ระเบียบกรมทีด่ ิน
วาดวย การจดแจงในโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
และการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกีย่ วกับที่ดินจัดสรร
พ.ศ. ๒๕๔๖
โดยที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓ บัญญัติใหยกเลิกประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ และตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ กําหนดใหมีการจดแจงการจัดสรรที่ดิน บุริมสิทธิ์ในมูลซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย และการจํานองในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน รวมถึงมาตรา ๓๗
มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ กําหนดวิธีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่ไดรับอนุญาตให
ทําการจัดสรรที่ดินไวดวย ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่เปนไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กรมที่ดินจึงวางระเบียบเกี่ยวกับการจดแจงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน และการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินจัดสรรไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมทีด่ นิ วาดวย การจดแจงในโฉนดที่ดิน หรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนและการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกี่ยวกับที่ดินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๖”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ คําสัง่ หรือหนังสือใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ ๔ ใหผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดนิ เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การแบงจัดสรรและการจดแจงการจัดสรรที่ดิน บุริมสิทธิ หรือการจํานอง
ขอ ๕ เมื่อพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ซึ่งที่ดินที่ขออนุญาตทําการจัดสรรตั้งอยู ไดรับ
ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินพรอมทั้งแผนผัง โครงการและวิธีการรายใดจากคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดแลว ใหจดแจงขอความลงในโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนทั้งฉบับสํานักงานที่ดินและฉบับเจาของที่ดิน ที่ไดรับอนุญาตใหทําการ
จัดสรรแลวแตกรณีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน โดยจดลงในสารบัญ

จดทะเบียนบรรทัดแรกหรือใตรายการจดทะเบียนรายการสุดทายดวยอักษรสีแดงใหตรงกันวา “ที่ดิน
แปลงนี้อยูภายใตการจัดสรรที่ดิน” เสร็จแลวใหลงชื่อพรอมดวยวัน เดือน ป กํากับไว
ขอ ๖ เมื่อผูจัดสรรที่ดินนําโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่ไดรับอนุญาต
ใหจัดสรรที่ดิน ตามขอ ๕ ยื่นคําขอแบงแยกที่ดิน ใหใชชื่อประเภทในคําขอวา “แบงจัดสรร” และเมื่อจด
ทะเบียนใหใชชื่อประเภทการจดทะเบียนวา “แบงจัดสรร” เชนเดียวกัน โดยใหพนักงานเจาหนาที่จด
ทะเบียนในสารบัญจดทะเบียนทํานองเดียวกับวิธีการจดทะเบียนประเภท “แบงในนามเดิม” หรือ “แบงหัก
ที่สาธารณประโยชน” แลวแตกรณี แตไมวาจะเปนการจดทะเบียนตามวิธีการแบงในนามเดิมหรือแบงหัก
ที่สาธารณประโยชนก็ตามใหใชชื่อประเภทการจดทะเบียนวา “แบงจัดสรร” ทั้งสิ้น
ขอ ๗ เมื่อไดทําการแบงแยกและออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
ที่ดินจัดสรรตามขอ ๖ เปนแปลงยอยแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่ไดรับอนุญาตใหจัดสรร
ที่ดินไมมีบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย หรือการจํานองติดอยู ใหจดแจงขอความ “ที่ดินแปลงนี้
อยูภายใตการจัดสรรที่ดิน” ลงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่แบงแยกเปนแปลงยอย
ทุกฉบับทั้งฉบับสํานักงานที่ดินและฉบับเจาของที่ดินทันที โดยปฏิบัติเชนเดียวกับที่กลาวในขอ ๕ และ
สําหรับที่ดินแปลงที่เปนสาธารณูปโภคหรือใชเพื่อบริการสาธารณะทั้งกรณีที่เปนโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนที่ไดรับอนุญาตใหจัดสรรที่ดิน หรือเปนแปลงที่แบงแยกเปนแปลงยอย ใหจดแจง
ขอความเพิ่มเติมตอเนื่องจากขอความ “ที่ดินแปลงนี้อยูภายใตการจัดสรรที่ดิน” ดวยอักษรสีแดงไปอีกวา
“และเปนพื้นที่สวนที่กันไวเปนสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ ประเภท.............ตามใบอนุญาตให
ทําการจัดสรรที่ดิน เลขที่...................ออกให ณ วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ....” เสร็จแลวให
พนักงานเจาหนาที่ลงชื่อพรอมดวยวัน เดือน ป กํากับไว
(๒) กรณีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่ไดรับอนุญาตใหจัดสรร
ที่ดินมีบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย หรือการจํานองติดอยู ดําเนินการดังนี้
(ก) ยกรายการจดทะเบียนประเภทดังกลาวในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชนที่ไดรับอนุญาตใหจัดสรรที่ดิน มาจดแจงลงไวในสารบัญจดทะเบียนของโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนที่แบงแยกเปนแปลงยอย ฉบับสํานักงานที่ดินและฉบับเจาของที่ดินลงชื่อ
พรอมดวยวัน เดือน ป กํากับไว ถัดจากรายการจดทะเบียนที่ยกมาใหจดแจงขอความ “ที่ดินแปลงนี้อยู
ภายใตการจัดสรรที่ดิน” โดยปฏิบัติเชนเดียวกับที่กลาวในขอ ๕ และตอจากขอความที่จดแจงดังกลาวให
เพิ่มเติมขอความตอเนื่องไปอีกวา “และรับภาระหนี้ตามสัญญาจํานอง (และ/หรือบันทึกขอตกลงบุริมสิทธิ)
ฉบับลงวันที่........เดือน....................พ.ศ. .... เปนจํานวนเงิน................บาท (..................................)”
(ระบุจํานวนเงินใหตรงกับจํานวนเงินที่ผูทรงบุริมสิทธิและ/หรือผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี้ ซึ่งผูขอทํา
การจัดสรรที่ดินแสดงไวตามนัยมาตรา ๒๓(๒) แหงพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓) เสร็จแลว
ใหพนักงานเจาหนาที่ลงชื่อ พรอมดวยวัน เดือน ป กํากับไว

(ข) สําหรับที่ดินแปลงทีเ่ ปนสาธารณูปโภคหรือใชเพื่อบริการสาธารณะ เปน
ที่ดินที่ปลอดจากบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยและการจํานอง จึงใหดําเนินการดังนี้
กรณีที่ดินแปลงที่เปนสาธารณูปโภคหรือใชเพื่อบริการสาธารณะเปนโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่ไดรับอนุญาตใหจัดสรรที่ดิน ซึ่งไดจดแจงขอความ “ที่ดินแปลง
นี้อยูภายใตการจัดสรรที่ดิน” ไวแลวตามขอ ๕ ใหจดแจงขอความลงในสารบัญจดทะเบียนบรรทัดแรก
หรือใตรายการจดทะเบียนแบงจัดสรรรายการสุดทายดวยอักษรสีแดงวา “ที่ดินแปลงนี้เปนพื้นที่สวนที่กัน
ไวเปนสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะประเภท........................ตามใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน
เลขที่.........ออกให ณ วันที่.......เดือน...................พ.ศ. ....” เสร็จแลวใหพนักงานเจาหนาที่ลงชื่อ พรอม
ดวยวัน เดือน ป กํากับไว
กรณีที่ดินแปลงที่เปนสาธารณูปโภคหรือใชเพื่อบริการสาธารณะเปนโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนแปลงแยก ใหจดแจงขอความ “ที่ดินแปลงนี้อยูภายใตการจัดสรร
ที่ดิน” โดยปฏิบัติเชนเดียวกับที่กลาวในขอ ๕ ตอจากขอความที่จดแจงดังกลาวใหเพิ่มเติมขอความดวย
อัก ษรสีแ ดงตอ เนื่อ งไปอีก วา “และเปน พื้น ที่สว นที่กัน ไวเ ปน สาธารณูป โภคหรือ บริก ารสาธารณะ
ประเภท...............ตามใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินเลขที่...........ออกให ณ วันที่......เดือน..............
พ.ศ. ....” เสร็จแลวใหพนักงานเจาหนาที่ลงชื่อ พรอมดวยวัน เดือน ป กํากับไว
(๓) คาธรรมเนียมจดทะเบียน “แบงจัดสรร” ใหเรียกเก็บทํานองเดียวกับการจด
ทะเบียนแบงในนามเดิม กลาวคือ เรียกเก็บประเภทไมมีทุนทรัพย ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.
๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒(๗)(ฑ)
หมวด ๒
การจดทะเบียนโอนที่ดินที่ทาํ การจัดสรรใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรร
ขอ ๘ ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเพื่อโอนที่ดินที่ทําการจัดสรรใหแกผูซื้อที่ดิน
จัดสรรตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรใหปฏิบตั ิดงั นี้
(๑) กรณีผูจัดสรรที่ดินกับผูซื้อที่ดินจัดสรรนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินจัดสรรที่
แบ งแยกเปนแปลงย อยแล วมายื่นคํา ขอจดทะเบี ยนซื้อขายที่ดินต อพนักงานเจ าหน าที่ ให พนัก งาน
เจาหนาที่สอบสวนตามแบบคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ท.ด.๑ หรือ ท.ด.๑ ก. ตามระเบียบเมื่อ
สอบสวนแลว หากที่ดินที่ซื้อขายไมมีการจดทะเบียนบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยและภาระการ
จํานอง ใหพนักงานเจาหนาที่จัดทําหนังสือสัญญาขายตามแบบ ท.ด.๑๓ หรือ ท.อ.๕ แลวดําเนินการจด
ทะเบียนประเภท “ขาย” ตามความประสงคของผูขอโดยปฏิบัติเชนเดียวกับการจดทะเบียนประเภทขาย
โดยทั่วไป แตหากที่ดินจัดสรรที่ซื้อขายมีการจดทะเบียนบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยหรือภาระ

การจํานอง ผูจัดสรรที่ดินตองดําเนินการจดทะเบียนเพื่อใหที่ดินที่ซื้อขายปลอดจากบุริมสิทธิหรือภาระ
การจํานองนั้นเสียกอน เสร็จแลวพนักงานเจาหนาที่จึงดําเนินการจดทะเบียนประเภท “ขาย” ตอไปได
(๒) กรณีผูซื้อที่ดินจัดสรรขอจดทะเบียนรับโอนที่ดินจัดสรรตอพนักงานเจาหนาที่
เพียงฝายเดียว เนื่องจากผูซื้อที่ดินจัดสรรไดชําระราคาที่ดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะขายแลวตาม
มาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหพนักงานเจาหนาที่เรียกหลักฐานเปน
หนังสือที่แสดงวา ผูซื้อที่ดินจัดสรรไดชําระราคาที่ดินตอผูจัดสรรที่ดิน หลักฐานการชําระหนี้บุริมสิทธิใน
มูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย หรือหนี้จํานองตอผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานอง หลักฐานการชําระราคาที่ดิน
ตามสัญญาจะซื้อจะขายตอสํานักงานวางทรัพย หลักฐานการชําระราคาที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายตอ
เจาพนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยแลวแตกรณีมาตรวจ แลวใหผูซื้อที่ดินจัดสรรสง
สําเนาหรือภาพถายหลักฐานดังกลาวซึ่งผูซื้อที่ดินรับรอง เมื่ อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบตนฉบับ
หลักฐานกับสําเนาหรือภาพถายอีกชั้นหนึ่งเห็นวาถูกตองตรงกันแลวใหลงชื่อรับรองการตรวจไวในสําเนา
หรือภาพถายแลวดําเนินการดังนี้
(ก) กรณีผูซื้อที่ดินจัดสรนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเจาของที่ดินมายื่น
คําขอจดทะเบียน ใหพนักงานเจาหนาที่รับคําขอสอบสวนและจัดทําหนังสือสัญญาขายหรือขาย (ปลอด
บุริมสิทธิ หรือปลอดจํานอง) แลวแตกรณี ตามตัวอยางทายระเบียบนี้ เมื่อจดทะเบียนแลวใหเก็บสําเนา
หรือภาพถายหลักฐานการชําระหนี้และหรือชําระราคานั้นรวมเรื่องไวในสารบบที่ดินของที่ดินแปลงดังกลาว
(ข) กรณีผูซื้อที่ดินจัดสรรไมสามารถนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเจาของ
ที่ดินมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ เพราะบุคคลอื่นยึดถือหรือครอบครองไว และผูซื้อที่ดินจัดสรรขอให
พนักงานเจาหนาที่เรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินจากผูยึดถือหรือผูครอบครองมาดําเนินการจดทะเบียน
ใหพนักงานเจาหนาที่รับคําขอสอบสวน (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก.) ขายหรือขาย (ปลอดบุริมสิทธิหรือปลอดจํานอง)
ตามตัวอยางขอ ๘(๒)(ก) แตยังไมตองจัดทําหนังสือสัญญาขายหรือขาย (ปลอดบุริมสิทธิหรือปลอดจํานอง)
พรอมทั้งใหผูซื้อที่ดินจัดสรรแสดงความประสงคใหเจาหนาที่เรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเจาของที่ดิน
โดยยื่นคําขอ (ท.ด.๙) ตามตัวอยางทายระเบียบนี้ เสร็จแลวใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือเรียกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินจากผูยึดถือหรือผูครอบครองตามที่ผูซื้อแจงใหทราบ โดยสงหนังสือทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับไปยังผูยึดถือหรือครอบครองตามที่อยูของผูยึดถือหรือครอบครองหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ ทีป่ รากฏ
ในสารบบที่ดินหรือที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรแจง กรณีที่เรียกแลวไดหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาจดทะเบียน ให
พนักงานเจาหนาที่จัดทําหนังสือสัญญาขายหรือขาย (ปลอดบุริมสิทธิหรือปลอดจํานอง) แลวแตกรณี
โดยปฏิบัติตามตัวอยางขอ ๘(๒)(ก) กรณีเรียกแลวไมไดหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาจดทะเบียนเนื่องจาก
ผูยึดถือหรือครอบครองหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไมสงมอบหนังสือแสงดสิทธิใหแกพนักงานเจาหนาที่
เมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่บุคคลที่ยึดถือหรือครอบครองหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไดรับแจง
หรือถือวาไดรับแจงคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินเพื่อดําเนินการจดทะเบียนขายหรือขาย (ปลอดบุริมสิทธิหรือปลอดจํานอง) ตามตัวอยางขอ ๘(๒)(ก)

ใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรรตอไปได ตามนัยมาตรา ๓๗ วรรคสาม และวรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรร
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อจดทะเบียนแลวใหเก็บสําเนาหรือภาพถายหลักฐานการชําระหนี้และหรือชําระ
ราคานั้นรวมเรื่องไวในสารบบที่ดินของที่ดินแปลงดังกลาว
กรณีผูซื้อที่ดินจัดสรรขอจดทะเบียนรับโอนที่ดินจัดสรรตอพนักงานเจาหนาที่
เพียงฝายเดียว โดยไมมีหลักฐานที่แสดงวาไดชําระราคาที่ดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร
ซึ่งอาจประกอบดวยหลักฐานดังที่กลาวไวในขอ ๘(๒) พนักงานเจาหนาที่จะทําการจดทะเบียนใหตาม
ความประสงคของผูซื้อที่ดินจัดสรรไมได ใหแจงขอขัดของใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทราบ
ขอ ๙ ในกรณีมีการบังคับคดีที่ดินที่ทําการจัดสรรของผูจัดการที่ดิน เมื่อพนักงานเจาหนาที่
ไดดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนที่ดินดังกลาวใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรรตามขอ ๘(๒) แลว
ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหเจาพนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบถึงการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม และการพนจากการยึด อายัด หรือการบังคับคดีของที่ดินแปลงนั้นภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดจดทะเบียน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๑๐ คาธรรมเนียมจดทะเบียนประเภท “ขาย” และขาย (ปลอดบุริมสิทธิหรือปลอด
จํานอง) ใหเรียกเก็บตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒ (๗)(ก) กรณีการจดทะเบียนประเภท “ปลอดบุริมสิทธิ หรือ
“ปลอดจํานอง” ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียนในประเภทไมมีทุนทรัพยตามกฎกระทรวง ฉบับที่
๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒ (๗)(ฑ)
หมวด ๓
การจดแจงยกเลิกการจัดสรรที่ดิน
ขอ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
จังหวัดไดสั่งยกเลิกการจัดสรรที่ดินตามนัยมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
แลว ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกการยกเลิกลงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนแปลงที่
ยกเลิกทั้งฉบับสํานักงานที่ดินและฉบับเจาของที่ดิน ใหมีขอความตรงกันวา “คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
กรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด................ไดสั่งยกเลิกการจัดสรรที่ดินตามคําสั่ง
ฉบับที่.......ลงวันที่...........เดือน......................พ.ศ. ....” แลวใหลงชื่อพรอมดวยวัน เดือน ป กํากับไว
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(ลงชื่อ) อรรถพร ทองประไพ
(นายอรรถพร ทองประไพ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดิน

