
ลาง หองนํ้า ครัว หรือสวม จะถือเปนนํ้าเสียท่ีจะตองไดรับการบําบัดใหมีคุณสมบัติไมตํ่า
กวามาตรฐานน้ําท้ิงของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติหรือกฎหมายอื่นท่ี
ใชบังคับในทองถิ่นน้ันเสียกอน จึงจะระบายสูแหลงนํ้ารับนํ้าท้ิงได 

 ขอ ๓๗ ระบบการบําบัดนํ้าเสีย จะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระเฉพาะแตละ
ท่ีดินแปลงยอย หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวมนํ้าเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือ
หลายจุดก็ได และแตละระบบเหลาน้ันจะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด วิธีใด ใหแสดง
ใหปรากฏในแผนผัง และรายการคํานวณทางวิชาการท่ีตรวจรับรองจากวิศวกรท่ีไดรับ
ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ 

 ขอ ๓๘ เง่ือนไขตอไปนี้ เปนขอกําหนดท่ีใหถือปฏิบัติในการจัดทําแผนผังระบบ
การบําบัดนํ้าเสีย และการจัดทํารายการคํานวณทางวิชาการ 

  ๓๘.๑ ปริมาณน้ําเสียจากแตละหนวยอาคาร ใชเกณฑรอยละ ๙๕ ของน้ํา
ใช แตตองไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ลิตร ตอครัวเรือน ตอวัน 

  ๓๘.๒ ปริมาณความสกปรกเปนคา BOD ไมนอยกวา ๑๕๐ มิลลิกรัมตอ
ลิตร 

  ๓๘.๓ ระบบบําบัดนํ้าเสียทุกประเภท ตองมีปริมาตรของระบบเพียง
พอท่ีจะรับรองปริมาณนํ้าเสียจากทุกหนวยรวมกันไดในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ วัน 

  ๓๘.๔ ระดับทองทอระบายนํ้าท้ิงออกจากระบบบําบัดนํ้าเสียตองอยูตํ่า
กวาระดับทองทอระบบน้ําเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียไมเกิน ๑๐ เซนติเมตร 

 ขอ ๓๙ ระบบการบําบัดนํ้าเสียประเภทระบบอิสระใหใชสําหรับบําบัดนํ้าเสีย
ประจําแตละหนวยอาคารเทาน้ัน ปริมาตรของระบบตองเปนไปตามเกณฑกําหนดในขอ 
๓๘.๑ และใหมีสัดสวนโดยประมาณของระบบ ดังน้ี 
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 ๓๙.๑ ระบบชนิดเติมอากาศ จะตองมีปริมาตรของสวนท่ีเติมอากาศไม
นอยกวารอยละ ๔๐ ของปริมาตรรวมของระบบ และอัตราการเติมอากาศตองไมนอยกวา 
๔๐ ลิตรตอวินาที สําหรับคนไมเกิน ๕ คน ปริมาตรรวมของระบบเฉลี่ยแลว ตองไมนอย
กวา ๒๐๐ ลิตร ตอคน 

  ๓๙.๒ ระบบชนิดไมเติมอากาศ จะตองมีปริมาตรของสวนที่บรรจุดวยวัสดุ
กรองไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของปริมาตรรวมของระบบ สวนปริมาตรรวมของระบบเฉลี่ย
แลวตองไมนอยกวา ๓๐๐ ลิตรตอคน 

 ขอ ๔๐ ระบบการบําบัดนํ้าเสียประเภทระบบกลางที่รวมรับนํ้าเสียมาบําบัดจาก
ท่ีดินแปลงยอยต้ังแต ๒ แปลงขึ้นไป จะตองจัดไวในพ้ืนท่ีเฉพาะแยกตางหาก โดยมีเน้ือท่ี
เพียงพอที่จะต้ังบอพักนํ้าเสีย และบอเคร่ืองสูบนํ้า (ถามี) บอบําบัดนํ้าเสีย และบอพักนํ้า
ท้ิง ตองใหมีสัดสวนโดยประมาณของระบบ ดังน้ี 

  ๔๐.๑ ระบบชนิดบอผึ่ง จะตองมีความลึกของระดับนํ้าเสียในสวนบอบําบัด     
นํ้าเสียระหวาง ๑.๒๐ เมตร ถึง ๑.๕๐ เมตร ใตระดับทองทอระบายน้ําเขาหรือระดับสัน
ฝายแบงนํ้ากับบอพักนํ้าท้ิง บอพักนํ้าท้ิงจะตองมีสัดสวนไมใหญเกินกวา ๑ ใน ๓ สวน
ของบอบําบัดนํ้าเสีย และท้ังสองสวนตองรับปริมาณนํ้ารวมกันไดไมนอยกวาเกณฑ
กําหนดในขอ ๓๘.๓ 

 ระบบบําบัดชนิดบอผึ่ง ตองมีการเติมอากาศในสวนบอบําบัดนํ้าเสียดวย
เคร่ืองเติมอากาศซ่ึงมีกําลังรวมกันไมนอยกวา ๕ แรงมา และติดต้ังอยูในจุดท่ีสามารถ
กระจายการเติมอากาศไดท่ัวทั้งบอบําบัด 

  ๔๐.๒ ระบบชนิดถังปด จะตองเปนระบบชนิดผสมระหวางชนิดไมเติม
อากาศและชนิดเติมอากาศอยูดวยกัน โดยนํ้าเสียจะผานวัสดุกรองในสวนไมเติมอากาศ
ไปสูสวนเติมอากาศหรือสวนดักกลิ่นกอนกลายเปนนํ้าท้ิง สวนบําบัดท่ีบรรจุวัสดุกรองตอง
มีปริมาตรไมนอยกวารอยละ ๑๐ และสวนเติมอากาศตองมีปริมาตรไมนอยกวารอยละ 
๑๕ ของปริมาตรรวมของระบบ 

  ๔๐.๓ ระบบชนิดอื่น เชน ระบบแบบหมุนรอบตัวท้ังทางราบและทางดิ่ง 
ระบบแผนหมุน ระบบตะกอนเรง และอื่นๆ ให วิศวกรผูออกแบบระบบน้ําเสนอ
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 ขอ ๔๑ ระบบบําบัดนํ้าเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพนํ้าท้ิงท่ีสามารถ
เขาไปตรวจสอบคุณภาพนํ้าท้ิงไดตลอดเวลา สําหรับประเภทระบบกลางตองต้ังอยูใน
พื้นที่ท่ียานพาหนะเขาถึงได โดยเปนทางเฉพาะกวางไมนอยกวา ๔ เมตร เพื่อประโยชน
ในการบํารุงรักษาอุปกรณท่ีใชในการบําบัดนํ้าเสีย และการตรวจสอบคุณภาพนํ้าท้ิง 

 

หมวด ๗ 

ระบบไฟฟา 

 ขอ ๔๒ ผูจัดสรรท่ีดินตองจัดใหมีระบบไฟฟา และดําเนินการจัดทําตามแบบ
แปลน แผนผัง ท่ีไดรับความเห็นชอบจากหนวยราชการ หรือองคการของรัฐ ซ่ึงมีหนาท่ี
ควบคุมเร่ืองไฟฟา 

 

หมวด ๘ 

ระบบประปา 

 ขอ ๔๓ ระบบประปาในบริเวณท่ีดินจัดสรร มีดังน้ี 

  ๔๓.๑ ในกรณีท่ีดินจัดสรรต้ังอยูในบริเวณที่การประปานครหลวง การ
ประปาสวนภูมิภาค หรือการประปาสวนทองถิ่น แลวแตกรณี สามารถใหบริการได ตอง
ใชบริการของหนวยงานนั้น 

  ๔๓.๒ ในกรณีท่ีดินจัดสรรต้ังอยูนอกบริเวณ ๔๓.๑ ใหจัดทําระบบประปา 
หรือระบบน้ําสะอาดใหเพียงพอแกการอุปโภค และจะตองดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

 (๑) เสนอแบบกอสรางระบบการผลิตนํ้าประปา และแบบการกอสราง
ระบบจายนํ้า พรอมท้ังรายละเอียดประกอบแบบ รายการคํานวณ โดยมีวิศวกรเปนผูลง
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 (๒) ถาการใชนํ้าบาดาลในการผลิตนํ้าประปาจะตองขออนุญาตกรม
ทรัพยากรธรณีตามกฎหมายวาดวยนํ้าบาดาล ถาใชนํ้าผิวดินเพื่อการผลิตนํ้าประปาหรือ
นํ้าสะอาดตองแสดงคุณภาพของน้ําดิบ และนํ้าท่ีผานการผลิตใหคณะกรรมการควบคุม
การจัดสรรที่ดินเห็นชอบเสียกอน 

 (๓) ตองขอรับสัมปทานการจัดจําหนายนํ้าประปาจากหนวยราชการที่
รับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการสัมปทานใหเรียบรอย กอนออกใบอนุญาตทําการ
จัดสรรท่ีดิน 

 

หมวด ๙ 

ระบบโทรศัพท 

 ขอ ๔๔ ในกรณีท่ีผูจัดสรรท่ีดิน จะจัดใหมีโทรศัพทในบริเวณท่ีดินจัดสรรดวย ผู
จัดสรรท่ีดินตองดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

 

หมวด ๑๐ 

สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะตามที่จําเปน 

 ขอ ๔๕ ผูจัดสรรท่ีดินตองจัดและปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณโครงการจัดสรรท่ีดินเพ่ือ
ใชเปนสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะตามที่จําเปน ดังน้ี 

  ๔๕.๑ ผูจัดสรรตองกันพ้ืนท่ีและจัดทําสนามกีฬา หรือสวนสาธารณะ
สําหรับพักผอนหยอนใจจํานวน ๑ แหง โดยคํานวณจากรอยละ ๕ ของพื้นที่จัดจําหนาย 

  ๔๕.๒ การกันพื้นที่และจัดทําสนามกีฬา และสวนสาธารณะ ตามขอ 
๔๕.๑     จะตองอยูบริเวณพ้ืนท่ีอันเปนจุดศูนยกลางของที่ดินจัดสรร ท้ังจะตองมีขนาด
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  ๔๕.๓ กรณีเปนการจัดสรรท่ีดินขนาดใหญจํานวนที่ดินแปลงยอยต้ังแต 
๕๐๐ แปลงขึ้นไป หรือเน้ือท่ีเกินกวา ๑๐๐ ไร ผูจัดสรรจะตองกันพื้นท่ีไวเปนท่ีต้ังโรงเรียน
อนุบาล จํานวน ๑ แหง เน้ือท่ีไมนอยกวา ๒๐๐ ตารางวา และตองจัดใหมีพื้นท่ีดังกลาว
เพ่ิมข้ึนทุกๆ ๕๐๐ แปลง หรือทุกๆ ๑๐๐ ไร ในกรณีท่ีไมสามารถจัดต้ังโรงเรียนอนุบาล
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนอนุบาลเอกชนได 
ใหใชพื้นท่ีดังกลาวจัดทําบริการสาธารณะประจําหมูบานจัดสรรแทน 

 ขอ ๔๖ ผู จัดสรรท่ีดินจะตองจัดการใหพื้นที่บริเวณโครงการจัดสรรท่ีดิน
ปราศจากขยะมูลฝอย โดยแสดงรายละเอียดการดําเนินการจัดเก็บและทําลายขยะเสนอ
คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินพิจารณาตามความเหมาะสม 

 

                                                        ใหไว ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๕ 

                                                                      อนันต อนันตกูล 

                                                                               ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

                                                    ประธานคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน 

 

 

(๑๐๙ ร.จ.๑๙ ตอนที่ ๘๙ ลงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๕) 
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