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พระราชบัญญัติ 
การจัดสรรที่ดิน  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัตแิห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า  “สาธารณูปโภค”  ระหว่างบทนิยามคําว่า  “ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร”  

และคําว่า  “บริการสาธารณะ”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
““สาธารณูปโภค”  หมายความว่า  สิ่งอํานวยประโยชน์ที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ 

ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสัญญาหรือแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาต” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย   
เป็นประธานกรรมการ  อัยการสูงสุด  อธิบดีกรมการปกครอง  อธิบดีกรมชลประทาน  อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนหกคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความสามารถ   
หรือประสบการณ์ในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  การผังเมือง  การบริหารชุมชน  หรือกฎหมาย  เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมที่ดินเป็นกรรมการและเลขานุการ  และแต่งตั้งข้าราชการกรมที่ดินจํานวนไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ให้แต่งตั้งจากผู้แทนภาคเอกชนซ่ึงเป็นผู้ดําเนินกิจการเก่ียวกับ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดทุกจังหวัด  ดังนี้ 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ให้มีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย  อธิบดี

กรมที่ดินหรือรองอธิบดีกรมที่ดินซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนกรมชลประทาน  
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  ผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนกรุงเทพมหานคร  และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทย
แต่งตั้ง  เป็นกรรมการ  และให้ผู้แทนกรมที่ดินเป็นกรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในจังหวัดอื่น  ให้มีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด  ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนกรมชลประทาน  
อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าสํานักงานอัยการจังหวัด  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  ปลัดจังหวัด   
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ  
และให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘ เม่ือได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ใดทําการจัดสรรที่ดินแล้ว  ให้คณะกรรมการจัดส่งใบอนุญาต  
พร้อมทั้งแผนผัง  โครงการ  และวิธีการที่คณะกรรมการอนุญาตไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ซึ่งที่ดิน
จัดสรรนั้นตั้งอยู่โดยเร็ว  เพื่อให้จดแจ้งในโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการว่าที่ดินนั้นอยู่ภายใต้การจัดสรรที่ดิน  และเม่ือได้ออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ที่แบ่งแยกเป็นแปลงย่อยแล้ว  ให้จดแจ้งไว้ในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ที่แบ่งแยกทุกฉบับ  สําหรับที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคและที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะ
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ให้จดแจ้งด้วยว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะ 
ตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาตให้ทําการจัดสรรที่ดิน  แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๔๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

“มาตรา  ๔๓/๑  ห้ามโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค  เว้นแต่เป็นการโอนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๔ ผู้จัดสรรที่ดินจะพ้นจากหน้าที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ตามมาตรา  ๔๓   
เม่ือได้ดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด  ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดินรับผิดชอบ 
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา  ๒๓  (๕)  แล้วตามลําดับ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้หรือนิติบุคคล 
ตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวไปจัดการและดแูลบํารุงรักษาภายในเวลาที่ผู้จัดสรรทีด่ินกําหนด  
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้จัดสรรที่ดิน 

(๒) ผู้จัดสรรที่ดินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  หรือดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นสาธารณประโยชน์ 

การดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด  
ทั้งนี้  ต้องกําหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินรับผิดชอบจํานวนเงินค่าบํารุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนหนึ่งด้วย 

เม่ือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรรตาม  (๑)  แล้ว  ให้ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคตกเป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร   
โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์  หากไม่ได้โฉนดที่ดิน 
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์มา  ให้ถือว่าสูญหาย  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบแทนเพื่อดําเนินการ
ดังกล่าวต่อไป” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้ที่ค้างชําระเงินค่าบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป  อาจถูกระงับ
การให้บริการหรือการใช้สิทธิในสาธารณูปโภค  และในกรณีที่ค้างชําระตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป  พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผู้ค้างชําระจนกว่าจะชําระให้ครบถ้วน  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด” 

มาตรา ๑๐ ผู้ได้ รับใบอนุญาตหรือผู้ รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ   
ฉบับที่  ๒๘๖  ลงวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕  หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค  
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ที่ยังมิได้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  หากภายหลังได้ดําเนินการตามมาตรา  ๗๐  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และได้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว  ให้ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภค
ตกเป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน์  หากไม่ได้โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์มา  ให้ถือว่าสูญหาย  และ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบแทนเพื่อดําเนินการดังกล่าวต่อไป 

มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่การจัดสรรที่ดินในปัจจุบันไม่ได้กําหนดให้
จดแจ้งในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือที่ดิน
ที่ใช้เพ่ือบริการสาธารณะ  เป็นผลให้ไม่อาจทราบชัดเจนว่าที่ดินแปลงใดเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือที่ดิน
ที่ใช้เพ่ือบริการสาธารณะ  และมีการโอนที่ดินดังกล่าวไปยังบุคคลอ่ืนซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
อันเป็นสาธารณูปโภคของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรโดยรวม  จึงสมควรให้มีการจดแจ้งดังกล่าวและห้ามการโอนที่ดิน 
อันเป็นสาธารณูปโภค  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพ้นจากหน้าที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้จัดสรรที่ดิน
และการให้ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคตกเป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม  ประกอบกับสมควรแก้ไขบทบัญญัติที่กําหนดช่ือตําแหน่งในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ี 
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน  รวมทั้งแก้ไขระยะเวลาการค้างชําระค่าบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภคให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


