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พระราชบัญญตั ิ
จัดรูปที่ดนิเพือ่พัฒนาพืน้ที ่

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่”  หมายความวา การดําเนินการพัฒนาที่ดิน

หลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม ปรับปรุงหรือจัดสรางโครงสรางพ้ืนฐาน และการรวม
รับภาระและกระจายผลตอบแทนอยางเปนธรรม ทั้งนี้ โดยความรวมมือระหวางเอกชนกับเอกชน
หรือเอกชนกับรัฐ เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนในที่ดินที่เหมาะสมยิ่งข้ึนในดานการคมนาคม 
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมและชุมชน และเปนการสอดคลองกับการผังเมือง 

“โครงการจัดรูปที่ดิน”  หมายความวา โครงการที่จัดทําข้ึนสําหรับการจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ 

“กองทุน”  หมายความวา กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๘๑ ก/หนา ๑/๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“สมาคม”  หมายความวา สมาคมที่จัดตั้งข้ึนเพื่อดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ตามพระราชบัญญัตินี ้

“เจาของที่ดิน”  หมายความวา ผูมีสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน และ
ใหหมายความรวมถึงเจาของหองชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดดวย 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
“คณะกรรมการสวนจังหวัด”  หมายความวา คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อ

พัฒนาพ้ืนที่สวนจังหวัดและใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
กรุงเทพมหานครดวย 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งคณะกรรมการสวนจังหวัดแตงตั้งให
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

“เจาพนักงานทองถ่ิน”  หมายความวา 
(๑)  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๒)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๓)  นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
(๔)  นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
(๕)  หัวหนาผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมาย

กําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ิน สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช

บังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพืน้ที่ 

   
 
มาตรา  ๕  ใหมีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ข้ึนคณะหนึ่ ง

ประกอบดวย 
(๑)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ 
(๒)  ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธานกรรมการ 
(๓)  ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวง

คมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อัยการ
สูงสุด ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมธนารักษ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เลขาธิการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และผูวาการเคหะแหงชาติเปนกรรมการ และอธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมืองเปนกรรมการและเลขานุการ 

(๔)  ผูแทนสภาทนายความ ผูแทนสภาสถาปนิก ผูแทนสภาวิศวกร ผูแทนสภา
หอการคาแหงประเทศไทย และผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนกรรมการ 

(๕)  ผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งจํานวนสี่คนเปนกรรมการ 

ในการแตงตั้งกรรมการตาม (๕) ใหกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
รวมกันสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๖  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  กําหนดนโยบาย เปาหมาย และมาตรการสําคัญเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อ

พัฒนาพื้นที่ 
(๒)  ใหความเห็นชอบแผนแมบทและพื้นที่เปาหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา

พ้ืนที่ตามที่คณะกรรมการสวนจังหวัดเสนอ 
(๓)  กําหนดมาตรฐานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่
(๔)  ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการขอจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา

พ้ืนที่ และการอนุมัติโครงการของคณะกรรมการสวนจังหวัด 
(๕)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ 
(๖)  ออกระเบียบเกี่ยวกับการจายเงินอุดหนุนหรือเงินใหกูยืมแกสวนราชการ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจในการจัดสรางหรือปรับปรุง
สาธารณูปโภคหรือสถานที่สาธารณประโยชนที่เปนการรองรับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

(๗)  ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อใหผูดําเนินโครงการ
จัดรูปที่ดินกูยืมหรือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดิน 

(๘)  ออกระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาคาทดแทน คาเสียหายหรือคาใชจายอื่น
ในการดําเนินการจัดรูปที่ดินที่ตองทดรองจายเงินจากกองทุน 

(๙)  กําหนดคุณสมบัติ จํานวนผูเช่ียวชาญการตีราคาทรัพยสิน และหลักเกณฑ
การประเมินราคาทรัพยสินในการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน 

(๑๐)  กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการรับเงิน การใชจาย การเก็บรักษาและหา
ประโยชนเงินกองทุน 

(๑๑)  ออกระเบียบเกี่ยวกับการนําที่ดินของรัฐมาใช การจัดที่ดินอื่นทดแทน
ที่ดินของรัฐ และการเวนคืนที่ดินในเขตดําเนินการจัดรูปที่ดิน 

(๑๒)  ออกระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมาคมและการตรวจสอบการ
ดําเนินการของสมาคม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๓)  วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับปญหาการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามคํารอง
หรือคําอุทธรณของเจาของที่ดินหรือบุคคลผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดิน 

(๑๔)  ใหความเห็นหรือคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ 

(๑๕)  ดําเนินกิจการอื่นที่เก่ียวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพ่ือใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี ้

ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรมโยธาธิการ
และผังเมืองเปนผูปฏิบัติการหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตอไปได 

 
มาตรา ๗  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๕) มีวาระอยูในตําแหนง

คราวละสองป 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง ใหผูไดรับแตง

ตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได แตตองไมเกิน

สองวาระติดตอกัน 
 
มาตรา ๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๕) พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือหยอน

ความสามารถ 
(๔)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๕)  เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๙  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธาน

ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ถารองประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือคะแนนเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเรื่องใด หามมิใหเขารวมพิจารณา
และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 
มาตรา ๑๐  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา 

ศึกษา วิจัย หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได และใหนํามาตรา 
๙ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพืน้ที่สวนจังหวัด 
   

 
มาตรา ๑๑  ใหมีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่สวนจังหวัด

ประกอบดวย 
(๑)  ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ 
(๒)  รองผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนรองประธาน

กรรมการ 
(๓)  เกษตรและสหกรณจังหวัด เจาพนักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษพ้ืนที่ 

อุตสาหกรรมจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาที่ทาํ
การอัยการจังหวัด ผูแทนกรมทางหลวง ผูแทนการเคหะแหงชาติ และผูแทนองคการบริหารสวน
จังหวัดเปนกรรมการ และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 

(๔)  ผูแทนสภาทนายความ  ผูแทนหอการคาจั งหวัด  และผูแทนสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด หรือผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในกรณีจังหวัดใดไมมีสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดเปนกรรมการ 

(๕)  ผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ซึ่งผูวาราชการจังหวัด
แตงตั้งจํานวนสามคนเปนกรรมการ 

ในการแตงตั้งกรรมการตาม (๕) ใหกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
รวมกันสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่มีการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพื้นที่ที่มี
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินใด ใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดหรือเจา
พนักงานทองถ่ินแหงทองที่นั้นรวมเปนกรรมการดวย 

ในกรณีที่มีการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดใดคาบ
เก่ียวกับเขตพื้นที่จังหวัดอื่น ใหเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่ในพื้นที่คาบเกี่ยวรวมเปนกรรมการ
ดวย 

 
มาตรา ๑๒  ใหมีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประกอบดวย 
(๑)  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมกร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  ปลัดกรุงเทพมหานครเปนรองประธานกรรมการ 
(๓)  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนกรมที่ดิน ผูแทนกรมธนารักษ ผูแทนกรมโยธาธิการและผัง
เมือง ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ผูแทนการเคหะแหงชาติ ผูแทนการประปานครหลวง และ
ผูแทนการไฟฟานครหลวงเปนกรรมการ และผูอํานวยการสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานครเปน
กรรมการและเลขานุการ 

(๔)  ผูแทนสภาทนายความ ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย และผูแทน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนกรรมการ 

(๕)  ผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ซึ่งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครแตงตั้งจํานวนสามคนเปนกรรมการ 

ในการแตงตั้งกรรมการตาม (๕) ใหกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
รวมกันสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่มีการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร
คาบเกี่ยวกับเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใด ใหเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่นั้นรวม
เปนกรรมการดวย 

 
มาตรา ๑๓  คณะกรรมการสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  ใหความเห็นชอบการตั้งสมาคมและควบคุมกํากับการดําเนินงานของ

สมาคม 
(๒)  กําหนดมาตรการและแนวทางการสงเสริมสนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ

พัฒนาพื้นที ่
(๓)  เสนอแผนแมบทและพื้นที่เปาหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของ

จังหวัดตอคณะกรรมการ เพ่ือขอความเห็นชอบ 
(๔)  แตงตั้งผูตรวจการสมาคม และพนักงานเจาหนาที ่
(๕)  ประสานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กับโครงการหลักของทองถ่ิน 
(๖)  อนุมัติโครงการจัดรูปที่ดินที่ดําเนินการภายในเขตจังหวัด 
(๗)  เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารกองทุนเกี่ยวกับการขอรับการ

สนับสนุนการเงินจากเงินกองทุน 
(๘)  เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการนําที่ดินของรัฐมาใช การ

จัดหาที่ดินทดแทนที่ดินของรัฐและการเวนคืนที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
(๙)  พิจารณากําหนดคาทดแทนหรือคาเสียหายตามหลักเกณฑและวิธีการที่

คณะกรรมการกําหนด 
(๑๐)  ดําเนินกิจการอื่นที่เก่ียวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพ่ือใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัตินี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการแตงตั้งผูตรวจการสมาคมตาม (๔) ใหแตงตั้งจากขาราชการหรือเจาหนาที่
ในหนวยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๔  ใหนําความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช

บังคับกับคณะกรรมการสวนจังหวัดโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
สมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที ่

   
 
มาตรา ๑๕  สมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จะจัดตั้งไดก็แตโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และมีวัตถุประสงคหลักเก่ียวกับการดําเนินโครงการจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 
มาตรา ๑๖  การขอจดทะเบียนสมาคมใหเจาของที่ดินที่จะเปนสมาชิกของ

สมาคมเลือกตั้งคณะผู เ ร่ิมกอตั้ งสมาคมขึ้นไมนอยกวาสามคนยื่นคําขอจดทะเบียนตอ
คณะกรรมการสวนจังหวัดพรอมเอกสารที่เก่ียวของดังตอไปนี ้

(๑)  บัญชีรายชื่อของผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสมาคมพรอมทั้งจํานวนที่ดินของ
บุคคลดังกลาวและจํานวนที่ดินที่จะดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด 

(๒)  รางขอบังคับของสมาคมสองฉบับ 
(๓)  เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการสวนจังหวัดกําหนด 
 
มาตรา ๑๗  ใหคณะกรรมการสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในการรับจดทะเบียน 

และใหมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหบุคคลที่เก่ียวของมาชี้แจงขอเท็จจริง หรือใหสงเอกสารมา
เพ่ือประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนสมาคมได 

 
มาตรา ๑๘  ขอบังคับของสมาคมอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
(๑)  ช่ือสมาคม 
(๒)  วัตถุประสงคของสมาคม 
(๓)  ที่ตั้งสํานักงาน 
(๔)  คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ 
(๕)  อัตราคาสมัครและคาบํารุง 
(๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน การบัญชี และการเงินของสมาคม 
(๗)  ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
(๘)  ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการของสมาคม ไดแกจํานวนกรรมการ การ

เลือกตั้ง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมคณะกรรมการของสมาคม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๙)  ขอกําหนดเกี่ยวกับการแตงตั้ง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การ
กําหนดอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของผูจัดการ 

(๑๐)  การแกไขขอบังคับ และการเลิกสมาคม 
 
มาตรา ๑๙  ใหคณะกรรมการสวนจังหวัดพิจารณาคําขอจดทะเบียนและราง

ขอบังคับ หากเห็นวาคําขอนั้นถูกตองตามมาตรา ๑๖ และรางขอบังคับถูกตองตามมาตรา ๑๘ ให
คณะกรรมการสวนจังหวัดรับจดทะเบียนสมาคม และออกใบสําคัญรับจดทะเบียนใหแกสมาคม
นั้น และใหประกาศการจดทะเบียนสมาคมในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่คณะกรรมการสวนจังหวัดไมรับจดทะเบียนสมาคม ใหแจงคําส่ังพรอม
ทั้งเหตุผลที่ไมรับจดทะเบียนเปนหนังสือไปยังผูย่ืนคําขอโดยไมชักชา ผูย่ืนคําขอจดทะเบียนมีสิทธิ
อุทธรณคําส่ังไมรับจดทะเบียนตอคณะกรรมการ โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอคณะกรรมการสวน
จังหวัดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังไมรับจดทะเบียน 

ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณและแจงคําวินิจฉัยอุทธรณพรอมทั้งเหตุผลใหผู
อุทธรณและคณะกรรมการสวนจังหวัดทราบโดยไมชักชา คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

การจัดตั้งสมาคมใหมีผลเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๐  ใหสมาคมที่ไดจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคล และใหถือวาผูลงช่ือขอ

จดทะเบียนสมาคมและผูที่มีช่ืออยูในบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๑๖ (๑) เปนสมาชิกของสมาคมนับ
แตวันที่จัดตั้งสมาคม 

ในกรณีที่มีเจาของที่ดินหรือบุคคลอื่นสมัครเปนสมาชิกสมาคมเพิ่มขึ้นภายหลังที่
สมาคมไดจัดตั้งแลว ใหถือวาเปนสมาชิกเมื่อไดชําระคาสมัครและคาบํารุงตามมาตรา ๑๘ (๕) 
แลว และใหสมาคมแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการสวนจังหวัดทราบ 

 
มาตรา ๒๑  ใหคณะผูเร่ิมกอตั้งสมาคมจัดใหมีการประชุมใหญสามัญครั้งแรก

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่จัดตั้งสมาคม เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการ และมอบหมายการทั้งปวง
ใหแกคณะกรรมการของสมาคม 

การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสมาคมนั้น 

 
มาตรา ๒๒  ใหมีคณะกรรมการของสมาคมประกอบดวยกรรมการซึ่งที่ประชุม

ใหญเลือกตั้งจากสมาชิกเปนผูดําเนินกิจการ และเปนผูแทนสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการของสมาคมจะมอบใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทํา
การแทนก็ได 

 
มาตรา ๒๓  ใหสมาคมรายงานกิจการ งบดุล บัญชีรายรับรายจายซึ่งผูสอบบัญชี

ไดรับรองแลวตอคณะกรรมการสวนจังหวัดภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นงวดการบัญชีและ
ประกาศรายงานดังกลาวโดยเปดเผยใหสมาชิกทราบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๔  ใหผูตรวจการสมาคมมีหนาที่ตรวจสอบกิจการและการเงินของ

สมาคมตามที่คณะกรรมการสวนจังหวัดกําหนด โดยใหเสนอรายงานการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการสวนจังหวัด 

 
มาตรา ๒๕  คณะกรรมการสวนจังหวัด หรือผูตรวจการสมาคมมีอํานาจออก

คําส่ังเปนหนังสือใหคณะกรรมการของสมาคม พนักงานสมาคม หรือสมาชิกสมาคม มาชี้แจง
ขอเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสมาคม หรือใหสงเอกสารเก่ียวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการ
ประชุมของสมาคมได 

 
มาตรา ๒๖  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการสวนจังหวัด

หรือผูตรวจการสมาคมมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสมาคมในระหวางเวลาทําการ
ของสมาคมได และใหผูเก่ียวของอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือ หรือใหคําช้ีแจงแกผู
ปฏิบัติการตามสมควร 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่กรรมการสมาคม ผูจัดการ หรือพนักงานสมาคมทําให

สมาคมเสียหายถาสมาคมไมรองทุกขหรือฟองคดี คณะกรรมการสวนจังหวัดอาจมีคําส่ังให
ผูตรวจการสมาคมรองทุกขหรือฟองคดีแทน โดยใหพนักงานอัยการรับวาตางใหก็ได 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากจะตองมีคาใชจายใหทดรองจายจาก
เงินกองทุน 

ใหสมาคมชดใชคาใชจายที่เก่ียวกับการรองทุกข การฟองคดี หรือการวาตาง
ใหแกกองทุนหรือพนักงานอัยการแลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๘  ถาที่ประชุมใหญของสมาคมลงมติอันเปนการฝาฝนกฎหมาย หรือ

ขอบังคับของสมาคม คณะกรรมการสวนจังหวัดมีอํานาจสั่งเพิกถอนมตินั้นได 
 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่คณะกรรมการของสมาคมกระทําการไมถูกตองในการ

ปฏิบัติหนาที่ของตนจนทําใหเส่ือมเสียผลประโยชนของสมาคมหรือสมาชิก หรือสมาคมมี
ขอบกพรองเกี่ยวกับการเงินหรือการบัญชีตามรายงานตามมาตรา ๒๓ หรือกิจการ หรือการเงิน
ตามรายงานการตรวจสอบตามมาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการสวนจังหวัดแจงเปนหนังสือให
คณะกรรมการของสมาคมดําเนินการแกไขขอบกพรองตามวิธีการที่คณะกรรมการสวนจังหวัด
กําหนด พรอมทั้งแจงใหสมาชิกของสมาคมทราบ 

คณะกรรมการของสมาคมจะตองดําเนินการแกไขขอบกพรองใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาไมแกไขใหเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร คณะกรรมการสวนจังหวัดอาจมีคําส่ังดังตอไปนี้ 

(๑)  ใหคณะกรรมการของสมาคมออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือใหกรรมการ
สมาคม ซึ่งเก่ียวของกับการนั้นออกจากตําแหนงกรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  ใหระงับการปฏิบัติบางสวนที่เปนเหตุใหเกิดขอบกพรองหรือเส่ือมเสีย
ผลประโยชนของสมาคมหรือสมาชิก 

(๓)  ใหหยุดดําเนินการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการแกไขขอบกพรองนั้นใหเสร็จตาม
วิธีการและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสวนจังหวัดกําหนด 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่คณะกรรมการสวนจังหวัดมีคําส่ังใหคณะกรรมการของ

สมาคมออกจากตําแหนงทั้งคณะ หรือกรรมการบางคนออกจากตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๒๙ 
วรรคสอง (๑) ใหคณะกรรมการสวนจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการของสมาคมขึ้นคณะหนึ่งหรือ
กรรมการใหมแทนเปนการชั่วคราวแลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๑  สมาคมยอมเลิกดวยเหตุหนึ่งเหตุใดดังตอไปนี ้
(๑)  ขอบังคับของสมาคมกําหนดใหเลิก 
(๒) ที่ประชุมใหญของสมาคมไดลงมติใหเลิกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม

ในสี่ของสมาชิกทั้งหมด 
(๓)  สมาคมลมละลาย 
(๔)  คณะกรรมการสวนจังหวัดมีคําส่ังใหเลิกตามมาตรา ๓๒ 
การเลิกสมาคมตาม (๒) จะตองไดรับความเห็นชอบจากเจาหนี้และไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการสวนจังหวัดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๒  คณะกรรมการสวนจังหวัดมีอํานาจมีคําส่ังใหเลิกสมาคมไดเมื่อ

ปรากฎวา 
(๑)  สมาคมไมเร่ิมดําเนินการภายในหนึ่งปนับแตวันจัดตั้งสมาคมหรือหยุด

ดําเนินการติดตอกันตั้งแตหนึ่งปข้ึนไป หรือ 
(๒)  การดําเนินการของสมาคมขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

หรืออาจเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ 
 
มาตรา ๓๓  การชําระบัญชีสมาคมนั้น ใหนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยวาดวยการชําระบัญชีเลิกหางหุนสวนและบริษัทมาใชบังคับโดยอนุโลม 
ทรัพยสินของสมาคมสวนที่เหลือจากการชําระหนี้ใหแบงเฉล่ียคืนใหแกสมาชิก

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับสมาคม ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูใหตกเปน
ทรัพยสินของกองทุน 

 
มาตรา ๓๔  ใหคณะกรรมการสวนจังหวัดประกาศการเลิกสมาคมในราชกิจจานุ

เบิกษา 
 

หมวด ๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บททั่วไปเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที ่
   

 
มาตรา ๓๕  ผูที่จะเปนผูดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ไดมีดังตอไปนี้ 
(๑)  สมาคม 
(๒)  กรมโยธาธิการและผังเมือง การเคหะแหงชาติ และองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
(๓)  หนวยงานของรัฐหรือนิติบุคคลอื่นใดที่รัฐจัดตั้งข้ึนเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อ

พัฒนาพื้นที่ 
(๔)  หนวยงานของรัฐอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ใหหนวยงานตาม (๒) ดําเนินการจัดรูปที่ดินตามแผนแมบทและพื้นที่เปาหมาย

การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด 
 
มาตรา ๓๖  ในการจัดทําโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสนอขอความ

เห็นชอบตามมาตรา ๔๑ ผูริเร่ิมโครงการจะตองจัดประชุมเจาของที่ดินเพื่อปรึกษาหารือและรับฟง
ความเห็นนํามาปรับปรุงโครงการอยางตอเนื่อง รวมทั้งรวบรวมและแสดงหนังสือใหความยินยอม
ของเจาของที่ดินที่สมัครใจไวใหชัดเจนตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 

การเสนอโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพ่ือขอความเห็นชอบตามมาตรา 
๔๑ จะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจาของที่ดินในโครงการมาแสดงประกอบคําขอไม
นอยกวาสองในสามของเจาของที่ดินทั้งหมดและเปนเจาของที่ดินมีเนื้อที่รวมกันไมนอยกวาสองใน
สามของที่ดินในบริเวณนั้น 

ในกรณีอาคารชุดใหคํานวณเฉพาะที่ดินที่ตั้งอาคารชุดรวมกับที่ดินที่มีไวเพ่ือใช
หรือเพ่ือประโยชนรวมกันสําหรับเจาของอาคารชุดทั้งหมด และการนับคะแนนเสียงระหวางอาคาร
ชุดนั้นกับเจาของที่ดินอื่นภายในโครงการจัดรูปที่ดิน ใหถือวาอาคารชุดนั้นเปนเจาของที่ดินหนึ่ง
ราย โดยใหผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดเปนผูออกเสียงลงคะแนนตามมติเจาของรวม ในกรณีที่
อาคารชุดนั้นไดจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแลว 

 
มาตรา ๓๗  การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จะตองสอดคลองกับหลักการผัง

เมืองหรือผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแลวแตกรณี และดําเนินการใหมีส่ิงที่จะเปน
ประโยชนแกสวนรวมตามความเหมาะสมแกสภาพของชุมชนและการพัฒนาเมืองตอไปในอนาคต 

 
มาตรา ๓๘  ใหเจาของที่ดินในเขตจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มีสิทธิในที่ดินที่

ไดรับการจัดใหใหมตามโครงการจัดรูปที่ดินเหมือนกับสิทธิที่มีอยูในที่ดินเดิม โดยใหไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมทั้งปวงในการจดทะเบียน 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกเจาของอสังหาริมทรัพยในเขตจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ดวยโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๙  การดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไม
อยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 

 
มาตรา ๔๐  การดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ในที่ดินซึ่งเปนที่ดินเพื่อ

การศาสนาตามประมวลกฎหมายที่ดินตองไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลรักษาที่ดินเพื่อการ
ศาสนานั้น โดยไมใหนําความในมาตรา ๓๖ มาใชบังคับ 

การดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในที่ดินซึ่งเปนที่วัด ที่ธรณีสงฆหรือ
ที่ศาสนสมบัติกลางใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ 

 
หมวด ๕ 

การเสนอโครงการจัดรูปที่ดนิเพื่อพัฒนาพื้นที ่
   

 
มาตรา ๔๑  ผูที่จะดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตองเสนอโครงการจัด

รูปที่ดินตอคณะกรรมการสวนจังหวัดกอน เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสวนจังหวัด
แลวจึงจะดําเนินการได 

การเสนอโครงการจัดรูปที่ดินใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา รายละเอียดของโครงการอยางนอยตอง
ประกอบดวย 

(๑)  ช่ือของโครงการ 
(๒)  ช่ือผูดําเนินโครงการ 
(๓)  ที่ตั้งสํานักงานโครงการ 
(๔)  ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการ 
(๕)  ผังแมบทการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ โดยแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่จะ

ดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งอยางนอยจะตองแสดงแผนผังระบบถนน ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินของผูซึ่งเห็นดวยและผูซึ่งไมเห็น
ดวยกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่

(๖)  ภาระผูกพันตางๆ ซึ่งบุคคลอื่นมีสวนไดเสียในที่ดินที่ย่ืนคําขอ 
(๗)  แผนการเงินและคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน 
(๘)  รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
โครงการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ใดถามีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอ่ืนที่จะจัดเพื่อ

จําหนาย หรือที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยของรัฐที่จําเปนตองนํามาใช พรอมทั้งบริเวณที่จัดขึ้นเปน
การทดแทน และรายละเอียดเกี่ยวกับการรื้อถอน หรือเคล่ือนยายสิ่งที่จัดทําเพ่ือสาธารณูปโภค
หรือสาธารณูปการ ใหกําหนดไวเปนรายละเอียดของโครงการดวย 

 
มาตรา ๔๒  เพ่ือประโยชนในการจัดทําโครงการจัดรูปที่ดินใหสมบูรณตาม

มาตรา ๔๑ หรือเพ่ือประโยชนในการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน เมื่อมีคําขอสํารวจจากผูขอ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ คณะกรรมการสวนจังหวัดมีอํานาจประกาศกําหนดบริเวณ
ที่จะสํารวจเพื่อจัดทําโครงการจัดรูปที่ดินโดยใหประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่และสถานที่ที่เห็นไดชัดในบริเวณที่จะทําการสํารวจ กอนที่จะลง
มือทําการสํารวจไมนอยกวาสิบหาวันและประกาศไวจนกวาจะดําเนินการสํารวจเสร็จสิ้น โดยใหลง
วันที่ที่ปดประกาศในประกาศนั้นดวย ทั้งนี้ ใหผูเสนอโครงการจัดรูปที่ดินเปนผูออกคาใชจายใน
การประกาศ 

ภายในบริเวณที่มีประกาศสํารวจตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่และผูซึ่ง
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลดังกลาวมีอํานาจดังตอไปนี ้

(๑)  เขาไปทําการอันจําเปนเพื่อการสํารวจได 
(๒)  ทําเครื่องหมายระดับ ขอบเขต หรือแนวเขต โดยปกหลักหรือขุดรองแนว 

ในกรณีที่ตองสรางหมุดหลักฐานการแผนที่ในบริเวณที่ดินของผูใด ก็ใหมีอํานาจสรางหมุด
หลักฐานลงไดตามความจําเปน 

(๓)  ขุดดิน ตัดราก ก่ิงไม และกระทําการอยางอ่ืนแกส่ิงที่กีดขวางการสํารวจได
เทาที่จําเปน 

การดําเนินการตามวรรคสองในโรงเรือนหรือเคหสถานตองแจงใหเจาของหรือผู
ครอบครองทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน และใหคํานึงถึงการที่จะใหเจาของหรือผูครอบครอง
อสังหาริมทรัพยไดรับความเสียหายนอยที่สุด ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูเสียหายจะไดรับคาทดแทน 

ใหผูมีคําขอใหมีการสํารวจเปนผูออกคาใชจายและคาทดแทนความเสียหาย
เนื่องจากการสํารวจ ในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันไดในเรื่องคาใชจายและคาทดแทนความ
เสียหาย ใหเสนอคณะกรรมการสวนจังหวัดเปนผูพิจารณาตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๔๓ เมื่อผูดําเนินการเสนอโครงการจัดรูปที่ดินตอคณะกรรมการสวน

จังหวัดตามมาตรา ๔๑ ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีการประกาศโครงการจัดรูปที่ดินนั้นไวในที่
เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่และสถานที่ที่เห็นไดชัดในบริเวณที่
จะดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และใหมีหนังสือแจงเจาของที่ดินทางไปรษณียตอบรับใน
วันที่ปดประกาศดวย และใหผูดําเนินการเสนอโครงการจัดรูปที่ดินเปนผูออกคาใชจายในการนั้น 

ประกาศตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้
(๑)  ช่ือของผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
(๒)  บริเวณพื้นที่ที่จะดําเนินการโครงการจัดรูปที่ดิน 
(๓)  สถานที่ตั้งของสํานักงานโครงการจัดรูปที่ดิน 
(๔)  งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
(๕)  ผังแมบทการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
(๖)  รายการอื่นที่คณะกรรมการกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหเจาของที่ดินในบริเวณโครงการจัดรูปที่ดินแจงการยินยอมที่ใหดําเนินการตาม
มาตรา ๕๘ หรือย่ืนคัดคานหรือเสนอขอคิดเห็นเปนลายลักษณอักษรตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน
สามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือแจงตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช
รวมกันในโครงการจัดรูปที่ดิน ผูมีสวนไดเสียอาจเสนอขอคิดเห็นเปนลายลักษณอักษรตอ
พนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ปดประกาศตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการพิจารณาโครงการจัดรูปที่ดิน คณะกรรมการสวนจังหวัดตองนําคําคัดคาน
หรือขอเสนอทุกรายพรอมทั้งเชิญเจาของที่ดินผูย่ืนคัดคานหรือขอเสนอหรือผูมีสวนไดเสียที่ไดย่ืน
ขอเสนอตามวรรคสี่มาแสดงขอเท็จจริงและความเห็นประกอบการพิจารณาดวย 

 
มาตรา ๔๔  ในการพิจารณารายการที่ เ ก่ียวกับโครงการจัดรูปที่ดิน ถา

คณะกรรมการสวนจังหวัดเห็นวารายการดังกลาวไมถูกตอง ใหคณะกรรมการสวนจังหวัดมีอํานาจ
ส่ังใหผูเสนอโครงการจัดรูปที่ดินแกไขเสียใหมได 

 
มาตรา ๔๕  ในกรณีเกิดเพลิงไหมหรืออุบัติภัยอยางอ่ืนเปนเหตุใหอาคารเสียหาย

รายแรง ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นควรดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินเสนอความเห็นพรอมดวยแผนที่แสดงแนวเขตเพลิงไหมหรืออุบัติภัยอยางอ่ืนตอ
คณะกรรมการสวนจังหวัดภายในสามสิบวันนับแตวันเกิดเหตุเพลิงไหมหรืออุบัติภัยอยางอ่ืน ถา
เขตเพลิงไหมหรืออุบัติภัยอยางอ่ืนอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถ่ินมากกวาหนึ่งทองที่ ให
เจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่ซึ่งเก่ียวของเปนผูรวมกันพิจารณาและเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการสวนจังหวัด 

ใหถือวาการเสนอความเห็นพรอมดวยแผนที่แสดงแนวเขตเพลิงไหมหรือ
อุบัติภัยอยางอ่ืนตามวรรคหนึ่งเปนการเสนอโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามมาตรา ๔๑ 
และใหคณะกรรมการสวนจังหวัดพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็น 
โดยใหนําความในมาตรา ๔๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามมาตรานี้ไมอยูภายใตบังคับมาตรา 
๓๕ วรรคสอง และเจาพนักงานทองถ่ินอาจมอบใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๓๕ 
(๒) หรือหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๓๕ (๓) และ (๔) เปนผูดําเนินการแทนก็ได 

 
มาตรา ๔๖  ในการพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดิน คณะกรรมการ

สวนจังหวัดอาจใหผูเสนอโครงการจัดรูปที่ดินจัดหาหลักประกันเพื่อความมั่นคงและคุมครองผูซึ่ง
เก่ียวของ หรือใหแกไขปรับปรุงโครงการจัดรูปที่ดิน หรือกําหนดรายละเอียดหรือเง่ือนไขใดก็ได 

หลักเกณฑการพิจารณาเรื่องหลักประกันตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๗  ใหคณะกรรมการสวนจังหวัดพิจารณาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอดําเนินโครงการจัดรูป
ที่ดินและเอกสารถูกตองครบถวน เวนแตในกรณีที่ผูขอดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินขอรับเงิน
อุดหนุนหรือขอกูยืมเงินจากกองทุน และแจงวาไมประสงคจะดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินถาไมได
รับเงินจากกองทุนตามคําขอ ใหพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่คณะ
กรรมการบริหารกองทุนมีมติ 

เมื่อคณะกรรมการสวนจังหวัดมีมติใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบ
โครงการจัดรูปที่ดินแลว ใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหรือผูอํานวยการสํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานครแลวแตกรณีแจงมติดังกลาวใหผูขอดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินทราบภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่มีมติ 

ในกรณีที่คณะกรรมการสวนจังหวัดไมใหความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดิน ผู
เสนอโครงการจัดรูปที่ดินมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง 
ใหคณะกรรมการพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

เมื่อคณะกรรมการสวนจังหวัดใหความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินแลว ให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีที่โครงการจัดรูปที่ดินใดขอรับเงินอุดหนุนหรือขอกูยืมเงิน

จากกองทุน ใหคณะกรรมการสวนจังหวัดเสนอโครงการดังกลาวใหคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาอนุมัติเก่ียวกับการขอรับเงินอุดหนุนหรือขอกูยืมเงิน โดยใหแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนดวย 

 
มาตรา ๔๙  ถาผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลง

รายการในโครงการหรือวิธีดําเนินการในโครงการจัดรูปที่ดินที่ไดรับความเห็นชอบแลว ใหย่ืนคํา
ขอพรอมทั้งแผนผังโครงการหรือวิธีการที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงตอคณะกรรมการสวนจังหวัดเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ในการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในโครงการที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
โครงการ ใหนําความในมาตรา ๔๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การพิจารณาใหความเห็นชอบในการแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการจัดรูปที่ดินใหนํา
มาตรา ๔๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๐  นับแตมีประกาศตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ใหถือวาที่ดินที่เจาของ

ที่ดินจะตองสละใหแกผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อประโยชนในการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน
เปนหนี้บุริมสิทธิในฐานะที่เปนคาใชจายเพื่อประโยชนอันรวมกัน 

ใหผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินมีบุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพยที่ไดจัดให
เจาของที่ดินตามโครงการจัดรูปที่ดินเสมือนหนึ่งเปนบุริมสิทธิในมูลคาการซื้อขายอสังหาริมทรัพย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อายุความสิทธิเรียกรองที่ผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินมีตอเจาของที่ดินเปนอัน
สะดุดหยุดลงนับแตวันที่ผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินไดมีหนังสือทวงถามใหชําระหนี้ 

 
หมวด ๖ 

การดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่
   

 
มาตรา ๕๑  เมื่อคณะกรรมการสวนจังหวัดใหความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดิน

แลว ใหผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินประกาศเขตดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ วัน เวลา 
และสถานท่ีจัดประชุมเจาของที่ดินในเขตดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ไวในที่เปดเผย ณ 
สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่และสถานที่ที่เห็นไดชัดในบริเวณที่จะดําเนินการ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน โดยใหลงวันที่ที่ปดประกาศในประกาศ
นั้นดวย 

ภายใตบังคับมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการสวนจังหวัดใหความ
เห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินและไดมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว บรรดาเจาของที่ดินในเขต
ดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มีหนาที่จะตองปฏิบัติการใดๆ ตามที่กําหนดในโครงการจัด
รูปที่ดินนั้น และถามีการโอนสิทธิในที่ดินผูรับโอนยอมรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่ผูโอนผูกพันอยู
กับโครงการจัดรูปที่ดินดังกลาว 

 
มาตรา ๕๒  ในวันประชุมเจาของที่ดินใหมีการตั้งคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูป

ที่ดินประจําโครงการจัดรูปที่ดินแหงนั้น ประกอบดวยผูแทนคณะกรรมการสวนจังหวัด เจาของ
ที่ดินที่มาจากการเลือกตั้งจากเจาของที่ดินดวยกันเอง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการสวน
จังหวัดแตงตั้ง 

การเลือกตั้งคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินที่มาจากเจาของที่ดิน ใหจัดใหมี
ตัวแทนเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่แตกตางกันโดยกระจายตามกลุมตางๆ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

ใหคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินที่ไดรับเลือกตั้งจากเจาของที่ดินตามวรรค
หนึ่งพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑)  มิไดเปนเจาของที่ดินในเขตดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ หรือ 
(๒)  เจาของที่ดินจํานวนไมนอยกวาสองในสามเขาช่ือใหพนจากตําแหนง 
ในกรณีที่การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ดําเนินการโดยสมาคม ที่ปรึกษา

โครงการจัดรูปที่ดินตามวรรคหนึ่ง จะเปนกรรมการของสมาคมในขณะเดียวกันไมได 
จํานวนที่ปรึกษา วิธีการเลือกตั้ง วาระการดํารงตําแหนง การเลือกตั้งซอม องค

ประชุม และวิธีการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ใหคณะท่ีปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินไดรับคาตอบแทนจากผูดําเนินโครงการจัด

รูปที่ดินตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๓  คณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินมีหนาที่ใหคําปรึกษาแกผูดําเนิน
โครงการจัดรูปที่ดินในการกําหนดแผนชั่วคราว การกําหนดแปลงที่ดินใหม จํานวนคาชดเชย การ
ประเมินราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย การบริหารที่ดิน การจัดหาประโยชนสําหรับโครงการจัด
รูปที่ดิน แผนการเงินของโครงการจัดรูปที่ดิน และดําเนินการอื่นใดที่จําเปนแกการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ 

 
มาตรา ๕๔  ใหผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินโดยความเห็นชอบของคณะที่ปรึกษา

โครงการจัดรูปที่ดินจัดทําแผนชั่วคราว กําหนดการใหใชประโยชนที่ดินไปพลางกอนในระหวาง
การดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือใหเจาของที่ดินไดรับผลกระทบนอยที่สุดเทาที่จะ
เปนไปไดในการกอสราง เคลื่อนยายหรือดัดแปลง และในกรณีที่จําเปนเพื่อความปลอดภัยแกชีวิต
หรือรางกายตองกําหนดแผนการยายเจาของที่ดินไปอยูอาศัยหรือทําประโยชน ณ ที่อ่ืนไวดวย 

ผลกระทบจากการตองยายที่อยูอาศัยชั่วคราวหรือเส่ือมเสียการทําประโยชนหรือ
ธุรกิจในระหวางการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน ใหนํามาพิจารณาเปนคาชดเชยแกกันตามความ
เปนธรรม และตามประโยชนที่ทุกฝายไดรับ 

 
มาตรา ๕๕  ที่ดินและอสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดิน ขององคการ

ของรัฐบาล องคการมหาชน หรือหนวยงานที่มีกฎหมายคุมครองการโอนโดยเฉพาะในเขต
ดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ไมวาจะเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือไม ถาผูดําเนิน
โครงการจัดรูปที่ดินจําเปนจะตองนํามาใชในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ใหเสนอเรื่องตอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

การพิจารณาของคณะกรรมการจะตองเชิญผูแทนหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลรักษา
ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นมารวมพิจารณาดวย 

เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบใหนําที่ดินหรืออสังหาริทรัพยตามวรรคหนึ่ง
มาใชในโครงการจัดรูปที่ดินแลว ใหมีผลเปนการถอนสภาพการเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับที่ดินดังกลาวโดยมิตองดําเนินการถอนสภาพหรือโอนตามประมวลกฎหมายที่ดนิ กฎหมาย
วาดวยที่ราชพัสดุหรือกฎหมายอื่นเกี่ยวกับที่ดินนั้น และใหผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินมีอํานาจใช
ที่ดินภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(๑)  ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน แต
พลเมืองเลิกใชประโยชนในที่ดินนั้น หรือไดเปลี่ยนแปลงสภาพจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมือง
ใชรวมกัน และมิไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใด 

(๒)  ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันและ
พลเมืองยังใชประโยชนในที่ดินนั้นอยู แตไดมีการจัดที่ดินแปลงอื่นใหพลเมืองใชรวมกันแทน โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 

(๓)  ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับใชเพ่ือประโยชนของ
แผนดินโดยเฉพาะหรือที่สงวนหรือหวงหามไว ซึ่งทางราชการไมประสงคจะสงวนหรือหวงหามไว
อีกตอไป และคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  ที่ดินขององคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของ
รัฐบาล หรือตามกฎหมายเฉพาะ หรือองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน และ
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแลว 

(๕)  ที่ดินขององคกรอื่นของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้งโดยเฉพาะ เมื่อองคกรนั้นให
ความเห็นชอบแลว 

 
มาตรา ๕๖  ผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินจะเปล่ียนสภาพของที่ดินและ

อสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๕๕ ใหเปนเชนใดก็ได ตามโครงการจัดรูปที่ดินที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสวนจังหวัดแตเมื่อดําเนินการแลวเสร็จจํานวนเนื้อที่ของที่ดินของรัฐรวมกัน
ทั้งหมดจะตองมีขนาดไมนอยกวาเดิม ทั้งนี้ ในกรณีที่ดินและอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๕๕ (๓) 
(๔) และ (๕) ใหนําความในมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การนําที่ดินของรัฐประเภทอื่นมาใชเพ่ือการสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการตอง
มีอัตราสวนเชนเดียวกับการนําที่ดินเอกชนมาใช ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๕๗  ในกรณีมีความจําเปนเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน รัฐอาจ

เวนคืนอสังหาริมทรัพยมาเพื่อใชในโครงการจัดรูปที่ดินรายใดก็ได โดยใหนํากฎหมายวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา  ๕๘   ในบริ เวณโครงการจัดรูปที่ดินที่ ได รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสวนจังหวัดแลว ผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายมีสิทธิที่จะ
ดําเนินการดังตอไปนี้ โดยไมตองขอความยินยอมจากเจาของที่ดิน 

(๑)  เขาไปรื้อถอน เคลื่อนยาย หรือดัดแปลงอาคาร ตลอดจนทําการอันจําเปน
อยางอ่ืนในที่ดินของผูสมัครใจเขารวมโครงการจัดรูปที่ดิน 

(๒)  เขาไปสํารวจ รังวัด จัดสรางถนน ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย และ
การอื่นใดที่เก่ียวของกับการจัดรูปที่ดิน 

(๓)  ทําเครื่องหมายระดับ ขอบเขต และแนวเขต 
(๔)  ดําเนินการเพื่อแบงแยกแปลงที่ดิน รวมแปลงที่ดิน และทํานิติกรรมใดๆ 

เก่ียวกับทรัพยสิทธิหรือสิทธิการเชาแทนเจาของที่ดินในบริเวณโครงการจัดรูปที่ดินได  ทั้งนี้ 
ภายใตวัตถุประสงคของโครงการจัดรูปที่ดินนั้น 

การดําเนินการในอาคารหรือที่ดินที่มีผูอาศัยอยู จะตองมีการแจงใหเจาของหรือ
ผูครอบครองทราบลวงหนาตามระยะเวลาที่สมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตจะไดรับ
ความยินยอมจากผูนั้น สวนการเขาดําเนินการรื้อถอน เคลื่อนยาย หรือดัดแปลงสิ่งสาธารณูปโภค
ที่หนวยงานของรัฐควบคุมดูแลอยูจะตองมีการประสานงานกับหนวยงานนั้นกอน โดยกําหนดเวลา
ใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยหรือหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลส่ิง
สาธารณูปโภคนั้นแจงกลับวาประสงคจะดําเนินการเองหรือไม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๙  เพ่ือประโยชนในการกอสราง เคลื่อนยาย หรือดัดแปลงอาคารหรือ

ส่ิงใดเพื่อการจัดรูปที่ดิน ใหผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายมีสิทธิเขาไปใช
สอยหรือครอบครองที่ดินที่มิใชที่อยูอาศัยของบุคคลใดที่อยูใกลกับที่ดินในบริเวณโครงการจัดรูป
ที่ดินไดเปนการชั่วคราวภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(๑)  การใชสอยหรือเขาครอบครองนั้นเปนการจําเปนสําหรับการสํารวจ 
กอสราง เคลื่อนยาย หรือดัดแปลงอาคารหรือส่ิงใดเพื่อการจัดรูปที่ดิน 

(๒)  ผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายไดแจงเปนหนังสือให
เจาของที่ดินทราบภายในเวลาอันควร แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตในกรณีที่ไมอาจติดตอกับ
เจาของที่ดินได ใหประกาศเปนหนังสือปดไว ณ ที่บริเวณที่ดินนั้นตั้งอยู ที่วาการอําเภอหรือ
สํานักงานเขต ที่ทําการกํานันและที่ทําการผูใหญบานแหงทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูติดตอกันเปน
เวลาไมนอยกวาสิบหาวัน ทั้งนี้ ใหแจงกําหนดวัน เวลา และการที่จะกระทํานั้นไวดวย 

ในกรณีที่การปฏิบัติตามมาตรานี้กอใหเกิดความเสียหายแกเจาของที่ดินหรือผู
ทรงสิทธิอ่ืน บุคคลนั้นยอมเรียกคาทดแทนจากโครงการจัดรูปที่ดินได และหากไมสามารถตกลง
กันไดในเรื่องคาทดแทน ใหเสนอคณะกรรมการสวนจังหวัดเปนผูพิจารณาตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๖๐  ในระหวางดําเนินการจัดรูปที่ดินหามมิใหเจาของที่ดินขอจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมใดๆ ที่ตองมีการรังวัด เวนแตไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด 
 
มาตรา ๖๑ การประเมินราคาทรัพยสินในการดําเนินการโครงการจัดรูปที่ดินให

คณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินจัดใหมีผูเช่ียวชาญการตีราคาทรัพยสินขึ้นเพื่อนําผลการประเมนิ
ราคาทรัพยสินมาคํานวณคาเฉล่ีย 

คุณสมบัติ จํานวนของผูเช่ียวชาญการตีราคาทรัพยสิน และหลักเกณฑการ
ประเมินราคาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๖๒  ใหประเมินราคาที่ดินของเจาของที่ดินเดิมแตละรายไวเปนฐานใน

การจัดที่ดินแปลงใหมใหแกเจาของที่ดินเหลานั้น โดยที่ดินแปลงใหมที่ไดรับจะตองมีราคาในขณะ
โครงการแลวเสร็จไมต่ํากวาราคาเดิมที่ใชเปนฐาน เวนแตจะไดรับความยินยอมจากเจาของที่ดิน
นั้น 
 

 
มาตรา ๖๓  ที่ดินแปลงใหมที่จัดใหแกเจาของที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินตองมี

สภาพแวดลอม ที่ตั้ง รูปแปลงที่ดิน และการใชประโยชนในที่ดินใกลเคียงกับสภาพที่ดินเดิม 
 
มาตรา ๖๔  ที่ดินแปลงใหมที่จัดขึ้นจะตองมีขนาดไมเล็กเกินไปจนเกิดการเสื่อม

เสียตอมาตรฐานการดํารงชีวิตหรือสภาพแวดลอม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ที่ดินขนาดใดจะถือเปนแปลงเล็กที่สุดที่จะจัดได ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

ถาเจาของที่ดินมีที่ดินขนาดเล็กกวาขนาดที่กําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคสอง
มาแตเดิม จะไมจัดที่ดินแปลงใหมใหแทนที่ดินแปลงเดิมก็ได ถาจะไมเปนธรรมแกเจาของที่ดิน
รายอื่นเปนอยางมากหากจะเฉล่ียที่ดินมาใหแกบุคคลดังกลาว  ทั้งนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสวนจังหวัด 

ในกรณีที่ไมจัดที่ดินแปลงใหมใหแกเจาของที่ดินตามวรรคสาม ใหเจาของที่ดินผู
นั้นมีสิทธิที่จะเลือกถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดของอาคารชุดที่ราคาที่ใกลเคียงกัน หรือไดรับคา
ทดแทนเปนเงินก็ได ในการจายเปนเงินนอกจากจํานวนราคาของที่ดินที่จายใหแลว ใหพิจารณา
กําหนดคาชดเชยเกี่ยวกับคาใชจายในการตองยายไปหาที่อยูใหม และผลกระทบทางจิตใจที่ตอง
สูญเสียทรัพยสินและความเปนอยูเดิมดวย 

เจาของที่ดินจะขอรับเงินคาทดแทนตามวรรคสี่ไปกอน โดยสงวนสิทธิอุทธรณตอ
คณะกรรมการก็ได คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๖๕  การจัดที่ดินแปลงใหมใหกับเจาของที่ดินจะไมกระทําก็ได ถามี

ขอตกลงเชนนั้นกับเจาของที่ดิน 
 
มาตรา ๖๖  บรรดาสิทธิการเชาหรือทรัพยสิทธิตางๆ อันเกี่ยวกับที่ดินหรืออาคาร

ชุดเดิมใหถือวาโอนไปเปนสิทธิการเชาหรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรืออาคารชุดใหมนบัตัง้แต
ไดจัดที่ดินหรือหองชุดใหมใหเปนตนไป และถาเปนกรณีที่มีหลักฐานทางทะเบียนใหพนักงาน
เจาหนาที่แกไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนใหถูกตองตามนั้น 

 
มาตรา ๖๗  เมื่อผลการจัดรูปที่ดินหรืออาคารชุดใหมไมสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการเชาที่ดินหรืออาคารชุด หรือการใชสิทธิเหนือที่ดินแปลงเดิม ผูเชาที่ดินหรือ
หองชุด หรือผูทรงสิทธิเหนือที่ดินสามารถบอกเลิกการเชาหรือยกเลิกสิทธิเหนือที่ดินนั้นได ทั้งนี้ 
ใหมีสิทธิเรียกเงินที่ไดจายไปในการทําสัญญาเชาหรือคาใชสิทธิดังกลาวจากผูดําเนินโครงการจัด
รูปที่ดินไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๘  บรรดาคาใชจายในการจัดรูปที่ดิน ใหเจาของที่ดินเฉล่ียออกกันตาม

สวน ในสวนที่เปนที่ดินหรือส่ิงกอสรางที่ตกเปนของรัฐ ใหรัฐชวยเหลือในเรื่องคาใชจายดวย 
ประโยชนที่ไดเพ่ิมขึ้นจากโครงการจัดรูปที่ดิน ใหเฉล่ียใหแกเจาของที่ดินใน

บริเวณโครงการจัดรูปที่ดิน ผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน และผูรวมลงทุนตามความเปนธรรมแก
ทุกฝาย 

 
มาตรา ๖๙  คาชดเชยระหวางกันไมตองมีหากเปนกรณีตามโครงการจัดรูปที่ดิน

ที่เจาของที่ดินทุกรายไดรับที่ดินมีราคาเพิ่มขึ้นหรือนอยลงในสวนที่เทาเทียมกันทุกราย แตถาราคา
ที่ดินไดเพ่ิมขึ้นหรือลดลงมีสัดสวนที่ไมเทาเทียมกัน ใหฝายที่ไดรับประโยชนในสัดสวนที่มากกวา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือไดที่ดินที่มีราคาสูงข้ึนแลวแตกรณี จายคาชดเชยตามผลตางของประโยชนที่ตนไดรับใหกับ
โครงการจัดรูปที่ดิน และใหผูที่ไดรับประโยชนในสัดสวนนอยกวาหรือไดที่ดินที่มีราคานอยลง มี
สิทธิไดรับคาชดเชยจากโครงการจัดรูปที่ดิน 

การจายคาชดเชยตามผลตางที่เพ่ิมขึ้นหรือการไดรับคาชดเชยจากโครงการจัดรูป
ที่ดิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๐  เมื่อการกอสรางและการดําเนินการทางกายภาพของโครงการจัดรูป

ที่ดินเสร็จเรียบรอยแลวหรือใกลจะเสร็จ ใหผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินและคณะที่ปรึกษา
โครงการจัดรูปที่ดินตกลงกันในเรื่องการกําหนดที่ดินแปลงใหมและจํานวนคาชดเชยตางๆ พรอม
ความเห็นของเจาของที่ดินทั้งหมดแลวเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสวนจังหวัด 

เมื่อคณะกรรมการสวนจังหวัดไดใหความเห็นชอบแลว ใหพนักงานเจาหนาที่
ประกาศผังที่ดินแปลงใหมและจํานวนคาชดเชยดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ สักนักงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่และสถานที่ที่เห็นไดชัดในบริเวณโครงการจัดรูปที่ดินเปนเวลาไม
นอยกวาสิบหาวันเพื่อใหผูที่เก่ียวของไดตรวจดู โดยใหมีหนังสือแจงเจาของที่ดินทางไปรษณีย
ตอบรับในวันที่ปดประกาศดวย และใหผูดําเนินการเสนอโครงการจัดรูปที่ดินเปนผูออกคาใชจาย
ในการนั้น 

ใหเจาของที่ดินที่ไมเห็นดวยกับการกําหนดผังที่ดินแปลงใหมและจํานวน
คาชดเชยตางๆ มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
ตามวรรคสอง คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๗๑  ใหพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินและพนักงาน

เจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสําหรับที่ดินตามผังที่ดิน
แปลงใหม หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ในหองชุด และการจดทะเบียนตางๆ ที่เก่ียวของเพื่อใหเปนไป
ตามโครงการจัดรูปที่ดินตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดินระหวางที่ดินของรัฐกับที่ดินของเอกชน ให
พนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินมีอํานาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนในที่ดินของรัฐเพื่อแลกเปลี่ยนใหแกเจาของที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดิน 

เมื่อไดออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงใหมแลว หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
เดิมใหเปนอันยกเลิก 

 
มาตรา ๗๒  บรรดาทรัพยสินที่จัดทําข้ึนตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อใหเปน

ทรัพยสินของรัฐ ใหทรัพยสินนั้นตกเปนของรัฐและอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานที่
เก่ียวของตั้งแตวันที่พนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ตามมาตรา ๗๑ เปนตนไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภายใตบังคับมาตรา ๕๖ ที่ดินแปลงใหมและอสังหาริมทรัพยที่ไดจัดใหเพ่ือ
ทดแทนทรัพยสินของแผนดินตามมาตรา ๕๕ ใหมีสถานะตามที่มีอยูเดิมกอนการจัดรูปที่ดิน 
ตั้งแตวันที่ประกาศการสิ้นสุดโครงการจัดรูปที่ดินในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๗๓  ถาปรากฏวากฎหมายหรือพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุ

สําคัญที่จะกระทบถึงการจัดรูปที่ดิน ไมวาจะมีคําขอจากผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินหรือไมก็ตาม 
ใหคณะกรรมการสวนจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งแกไขเปลี่ยนแปลง
โครงการจัดรูปที่ดินได และหากเปนกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคตอการจัดรูปที่ดินจนไมอาจ
ดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินตอไปได จะสั่งเพิกถอนการใหความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินก็ได 

ในกรณีมีคําส่ังใหแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการจัดรูปที่ดิน หากผูดําเนินโครงการ
จัดรูปที่ดินแจงความประสงคที่จะไมเปนผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินนั้นตอไป นอกจากจะริบ
หลักประกันหรือกําหนดคาปรับหากมีการกําหนดเชนนั้นไวในการใหความเห็นชอบตามมาตรา 
๔๖ นั้นแลว ผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินจะขอคืนบรรดาสิ่งที่ไดจัดทําไวแลวในโครงการจัดรูป
ที่ดินไมได และใหคณะกรรมการสวนจังหวัดมีคําส่ังกําหนดใหผูอ่ืนที่ประสงคจะเขามาดําเนินการ
ตอไปเขาเปนผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินแทนผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินนั้น โดยผูดําเนิน
โครงการจัดรูปที่ดินเดิมมีสิทธิไดรับคาทดแทนในบรรดาสิ่งที่ตนไดจัดทําไวโดยชอบดวยกฎหมาย
จากโครงการจัดรูปที่ดินตามความเปนธรรม 

กอนที่ผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินรายใหมจะเริ่มปฏิบัติหนาที่ ผูดําเนินโครงการ
จัดรูปที่ดินเดิมยังตองมีหนาที่ดําเนินการตามโครงการจัดรูปที่ดินเดิมตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
คําส่ังใหแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการจัดรูปที่ดิน 

ในกรณีมีคําส่ังเพิกถอนการใหความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดิน การดําเนินการ
ตางๆ จะตองยุติลง และผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินตองจัดใหทุกฝายกลับสูฐานะเดิม ถาหาก
กรณีไมอาจจะเปนไปได ผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินตองจายคาทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 
มาตรา ๗๔  เมื่อโครงการจัดรูปที่ดินสิ้นสุดลง ใหมีการชําระบัญชีโดยใหนําความ

ในมาตรา ๓๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม และใหรายงานใหคณะกรรมการสวนจังหวัดทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จสิ้น 

ใหคณะกรรมการสวนจังหวัดประกาศการสิ้นสุดโครงการจัดรูปที่ดินใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๗ 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที ่
   

 
มาตรา ๗๕  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกวา “กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อ

พัฒนาพื้นที”่ ในกรมโยธาธิการและผังเมือง มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนคาใชจายในการสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  เงินที่ โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดรูปที่ดินในเมืองตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

(๒)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๓)  เงินคาบริการและคาปรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔)  เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให 
(๕)  เงิน ดอกเบี้ย หรือผลประโยชนอ่ืนใดที่เกิดจากกองทุน 
(๖)  เงินและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุน 
เงินหรือทรัพยสินอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหสงเขากองทุนโดยไมตองนําสงคลังเปน

รายไดแผนดิน 
 
มาตรา ๗๖  ใหกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๗๗  กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการตางๆ ภายในของแหงวัตถุประสงค

ตามมาตรา ๗๕ อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑)  ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตางๆ 
(๒)  กอตั้งสิทธิ หรือกระทํานิติกรรมใดๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
(๓)  ใหผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินกูยืมเงิน 
(๔)  ลงทุนหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน 
(๕)  กระทําการอยางอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของกองทุน 
 
มาตรา ๗๘  ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหประธานกรรมการบริหาร

กองทุนเปนผูกระทําแทนกองทุนและสํานักงาน ในการนี้ประธานกรรมการบริหารกองทุนจะมอบ
ใหอธิบดีกรมโยธิการและผังเมือง หรือกรรมการบริหารกองทุนผูใดปฏิบัติการแทนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนก็ได 

 
มาตรา ๗๙  เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการที่กําหนดดังตอไปนี ้
(๑)  เปนเงินใหกูยืมแกผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่
(๒)  เปนเงินอุดหนุนหรือเงินใหกูยืมแกสวนราชการ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ในการจัดสรางหรือปรับปรุงสาธารณูปโภคหรือ
สถานที่สาธารณประโยชน  ที่เปนการรองรับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่

(๓)  ใชเพ่ือการคนควา การวิจัย การฝกอบรม การประชาสัมพันธและเผยแพร
ขอมูลเก่ียวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

(๔)  เปนเงินทดรองจายคาทดแทนหรือคาเสียหายในการดําเนินโครงการจัดรูป
ที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕)  เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการใหสินเชื่อแกโครงการจัดรูปที่ดินคณะกรรมการอาจกําหนดใหสถาบัน
การเงินของรัฐเปนผูชวยพิจารณาดําเนินการก็ได 

 
มาตรา  ๘๐  ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ งประกอบดวย

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมโยธาธิการและผัง
เมือง ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับกองทุนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนสามคนเปนกรรมการ 
และผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหนําความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับ
คณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๑  คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒)  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในเรื่องตางๆ ตามมาตรา ๗๗ โดย

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
(๓)  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานของสํานักงานกองทุน 
(๔)  อนุมัติงบประมาณประจําปสําหรับการดําเนินงานของกองทุนและสํานักงาน

กองทุน 
(๕)  ควบคุม ติดตามผล และประเมินผลการใชจายเงินกองทุน แลวรายงานตอ

คณะกรรมการ 
(๖)  ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดหรือตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 
 
มาตรา ๘๒  การบัญชีของกองทุน ใหจัดทําบัญชีตามหลักสากลโดยใหมีการ

ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของกองทุน และรายงานผลการ
ตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

 
มาตรา ๘๓  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรายงานการรับจายเงิน

ทุกป เมื่อสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบแลว ใหทํารายงานการตรวจสอบเสนอ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตอไป 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๘๔  ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสวนจังหวัดหรือ

ผูตรวจการสมาคมตามมาตรา ๒๖ หรือพนักงานเจาหนาที่หรือผูซึ่งพนักงานเจาหนาที่มอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับบุคคลดังกลาวตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือผูดําเนินโครงการจัดรูป
ที่ดินหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินตามมาตรา ๕๘ (๑) (๒) หรือ 
(๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๕  ผูใดเคลื่อนยาย ทําใหเสียหายหรือทําลายเคร่ืองหมายตางๆ ที่ได

จัดทําข้ึนตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง (๒) หรือมาตรา ๕๘ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๘๖  สมาคมที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ

พัฒนาพื้นที่ที่จัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ ถาประสงคจะเปนสมาคมตามพระราชบัญญัตินี้ ใหย่ืนคําขอตอคณะกรรมการภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณารับจดทะเบียนสมาคมที่ย่ืนคําขอ
ตามวรรคหนึ่ง โดยใหนําความในหมวด ๓ สมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

ถาคณะกรรมการรับจดทะเบียนเปนสมาคมตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหสง
เอกสารหลักฐานที่เก่ียวของใหคณะกรรมการสวนจังหวัดแหงทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานสมาคม 
เพ่ือดําเนินการในการควบคุมกํากับสมาคมนั้นตอไป 

 
มาตรา ๘๗  ผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อยูกอนหรือในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาประสงคจะใหถือวาโครงการจัดรูปที่ดินนั้นเปนโครงการจัดรูปที่ดิน
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหย่ืนคําขอตอคณะกรรมการภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการตามวรรคหนึ่ง 
โดยใหนําความในหมวด ๕ การเสนอโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ทั้งนี้ ใหยกเวนการประกาศตามมาตรา ๔๓ 

ถาคณะกรรมการใหความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินนั้นแลว ใหสงเอกสาร
หลักฐานที่เก่ียวของใหคณะกรรมการสวนจังหวัดแหงทองที่เพ่ือดําเนินการตอไป และให
ดําเนินการในขั้นตอนที่เหลืออยูตอไปตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะเสร็จสิ้นโครงการ  ทั้งนี้ ไม
กระทบกับการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินที่ไดดําเนินการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๘๘  การดําเนินการใดๆ ตามแผนงานหรือโครงการที่ไดรับอนุมัติใช

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดรูปที่ดินในเมืองกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการ
ตอไปจนเสร็จสิ้นตามแผนงานหรือโครงการที่ไดรับการอนุมัติ ในกรณีเปนโครงการที่ยังตอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดําเนินการอยางตอเนื่องและมีความจําเปนตองดําเนินการขออนุมัติใชเงินทุนหมุนเวียนเพี่อการ
จัดรูปที่ดินในเมือง ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้เทาที่ไมกระทบตอแผนงานหรือโครงการ
เดิมที่ไดรับการอนุมัติ ทั้งนี้ จนกวาจะเสร็จสิ้นตามแผนงานหรือโครงการที่ไดรับอนุมัติ 

การสงเงินคืนใหแกเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดรูปที่ดินในเมือง ใหสงแกกองทุน
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 
มาตรา  ๘๙   ใหกฎ  ระเบียบ  หรือคํ า ส่ังของกระทรวงมหาดไทยหรือ 

กรมโยธาธิการและผังเมืองที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
มีผลใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรสงเสริมใหเอกชน
เขามามีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดรูปที่ดิน เพ่ือประโยชนในการพัฒนาสภาพที่อยูอาศัย แหลง
ธุรกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ปรับปรุงหรือจัดสรางโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือแกปญหา
ส่ิงแวดลอมของเมืองและชนบทที่เส่ือมโทรม อันเปนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และเพ่ือ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชนเมืองและชนบท จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

มยุรี/ศุภชัย/พรพิมล/ญาณี/สุภาพร/พิมพ 
๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 

วชิระ/ตรวจ 
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 

 
วชิระ/ปรับปรุง 

๑๓ มกราคม ๒๕๔๙ 
 

วาทินี/วนดิา/ปรับปรุง 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 
 
 


