พระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. 2543
---------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2543
เปนปที่ 55 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ
วา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน
พระราชบัญญัตินี้บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
29 ประกอบกับมาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป*
(ประกาศใน รจ. 117 ก ตอนที่ 45

วันลง รจ. 23 พฤษภาคม 2543)

มาตรา 3 ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515
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มาตรา 4 ใหพระราชบัญญัตินี้
“การจัดสรรที่ดิน” หมายความวา การจําหนายที่ดินที่ไดแบงเปนแปลงยอยรวมกันตั้งแตสิบแปลง
ขึ้นไป ไมวาจะเปนการแบงจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบงจากที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดตอกันโดยไดรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนเปนคาตอบแทน และใหหมายความรวมถึงการดําเนินการดังกลาวที่ไดมีการแบงที่
ดินเปนแปลงยอยไวไมถึงสิบแปลงและตอมาไดแบงที่ดินแปลงเดิมเพิ่มเติมภายในสามป เมื่อรวมกันแลวมี
จํานวนตั้งแตสิบแปลงขึ้นไปดวย
“สิทธิในที่ดิน” หมายความวา กรรมสิทธิ์และใหหมายความรวมถึงสิทธิครอบครองดวย
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตใหการจัดสรรที่ดิน
“ผูจัดสรรที่ดิน” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินและใหหมายความรวมถึง
ผูรับโอนใบอนุญาตดวย
“ผูซื้อที่ดินจัดสรร” หมายความวา ผูทําสัญญากับผูจัดสรรที่ดินเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินจัดสรรและให
หมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิในที่ดินคนตอไปดวย
“บริการสาธารณะ” หมายความวา การใหบริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในโครงการจัดสรรที่
ดินที่กําหนดไวในโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามมาตรา 23 (4)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัด
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา เจาพนักงานที่ดินซึ่งเปนผูปฏิบัติการในการจดทะเบียนสิทธิ
แนะนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(คําเฉพาะ ศัพท และนิยามของกฎหมายทุกฉบับ ดู “CD พจนานุกรมกฎหมาย” : สูตรไพศาล)

มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(1) การจัดสรรที่ดินของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่นหรือ
องคกรอื่นของรัฐที่อํานาจหนาที่ทําการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย
(2) การจัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายอื่น
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มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติ
การตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด 1
คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
------------------------มาตรา 7 ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปน
ประธานกรรมการ อัยการสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เลขาธิการสํานักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดลอม อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการผังเมือง อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรม
โยธาธิการและผังเมือง และผูทรงคุณวุฒิอีกหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถ หรือ
ประสบการณในดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย การผังเมือง การบริหารชุมชน หรือกฎหมาย เปน
กรรมการและอธิบดีกรมที่ดินเปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูแทนภาคเอกชนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการเกี่ยว
กับการพัฒนาอสังหาริมทรัพยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(สวนคําบางคํา (ตัวหนา / เอียง) ไดแกใหเปนปจจุบันแลว ตาม พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545
พ.ศ. 2545 มาตรา 13)

มาตรา 8 คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการจัดสรรที่ดินโดยทั่วไป
รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน
(2) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
(3) ใหความเห็นชอบขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่คณะกรรมการเสนอตามมาตรา 14 (1)
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(4) กําหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรเพื่อใหผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรร
ที่ดินใชในการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้
(5) วินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามคํารองหรือคําอุทธรณของผูขอใบอนุญาตทํา
การจัดสรรที่ดินหรือผูจัดสรรที่ดิน
(6) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
ระเบียบตาม (2) เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา 9 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกัน
มิได
มาตรา 10 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 9 กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือหยอน
ความสามารถ
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา 11 ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่น
เปนกรรมการแทนได และใหผูไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแนหงเทากับวาระที่เหลืออยูของผู
ซึ่งตนแทน
มาตรา 12 การประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ
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ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 13 ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดทุกจังหวัดดังนี้
(1) ในกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย อธิบดี
กรมที่ดินหรือรองอธิบดีกรมที่ดินซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมาย เปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงาน
อัยการสูงสุด ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมการผังเมือง ผูแทนกรมชลประทาน ผูแทนสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผูทรงคุณวุฒิอีกสี่คน ซึ่งปลัดกระทรวง
มหาดไทยแตงตั้งเปนกรรมการและผูแทนกรมที่ดินเปนกรรมการและเลขานุการ
(2) ในจังหวัดอื่น ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดหรือ
รองผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเปน
หัวหนาที่ทําการอัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด โยธาธิการจังหวัด ผูแทน
กรมชลประทาน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และผูทรงคุณวุฒิอีกสี่คน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทย
แตงตั้งเปนกรรมการและเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่เปนการพิจารณาหรืออนุมัติเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่ตั้งอยูในเขตองคการปกครองสวน
ทองถิ่นใด ใหผูแทนผูบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นแหงนั้นเปนกรรมการรวมดวยแหงละหนึ่งคน
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (1) และ (2) ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งจากภาค
เอกชนซึ่งไมไดเปนผูจัดสรรที่ดิน และเปนผูมีความรู ความสามารถ หรือประสบการณในดานการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย การผังเมือง การบริหารชุมชน หรือกฎหมาย
(สวนคําบางคํา (ตัวหนา / เอียง) ไดแกใหเปนปจจุบันแลว ตาม พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545
พ.ศ. 2545 มาตรา 13)

มาตรา 14 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการจัดสรรที่ดินภายในจังหวัดใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
(2) พิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาต การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรือการเพิกถอนการ
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โอนใบอนุญาตใหจัดสรรที่ดิน
(3) ตรวจสอบการจัดสรรที่ดินเพื่อใหเปนไปตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการที่ไดรับอนุญาต
(4) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
ขอกําหนดตาม (1) เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา 15 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและคณะ
กรรมการ มีอํานาจเรียกเปนหนังสือใหบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย ความเห็น คําแนะนําทางวิชา
การ หรือใหสงเอกสารหรือขอมูลเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรที่ดิน
ตามที่เห็นสมควร
มาตรา 16 การออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามมาตรา 14 (1) ใหคณะกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การคมนาคม การจราจร ความปลอดภัย การสาธารณูปโภค
และการผังเมือง ตลอดจนการอื่นที่จําเปนในการจัดสรรที่ดินใหเหมาะสมกับสภาพทองที่ของจังหวัดนั้น
โดยใหกําหนดเงื่อนไขในสิ่งตอไปนี้ดวย คือ
(1) ขนาดความกวางและความยาวต่ําสุด หรือเนื้อที่จํานวนนอยที่สุดของที่ดินแปลงยอยที่จะจัด
สรรได
(2) ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตางๆ ทางเดินและทางเทาในที่ดินจัดสรรทั้งหมดรวมทั้ง
การตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร
(3) ระบบการระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล
(4) ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จําเปนตอการรักษาสภาพ
แวดลอมการสงเสริมสภาพความเปนอยู และการบริหารชุมชน
มาตรา 17 ใหนํามาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 มาใชบังคับแกคณะกรรมการ
โดยอนุโลม
มาตรา 18 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและคณะ
กรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อใหพิจารณาหรือกระทําการอยางใด
ตามที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือคณะกรรมการมอบหมายได เวนแตการดําเนินการตามมาตรา 14
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(1) และ (2)
คณะอนุกรรมการและบุคคลซึ่งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือคณะกรรมการแตงตั้ง มีอํานาจ
หนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือคณะกรรมการในกิจการที่ไดรับมอบหมาย
มาตรา 19 ใหนํามาตรา 12 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 20 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน กลางคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการ และบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา 18 เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
หมวด 2
การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
------------------------มาตรา 21 หามมิใหผูใดทําการจัดสรรที่ดิน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 22 ผูใดขอแบงแยกที่ดินเปนแปลงยอยมีจํานวนตั้งแตสิบแปลงขึ้นไป และไมอาจแสดงให
เปนที่เชื่อไดวามิใชเปนการแบงแยกที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดิน ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผูขอดําเนินการ
ยื่นคําขอทําการจัดสรรที่ดินและรอการดําเนินการเรื่องการแบงแยกที่ดินไวกอน หากผูขอไมเห็นดวยใหมี
สิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณภายในกําหนดสี่สิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการไดรับอุทธรณ
ถาคณะกรรมการมิไดมีคําวินิจฉัยภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเรื่องการแบง
แยกที่ดินนั้นตอไป
เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณเปนประการใดแลว ใหแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือใหผู
อุทธรณทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
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มาตรา 23 ผูใดประสงคจะทําการจัดสรรที่ดินใหยื่นคําขอตอพนักงานที่ดินจังหวัดหรือ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแหงทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมหลักฐานและรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่มีชื่อผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเปนผู
มีสิทธิในที่ดิน โดยที่ดินนั้นตองปลอดจากบุริมสิทธิใดๆ เวนแตบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย
(2) ในกรณีที่ที่ดินที่ขอทําการจัดสรรที่ดินมีบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย หรือภาระการ
จํานอง ใหแสดงบันทึกความยินยอมใหทําการจัดสรรที่ดินของผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานองและจํานวน
เงินที่ผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี้จากที่ดินแปลงยอยแตละแปลง และตองระบุดวยวาที่
ดินที่เปนสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใชเพื่อบริการสาธารณะไมตองรับภาระหนี้บุริมสิทธิหรือจํานองดังกลาว
(3) แผนผังแสดงจํานวนที่ดินแปลงยอยที่จะขอจัดสรรและเนื้อที่โดยประมาณของแตละแปลง
(4) โครงการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรร การจัดใหมีการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ รวม
ทั้งการปรับปรุงอื่นตามควรแกสภาพของทองถิ่น โดยแสดงแผนผัง รายละเอียด และรายการกอสราง
ประมาณการคากอสราง และกําหนดเวลาที่จะจัดทําใหแลวเสร็จ ในกรณีที่ไดมีการปรับปรุงที่ดินที่ขอที่ดิน
ใหแสดงแผนผังรายละเอียดและรายการกอสรางที่ไดจัดทําแลวเสร็จนั้นดวย
(5) แผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
(6) วิธีการจําหนายที่ดินจัดสรรและการชําระราคาหรือคาตอบแทน
(7) ภาระผูกพันตางๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
(8) แบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร
(9) ที่ตั้งสํานักงานของผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
(10) ชื่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด ซึ่งจะเปนผูค้ํา
ประกัน การจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดิน และค้ําประกันการบํารุง
รักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
มาตรา 24 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอนุญาตใหผูใดทําการจัดสรรที่ดินและผูนั้นยังมิได
จัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสารารณะหรือการปรับปรุงที่ดินหรือดําเนินการยังไมแลวเสร็จตามแผนผัง
และโครงการ คณะกรรมการจะตองใหผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดมาทําสัญญาค้ําประกันกับคณะกรรมการวาถาผูขอใบอนุญาตทํา
การจัดสรรที่ดินไมจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือการปรับปรุงที่ดินใหแลวเสร็จตามแผน
ผัง โครงการ และกําหนดเวลาที่ไดรับอนุญาตไว หรือมีกรณีมีเชื่อไดวาจะไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา
ตามที่ไดรับอนุญาต ธนาคารหรือสถาบันการเงินผูค้ําประกันตองชําระเงินใหแกคณะกรรมการตามจํานวนที่
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คณะกรรมการกําหนดไวในสัญญาค้ําประกันภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อคณะกรรมการจะไดใช
เงินนั้นในการดําเนินการจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือปรับปรุงที่ดินนั้นใหแลวเสร็จตาม
แผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต และถามีเงินเหลือใหคืนแกผูค้ําประกันโดยไมชักชา
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผูค้ําประกันรับไปดําเนินการจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการ
สาธารณะหรือปรับปรุงที่ดินใหแลวเสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนดแทนการเรียกใหผูค้ําประกัน
ชําระเงินก็ได ถาผูค้ําประกันไมเริ่มทําการในเวลาอันควรหรือไมทําใหแลวเสร็จภายในกําหนด คณะ
กรรมการมีอํานาจเรียกใหผูค้ําประกันชําระเงินดังกลาวตามวรรคหนึ่งได
ในกรณีที่คณะกรรมการใหผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมา
ทําสัญญาค้ําประกันตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตองใหผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินทําหนังสือรับ
รองกับคณะกรรมการดวยวา ถาจํานวนเงินที่ผูค้ําประกันไดค้ําประกันไวไมเพียงพอแกการดําเนินการตาม
วรรคหนึ่งก็ดี หรือผูค้ําประกันไมจายเงินตามที่ประกันไวทั้งหมดหรือบางสวนก็ดี ผูขอใบอนุญาตทําการ
จัดสรรที่ดินจะเปนผูจายเงินตามจํานวนที่ขาดใหคณะกรรมการเพื่อดําเนินการใหแลวเสร็จ
ในกรณีที่มีการผิดสัญญาที่ทํากับคณะกรรมการ ใหประธานคณะกรรมการมีอํานาจฟองและตอสู
คดีในนามคณะกรรมการ
การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน และการเบิกจายเงิน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัด
สรรที่ดินกลางกําหนด
มาตรา 25 การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินใหคณะกรรมการกระทํา
ใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาไดรับ
คําขอ ถาคณะกรรมการไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ใหถือวาคณะกรรมการไดใหความเห็นชอบแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินนั้นแลว
การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขั้น
ตอนหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด
มาตรา 26 ในกรณีที่คณะกรรมการไมเห็นชอบหรือมีคําสั่งไมอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินผูขอ
ใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางภายในสามสิบวันนับแตวัน
ที่ทราบคําสั่ง และใหคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวัน
ที่ไดรับอุทธรณ หากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไมวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ให
ถือวาผูอุทธรณไดรับความเห็นชอบหรือไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน
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คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางใหเปนที่สุด
มาตรา 27 การออกใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน ใหคณะกรรมการออกใบอนุญาตภายใน
กําหนดเจ็ดวันนับแต
(1) วันที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบหรือถือวาไดใหความเห็นชอบ แผนผัง โครงการและวิธี
การในการจัดสรรที่ดินตามมาตรา 25 หรือ
(2) วันที่ไดรับทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่
ดินกลางเห็นควรอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน หรือนับแตวันที่ถือวาผูอุทธรณไดรับอนุญาตใหทําการ
จัดสรรที่ดินตามมาตรา 26
เมื่อคณะกรรมการออกใบอนุญาตใหผูใดทําการจัดสรรที่ดินแลว ใหคณะกรรมการแจงใหผูทําการ
จัดสรรที่ดินทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
มาตรา 28 เมื่อไดออกใบอนุญาตใหผูใดทําการจัดสรรที่ดินแลว ใหคณะกรรมการรับสงใบ
อนุญาตพรอมทั้งแผนผัง โครงการ และวิธีการที่คณะกรรมการอนุญาตไปยังพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่
ซึ่งที่ดินจัดสรรนั้นตั้งอยู เพื่อใหจดแจงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการวาที่ดินนั้นอยูภายใตการจัดสรรที่ดิน และเมื่อไดออกโฉนดที่
ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่แบงแยกเปนแปลงยอยแลว ใหจดแจงไวในโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนที่แบงแยกทุกฉบับ
มาตรา 29 การโฆษณาโครงการจัดสรรที่ดินในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่กําหนดไวในมาตรา 23
ขอความในโฆษณาจะตองตรงกับหลักฐานและรายละเอียดที่กําหนดไวในคําขออนุญาตดวย
มาตรา 30 ในกรณีที่ที่ดินจัดสรรมีบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย หรือการจํานองติดอยู
เมื่อไดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่ดินที่แบงแยกเปนแปลงยอยแลว ใหพนักงาน
เจาหนาที่จดแจงบุริมสิทธิหรือการจํานองนั้นในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่แบงแยก
เปนแปลงยอยทุกฉบับ พรอมทั้งระบุจํานวนเงินที่ผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี้จากที่ดิน
แปลงยอยแตละแปลงในสารบัญสําหรับจดทะเบียนดวย และใหถือวาที่ดินแปลงยอยแตละแปลงเปน
ประกันหนี้บุริมสิทธิหรือหนี้จํานองตามจํานวนเงินที่ระบุไวนั้น
ใหที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคและที่ดินที่ใชเพื่อบริการสาธารณะปลอดจากบุริมสิทธิในมูลซื้อขาย
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อสังหาริมทรัพยและภาระการจํานอง
หมวด 3
การดําเนินการจัดสรรที่ดิน
------------------------มาตรา 31 ใหผูจัดสรรที่ดินแสดงใบอนุญาต แผนผัง โครงการ และวิธีการตามที่คณะกรรมการ
อนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สํานักงานที่ทําการจัดสรรที่ดิน
ถาใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญหผูจัดสรรที่ดินยื่นคําขอรับใบแทนตามแบบที่คณะ
กรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการสูญหายหรือชํารุด
มาตรา 32 ถาผูจัดสรรที่ดินประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการ หรือวิธีการที่ไดรับ
อนุญาต ใหผูจัดสรรที่ดินยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาตามแบบที่
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด พรอมทั้งแผนผัง โครงการ หรือวิธีการที่จะแกไขเปลี่ยนแปลง
พรอมกับหนังสือยินยอมของธนาคารหรือสถาบันการเงินผูค้ําประกันเพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา
ในการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการ หรือวิธีการที่ไดยื่นไวตามวรรคหนึ่ง ใหนํา
มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 30 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 33 เมื่อไดรับใบอนุญาตแลวหามมิใหผูจัดสรรที่ดินทํานิติกรรมกับบุคคลใดอันกอใหเกิด
ภาระผูกพันแกที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคและที่ดินที่ใชเพื่อบริการสาธารณะ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
กําหนด
การกอใหเกิดภาระผูกพันแกที่ดินอื่นนอกจากที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคและที่ดินที่ใชเพื่อบริการ
สาธารณะ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด
มาตรา 34 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรระหวางผูจัดสรรที่ดินกับผูซื้อที่ดินจัดสรรตองทําตาม
แบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตามวรรคหนึ่งสวนใด หากมิไดทําตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
กลางกําหนดและไมเปนคุณคาผูซื้อที่ดินจัดสรร สัญญาสวนนั้นไมมีผลใชบังคับ
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มาตรา 35 ในการชําระราคาที่ดิน หรือการชําระหนี้บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยหรือ
หนี้จํานองจากผูซื้อที่ดินจัดสรร ใหผูรับเงินออกหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูรับเงินใหแกผูซื้อที่ดิน
จัดสรร และใหถือวาหลักฐานการชําระเงินดังกลาวเปนหลักฐานแสดงการชําระราคาที่ดินจัดสรร
มาตรา 36 ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนที่ดินที่ทําการจัดสรรใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรร
ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร ผูจัดสรรที่ดินตองโอนที่ดินใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรรโดยปลอดจาก
บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยและภาระการจํานองในที่ดินนั้น
ถาผูจัดสรรที่ดินไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรมีสิทธิชําระหนี้บุริมสิทธิในมูลซื้อ
ขายอสังหาริมทรัพยหรือหนี้จํานองตอผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานองได โดยใหถือวาเปนการชําระราคาที่
ดินแกผูจัดสรรที่ดินสวนหนึ่งดวย
มาตรา 37 เมื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรไดชําระราคาที่ดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว ใหถือวาที่
นั้นพนจากการยึดหรืออายัดทั้งปวง ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรนําหลักฐานเปนหนังสือที่แสดงวาไดชําระราคา
ดังกลาวพรอมดวยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามสัญญาจะซื้อจะขาย
ที่ดินจัดสรรตอพนักงานเจาหนาที่ เมื่อไดรับเอกสารและหลักฐานดังกลาวแลว ใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรรตอไป
ถาที่ดินจัดสรรตามวรรคหนึ่งมีการจดทะเบียนบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยหรือการ
จํานองและมีหลักฐานการชําระหนี้บุริมสิทธิหรือจํานองครบถวนแลว ใหที่ดินนั้นปลอดจากบุริมสิทธิใน
มูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยหรือภาระการจํานอง และใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให
แกผูซื้อที่ดินจัดสรร
ในกรณีที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรไมสามารถนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่
ไดเพราะบุคคลอื่นยึดถือหรือครอบครองไว เมื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรรองขอใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินจากบุคคลที่ยึดถือหรือครอบครองไวมาดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรรได
เมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่บุคคลที่ยึดถือหรือครอบครองหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินได
รับแจงหรือถือวาไดรับแจงคําสั่พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อดําเนิน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรรได
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มาตรา 38 ถาผูจัดสรรที่ดินประสงคจะโอนใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอคณะกรรมการตามแบบที่
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด
เมื่อคณะกรรมการเห็นวาการโอนนั้นไมเปนที่เสียหายแกผูซื้อที่ดินจัดสรรและธนาคารหรือสถาบัน
การเงินซึ่งเปนผูค้ําประกันตามมาตรา 24 หรือมาตรา 43 วรรคสอง ไดยินยอมดวยแลว ใหคณะกรรมการ
อนุญาตใหโอนใบอนุญาตใหแกผูรับโอน
คาธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 39 เมื่อไดโอนใบอนุญาตใหแกผูรับโอนแลว ใหบรรดาสิทธิและหนาที่ของผูโอนซึ่งมีตอ
ผูซื้อที่ดินจัดสรรตกไปยังผูรับโอน
มาตรา 40 ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินตาย ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาต
ตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดตอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูจัดสรรที่
ดินตาย หรือภายในกําหนดเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรขยายให เมื่อคณะกรรมการสอบสวนแลวเห็น
วาผูยื่นคําขอมีสิทธิในที่ดินที่จัดสรร ใหคณะกรรมการโอนใบอนุญาตใหแกผูยื่นคําขอรับโอน และให
คณะกรรมการแจงใหธนาคารหรือสถาบันการเงินและผูซื้อที่ดินจัดสรรทราบ
ถาผูจัดสรรที่ดินที่ที่ตายไมมีผูจัดการมรดกหรือทายาท หรือมีแตผูจัดการมรดกหรือทายาทมิไดยื่น
คําขอตอคณะกรรมการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรชําระราคาที่ดินตามสัญญาจะ
ซื้อจะขายตอสํานักงานวางทรัพย และใหนํามาตรา 24 วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรไดชําระราคาที่ดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว ใหนํามาตรา 37 มา
ใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ผูจักสรรที่ดินตาย ไมวาจะมีผูจัดการมรดกหรือทายาทผูรับโอนใบอนุญาตตอไปหรือไม
ใหถือวาธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เปนผูค้ําประกันตามมาตรา 24 หรือมาตรา 43 วรรคสอง ยังคง
ผูกพันอยูตามสัญญาค้ําประกันนั้น
มาตรา 41 เมื่อมีการบังคับคดีที่ดินที่ทําการจัดสรรของผูจัดสรรที่ดิน ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรชําระ
ราคาที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายตอเจาพนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย แลวแตกรณีแทน
การชําระตอบุคคลที่กําหนดไวในสัญญา และในระหวางที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรมิไดปฏิบัติผิดสัญญาจะซื้อจะ
ขาย ใหงดการขายทอดตลาดหรือจําหนายที่ดินจัดสรรนั้นไวกอน เวนแตจะเปนการขายทอดตลาดที่ดินจัด
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สรรทั้งโครงการตามวรรคสี่
เมื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรชําระราคาที่ดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว ใหที่ดินจัดสรรนั้นพน
จากการยึด อายัด หรือการบังคับคดี การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ใหนําความในมาตรา 37 มาใช
บังคับโดยอนุโลม
เมื่อไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรรแลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหเจา
พนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบถึงการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการพนจาก
การยึด อายัด หรือการบังคับคดีของที่ดินแปลงนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดจดทะเบียน
ในการขายทอดตลาดที่ดินจัดสรรทั้งโครงการ ผูซื้อจะตองรับโอนใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน
และรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่ผูจัดสรรที่ดินมีตอผูซื้อที่ดินจัดสรร

มาตรา 42 ในกรณีนิติบุคคลเปนผูดําเนินการจัดสรรที่ดินและนิติบุคคลนั้นตองเลิกไปโดยยังมิได
ดําเนินการตามแผนผังและโครงการที่ดั้บอนุญาตหรือดําเนินการยังไมครบถวน ใหนํามาตรา 40 วรรคสอง
วรรคสาม และวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด 4
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
------------------------มาตรา 43 สาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้นเพื่อการจักสรรที่ดินตามแผนผังและ
โครงการที่ไดรับอนุญาต เชน ถนน สวน สนามเด็กเลน ใหตกอยูในภาระจํายอมเพื่อประโยชนแกที่ดิน
จัดสรร และใหเปนหนาที่ของผูจัดสรรที่ดินที่จะบํารุงรักษาสาธารณูปโภคดังกลาวใหคงสภาพดังเชนที่ได
จัดทําขึ้นนั้นตอไป และจะกระทําการใดอันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไปหรือเสื่อมความ
สะดวกมิได
ใหผูจัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทําสัญญาค้ําประกันการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้น และยังอยูในความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้น และยังอยูในความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาของผูจัดสรรที่ดินตามวรรค
หนึ่งกับคณะกรรมการ และใหนํามาตรา 24 มาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา 44 ผูจัดสรรที่ดินจะพนจากหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา 43 เมื่อไดมีการ
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาที่ผูจัดสรรที่ดินรับผิดชอบการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคตามมาตรา 23 (5) แลวตามลําดับ ดังตอไปนี้
(1) ผูซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้ หรือนิติบุคคลตาม
กฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา ภายในเวลาที่ผูจัดสรรที่ดินกําหนด
ซึ่งตองไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดิน
(2) ผูจัดสรรที่ดินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค
(3) ผูจัดสรรที่ดินจดทะเบียนโอนทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน
การดําเนินการตาม (1) และ (2) ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด
ทั้งนี้ โดยตองกําหนดใหผูจัดสรรที่ดินรับผิดชอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนหนึ่งดวย
มาตรา 45 การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการมีมติใหจัดตั้ง และแตงตั้งตัวแทนยื่นคําขอจดทะเบียนตอเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพรอมดวยขอบังคับที่มีรายการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(1) ชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
(2) วัตถุประสงค
(3) ที่ตั้งสํานักงาน
(4) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ การเลือกตั้ง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง
และการประชุมของคณะกรรมการหมูบานจัดสรร
(5) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน การบัญชี และการเงิน
(6) ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก
(7) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ
การขอจดทะเบียนจัดตั้ง การควบ การยกเลิก และการบริหารนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 46 ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรที่จดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล
ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีคณะกรรมการหมูบานจัดสรรเปนผูดําเนินการของนิติบุคคลหมูบาน
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จัดสรรตามกฎหมายและขอบังคับของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรภายใตการควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญ
ของสมาชิก
คณะกรรมการหมูบานจัดสรรเปนผูแทนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคล
ภายนอก
มาตรา 47 เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา 45 แลว ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายเปน
สมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
ในกรณีที่มีที่ดินจัดสรรแปลงยอยที่ยังไมมีผูใดซื้อหรือไดโอนกลับมาเปนของผูจัดสรรที่ดิน ใหผู
จัดสรรที่ดินเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
มาตรา 48 เพื่อประโยชนของผูซื้อที่ดินจัดสรร ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีอํานาจหนาที่ดัง
ตอไปนี้
(1) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการใชประโยชนสาธารณูปโภค
(2) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยูอาศัยและการจราจรภายในที่ดินจัดสรร
(3) เรียกเก็บเงินคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในสวนที่นิติบุคคล
หมูบานจัดสรรมีหนาที่บํารุงรักษาจากสมาชิก
(4) ยื่นคํารองทุกขหรือเปนโจทกฟองแทนสมาชิกเกี่ยวกับกรณีที่กระทบสิทธิหรือประโยชนของ
สมาชิกจํานวนตั้งแตสิบรายขึ้นไป
(5) จัดใหมีบริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือทรัพยสินเพื่อสาธารณ
ประโยชน
(6) ดําเนินการอื่นใดใหเปนไปตามกฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือ
ขอบังคับของคณะกรรมการที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้
การดําเนินการตาม (1) (2) และ (5) จะตองไดรับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญของสมาชิก
มาตรา 49 คาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ใหจัดเก็บเปนรายเดือนจากที่
ดินแปลงยอยในโครงการจัดสรรที่ดินทุกแปลง ทั้งนี้ อาจกําหนดคาใชจายในอัตราที่แตกตางกันตาม
ประเภทการใชประโยชนที่ดินหรือขนาดพื้นที่ไดตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด
ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรออกคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคสําหรับที่ดิน
จัดสรรที่ตนซื้อ และใหผูจัดสรรที่ดินออกคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคสําหรับ
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ที่ดินแปลงยอยที่ยังไมมีผูซื้อ
การกําหนดและการแกไขอัตราคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค จะตองได
รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญของสมาชิกตามมาตรา 44 (1) หรือคณะกรรมการตามมาตรา 44 (2)
ใหเริ่มเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเมื่อเริ่มจัดตั้งนิติบุคคลตาม
มาตรา 44 (1) หรือเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตามมาตรา 44 (2) โดยใหนิติบุคคลตามมาตรา 44
(1) หรือผูซึ่งดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตามมาตรา
44 (2) ที่มีหนาที่ในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคมีอํานาจในการจัดเก็บ
หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคและการจัด
ทําบัญชี ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด
มาตรา 50 ผูมีหนาที่ชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตามมาตรา 49 วรรค
สอง ที่ชําระเงินดังกลาวลาชากวาเวลาที่กําหนด จะตองจายคาปรับสําหรับการจายเงินลาชาตามอัตราที่คณะ
กรรมการกําหนด
ผูที่คางชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปติดตอกันตั้งแตสามเดือนขึ้นไปอาจถูกระงับ
การใหบริการหรือการใชสิทธิในสาธารณูปโภค และในกรณีที่คางชําระติดตอกันตั้งแตหกเดือนขึ้นไป
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผูคางชําระจนกวาจะ
ชําระใหครบถวน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ใหถือวาหนี้คาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเปนหนี้บุริมสิทธิในมูลรักษา
อสังหาริมทรัพยเหนือที่ดินจัดสรรของผูคางชําระ
มาตรา 51 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะใหแกนิติบุคคลตามมาตรา 44 (1) ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีอากร
เงินที่นิติบุคคลตามมาตรา 44 (1) ไดรับจากผูจัดสรรที่ดินหรือผูซื้อที่ดินจัดสรรเพื่อนําไปใชจายใน
การบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ใหไดรับการยกเวนภาษีอากร
การยกเวนภาษีอากรตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวล
รัษฎากร โดยจะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดวยก็ได
มาตรา 52 ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินกระทําการใดๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมตาม
มาตรา 43 ลดไปหรือเสื่อมความสะดวก หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดใหผิดไปจากแผนผังโครงการ
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หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือผูซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจสั่งใหผูจัดสรรที่ดินระงับการกระทํานั้น และบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ใหคงสภาพดังเชนที่ไดจัดทําขึ้น หรือดําเนินการตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กําหนด
มาตรา 53 การจัดใหมีและการบํารุงรักษาบริการสาธารณะใหนําความในมาตรา 50 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหเรียกเก็บคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะไดตามอัตราที่คณะกรรมการ
ใหความเห็นชอบ
หมวด 5
การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน
------------------------มาตรา 54 ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินประสงคจะยกเลิกการจัดสรรที่ดิน ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่
ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแหงทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู
การขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ
กระทรวง
มาตรา 55 ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาปดประกาศคําขอยกเลิก
การจัดสรรที่ดินไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขา สํานักงานของผูจัดสรร
ที่ดิน บริเวณที่ดินที่ทําการจัดสรร ที่วาการอําเภอ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล มีกําหนดหกสิบวัน
และใหผูจัดสรรที่ดินประกาศในหนังสือพิมพซึ่งแพรหลายในทองถิ่นนั้นไมนอยกวาเจ็ดวันและแจงเปน
หนังสือใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทราบ
มาตรา 56 ใหผูซึ่งมีประโยชนเกี่ยวของกับการจัดสรรที่ดินที่ประสงคจะคัดคานคําขอยกเลิกการ
จัดสรรที่ดิน ยื่นคําคัดคาตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาภายในสามสิบวัน
นับแตวันครบกําหนดปดประกาศตามมาตรา 55
ถาไมมีผูใดคัดคานภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขาเสนอเรื่องใหคณะกรรมการสั่งยกเลิกการจัดสรรที่ดิน
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ถาในกรณีที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรคัดคาน ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
สาขายกเลิกเรื่องขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน แตถามีผูคัดคานแตมิใชผูซื้อที่ดินจัดสรรใหเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเสนอคําขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินคําคัดคานใหคณะกรรมการ
พิจารณา
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสาม ผูจัดสรรที่ดินหรือผูคัดคานอาจอุทธรณตอคณะ
กรรมการจัดสรรที่ดินกลางไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย
มาตรา 57 เมื่อคณะกรรมการสั่งยกเลิกการจัดสรรที่ดินแลว ใบอนุญาตที่ไดออกตามมาตรา 27
ใหเปนอันยกเลิก
หมวด 6
บทกําหนดโทษ
------------------------มาตรา 58 ผูจัดสรรที่ดินหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารตามที่คณะ
กรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือคณะกรรมการเรียกหรือสั่งตามมาตรา 15 หรือผูจัดสรรที่ดินหรือผูครอบ
ครองที่ดินจัดสรรผูใดไมใหความสะดวกแกคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง คณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการ หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางแตงตั้งในการปฏิบัติงานตามมาตรา 18 ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 59 ผูใดฝาฝนมาตรา 21 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปและปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึง
หนึ่งแสนบาท
มาตรา 60 ผูใดแจงขอความหรือแสดงหลักฐานหรือรายละเอียดตามมาตรา 23 (7) อันเปนเท็จ
หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 61 ผูใดโฆษณาโครงการจัดสรรที่ดินโดยฝาฝนมาตรา 29 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหา
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
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มาตรา 62 ผูจัดสรรที่ดินผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 31 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 63 ผูจัดสรรที่ดินผูใดฝาฝนมาตรา 34 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 64 ผูใดฝาฝนมาตรา 35 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 65 ผูใดฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบ
หมายตามมาตรา 52 นอกจากตองปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวแลว ตองระวางโทษปรับอีกวันละหนึ่งพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝน
มาตรา 66 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งจะตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล
กรรมการ ผูจัดการของนิติบุคคล และบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับ
โทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําผิดนั้น
(ตารางอัตราโทษสําเร็จรูป ดู “CD ฐานความผิดตั้งและแกขอหา” : สูตรไพศาล)

บทเฉพาะกาล
------------------------มาตรา 67 บรรดากฎกระทรวงและขอกําหนดที่ออกตามประกาศขอคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ลง
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 ใหคงมีผลใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราช
บัญญัตินี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวงและขอกําหนดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 68 ใหคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ลง
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและคณะกรรมการจัด
สรรที่ดินกรุงเทพมหานคร จนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและคณะกรรมการจัด
สรรที่ดินกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้
ใหคณะอนุกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ลง
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด จนกวาจะไดมีการ
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แตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 69 ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใดๆ ที่ไดใหไวตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 ที่ยังมีผลใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนใบ
อนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 70 การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค ใหนํามาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48
มาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 51 และมาตรา 52 มาใชบังคับแกการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 ดวยโดยอนุโลม
การบํารุงรักษาบริการสาธารณะ ใหนํามาตรา 53 มาใชบังคับแกการจัดสรรที่ดินตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 ดวยโดยอนุโลม
การพนจากความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอน
ใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 หรือผูรับโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค ใหนํามาตรา 44 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ลง
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค มิไดปฏิบัติหนาที่ใน
การบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภค ผูซื้อที่ดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากวากึ่งหนึ่งของจํานวนที่
ดินแปลงยอยตามแผนผังโครงการ อาจยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
สาขา เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได
เมื่อเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาไดรับคําขอจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร ใหปดประกาศคําขอไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานที่ดิน เขตหรือที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอที่ทํา
การแขวงหรือที่ทําการกํานันแหงทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูและบริเวณใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคทราบ
ตามที่อยูที่ไดใหไวกับพนักงานเจาหนาที่
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ลงวันที่
24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค คัดคานการจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสงเรื่องใหคณะกรรมการ
พิจารณา หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปน
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สาธารณูปโภค มิไดปฏิบัติหนาที่ในการบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภคจริง ใหนําความในมาตรา
43 วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม หากคณะกรรมการเห็นวาผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาต
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่
ดินอันเปนาธารณูปโภคไดปฏิบัติหนาที่ในการบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภค ใหยกเลิกการดําเนิน
การจดทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ลง
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคไมคัดคานหรือไม
ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตามวรรคหก ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
สาขาจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร และใหมีอํานาจจดทะเบียนโอนทรัพยสินที่เปน
สาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตอไป
มาตรา 71 ในระหวางที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางยังมิไดกําหนดแบบมาตรฐานของสัญญา
ตามมาตรา 8 (4) มิใหนําความในมาตรา 34 และมาตรา 63 มาใชบังคับ
มาตรา 72 บรรดาคําขออนุญาต การออกหรือโอนใบอนุญาตใหจัดสรรที่ดินที่อยูระหวางการ
พิจารณาดําเนินการของคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน คณะอนุกรรมการในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตการอุทธรณ ใหดําเนินการตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
-----------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน
ไดประกาศใชบังคับมาเปนเวลานานแลว มีหลักการและรายละเอียดไมเหมาะสมหลายประการ สมควร
แกไขปรับปรุงเพื่อกําหนดมาตรการในการคุมครองผูซื้อที่ดินจัดสรร โดยเฉพาะการไดสิทธิในที่ดินจัดสรร
และการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ นอกจากนั้น เพื่อให
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เกิดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจการจัดสรรที่ดินไดกระจายอํานาจการอนุญาตและการควบคุมดูแลการ
จัดสรรที่ดินไปสูระดับจังหวัด และกําหนดเวลาในการพิจารณาอนุญาตใหแนนอน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

