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ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
วาดวยการจดทะเบียนสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
และการตรวจสอบการดําเนินการของสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพืน้ ที่
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อใหการดําเนิน งานเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมาคมจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒ นาพื้น ที่ และการ
ตรวจสอบการดําเนินการของสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๖ (๑๒) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗
คณะกรรมการจัดรูปที่ดนิ เพื่อพัฒนาพื้นที่ จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบีย บนี้ เรี ยกว า “ระเบียบคณะกรรมการจั ดรู ปที่ ดิน เพื่อ พัฒ นาพื้น ที่ วา ดว ย
การจดทะเบียนสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และการตรวจสอบการดําเนินการของสมาคมจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกของสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
“ผูตรวจการสมาคม” หมายความวา ผูตรวจการสมาคมที่คณะกรรมการสวนจังหวัดแตงตั้ง
“ขอบังคับ” หมายความวา ขอบังคับของสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
“คําขอ” หมายความวา คําขอจดทะเบียนสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ขอ ๔ ใหอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การจดทะเบียนสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ขอ ๕ ในการจัดตั้งสมาคม ใหเจาของที่ดินที่จะเปนสมาชิกจัดการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะ
ผูเริ่ม กอตั้งสมาคมจํานวนไมนอยกวาสามคน และจัดทํารายงานการประชุม โดยระบุรายชื่อบุคคล
ที่ไดรับเลือกตั้งเปนคณะผูเริ่มกอตั้งสมาคมไวใหชัดเจน
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ขอ ๖ ใหคณะผูเริ่มกอตั้งสมาคมที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมตามขอ ๕ ยื่นคําขอจดทะเบียน
สมาคมตอเลขานุการคณะกรรมการสวนจังหวัดแหงทองที่ที่จะดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ ตามแบบการยื่นคําขอทายระเบียบนี้ พรอมดวยเอกสารดังตอไปนี้
(๑) บัญชีรายชื่อของผูซึ่งจะเปนสมาชิกพรอมทั้งจํานวนที่ดินของบุคคลดังกลาว และจํานวน
ที่ดินที่จะดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตามแบบบัญชีรายชื่อทายระเบียบนี้ จํานวน ๒ ชุด
(๒) รางขอบังคับของสมาคม จํานวน ๒ ชุด ซึ่งอยางนอยตองมีรายการที่บัญญัติไวตาม
มาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคณะผูเริ่มกอตั้งสมาคมพรอม
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนา จํานวน ๒ ชุด
(๔) สําเนารายงานการประชุมของเจาของที่ดินในการเลือกตั้งคณะผูเริ่มกอตั้งสมาคมพรอม
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาของคณะผูเริ่มกอตั้งสมาคม จํานวน ๒ ชุด
ขอ ๗ เมื่อเลขานุการคณะกรรมการสวนจังหวัดไดรับคําขอแลวใหออกใบรับใหผูยื่นคําขอ
และเมื่อตรวจสอบในเบื้องตนแลวเห็นวาเปนคําขอที่ถูกตอง ใหเสนอคําขอตอคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
สว นจั ง หวั ด พิจ ารณา ในกรณี ที่คํ า ขอไม ถู กต อ งไมว า ดว ยเหตุใ ด ใหแ จง ผู ยื่น คํ าขอทราบภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับคําขอและใหผูยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองภายในสี่สิบหาวัน นับแต
วันที่ไดรับแจงใหแกไขเพิ่มเติม กรณีผูยื่นคําขอไมสามารถแกไขเพิ่ม เติมใหถูกตองภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ใหสามารถขอขยายระยะเวลาออกไปไดอีกไมเกินสี่สิบหาวัน หากพนกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว ใหถือวาเปนการยกเลิกคําขอที่ไดยื่นไวนั้น
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการสวนจังหวัดพิจารณาคําขอและรางขอบังคับ หากเห็นวาคําขอนั้น
ถูกตองตามมาตรา ๑๖ และรางขอบังคับถูกตองตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเอกสารถูกตองตามขอ ๕ และขอ ๖ แลว ใหคณะกรรมการสวนจังหวัด
รับจดทะเบียนสมาคมและออกใบสําคัญรับจดทะเบียนใหแกสมาคมตามแบบทายระเบียบนี้ และให
เลขานุการคณะกรรมการสวนจังหวัด สงการจดทะเบียนสมาคมไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหแจงสมาคมทราบโดยเร็ว
ในกรณีที่คณะกรรมการสวนจังหวัดไมรับจดทะเบียนสมาคม ใหเลขานุการคณะกรรมการ
สวนจังหวัดแจงคําสั่งพรอมเหตุผลที่คณะกรรมการสวนจังหวัดไมรับจดทะเบียนเปนหนังสือไปยังผูยื่น
คําขอภายในสามสิบ วัน นับ แต วัน ที่คณะกรรมการส วนจัง หวัดมี ม ติไมรั บจดทะเบียน ผูยื่ น คําขอ
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จดทะเบี ย นมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ไม รั บ จดทะเบี ย นต อ คณะกรรมการ โดยทํ า เป น หนั ง สื อ ยื่ น ต อ
คณะกรรมการสวนจังหวัดภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งไมรับจดทะเบียน
หมวด ๒
การตรวจสอบการดําเนินการของสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ขอ ๙ ใหสมาคมจัดทําและสงรายงานสรุปการดําเนิน งานและรายงานการประชุม ของ
สมาคม ใหผูตรวจการสมาคมในทุกระยะเวลาสามเดือน นับจากวันที่มีการประชุมใหญสามัญสมาคม
ครั้งแรก หรือตามระยะเวลานอยกวานั้นตามที่ผูตรวจการสมาคมกําหนด
ขอ ๑๐ ใหผูตรวจการสมาคมดําเนิน การตรวจสอบกิจการและการเงิน ของสมาคมพรอม
สรุปผลเสนอตอคณะกรรมการสวนจังหวัดทุกระยะเวลาหกเดือน หรือนอยกวาตามที่คณะกรรมการ
สวนจังหวัดกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
บัญญัติ จันทนเสนะ
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

แบบ จร.๓

คําขอจดทะเบียนสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

เลขรับที่…………………………….
รับที่………………………………...
ลงชื่อ…………………….ผูรับคําขอ

เขียนที…
่ ………………………….
วันที…
่ ….………เดือน…………….พ.ศ…………
ขาพเจาผูมีรายนามทายคําขอนี้ขอยื่นคําขอจดทะเบียนสมาคมจัดรูปที่ดนิ เพื่อพัฒนาพื้นที่
โครงการ……………………………………………………………………………………………………
ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. ชื่อสมาคมจัดรูปที่ดนิ เพื่อพัฒนาพื้นที่ โครงการ................................................
๒. วัตถุประสงค…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
๓. ที่ตั้งสํานักงาน…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
๔. ชื่อ ที่อยูอาชีพของผูเริ่มกอตั้งสมาคม…………………………………………………
๔.๑ ชื่อ......................................................ที่อยู................................................……..
........................................................................อาชีพ...........................................................…........................
๔.๒ ชื่อ......................................................ที่อยู........................................……….....
.......................................................................อาชีพ............................................................…......................

๒
๔.๓ ชื่อ......................................................ที่อยู...................................………………
.......................................................................อาชีพ............................................................…...........................
๔.๔ ชื่อ......................................................ที่อยู........................................……….......
.......................................................................อาชีพ............................................................…...........................
๔.๕ ชื่อ......................................................ที่อยู.....................................………..........
.............................................................อาชีพ............................................................………………….............
๕. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวคือ
 บัญชีรายชื่อของผูซึ่งจะเปนสมาชิกสมาคมตามแบบจร.๔ พรอมทั้งจํานวน
ที่ดินของบุคคลดังกลาว ๒ ชุด
 แผนผังแสดงขอบเขตที่ดิน และจํานวนทีด่ ินที่จะดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน ๒ ชุด
 รางขอบังคับสมาคม ๒ ชุด
 สําเนาบัตรประชาชน / บัตรขาราชการ ของผูที่จะเปนสมาชิกสมาคม ๒ ชุด
 สําเนาหนังสือสําคัญแสดงสิทธิในที่ดินและอาคารของผูซึ่งจะเปนสมาชิกสมาคม ๒ ชุด
 สําเนารายงานการประชุมเจาของที่ดิน ๒ ชุด

ลงชื่อ…………………………ผูยื่นคําขอ
ลงชื่อ………………………….ผูยื่นคําขอ
ลงชื่อ………………………….ผูยื่นคําขอ
ลงชื่อ………………………….ผูยื่นคําขอ
ลงชื่อ………………………….ผูยื่นคําขอ

บัญชีรายชื่อของผูซึ่งจะเปนสมาชิกสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
โครงการจัดรูปทีด่ ินเพื่อพัฒนาพื้นทื่
(ชื่อพื้นที่โครงการ……….จังหวัด……………..)
………………………………………………………………………………….
หนังสือสําคัญแสดงสิทธิในที่ดิน
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

รายชื่อเจาของที่ดิน

ที่อยูปจจุบัน

ประเภท

เลขที่

หมูที่

ตําบล

แบบ จร.๔

เนื้อที่ตามหนังสือสําคัญ
อําเภอ

ไร

งาน

ตารางวา

หมายเหตุ

แบบ จร. ๕

ใบสําคัญรับจดทะเบียนเปนสมาคม
ตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ใบสําคัญฉบับนี้ออกใหเพื่อแสดงวาสมาคมจัดรูปที่ดนิ เพื่อพัฒนาพื้นที.่ ...........................…………..
...................................................................................................................................................................…..
มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินโครงการจัดรูปที่ดนิ เพื่อพัฒนาพืน้ ที่ในบริเวณทองที.่ ......................................……
............................................................................................................................................................……….
............................................................................................................................................................……….
............................................................................................................................................................……….
............................................................................................................................................................……….
............................................................................................................................................................……….
............................................................................................................................................................……….
..................................................................................................................................................................……
สํานักงานตั้งอยูเลขที.่ ....................... หมูที่........................ ตรอก/ซอย.................................................…..
ถนน.................................................................... ตําบล/แขวง..................................................................….
อําเภอ/เขต................................................................. จังหวัด...................................................................…..
ไดจดทะเบียนเปนสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตอคณะกรรมการสวนจังหวัด......................................
ออกให ณ วันที.่ ........... เดือน........................... พ.ศ...............

...............................................................
(.............................................................)
ประธานคณะกรรมการสวนจังหวัด

