
หนา   ๔๔ 
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ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 
วาดวยการจดทะเบียนสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

และการตรวจสอบการดําเนินการของสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพืน้ที ่
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  และการ
ตรวจสอบการดําเนินการของสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เปนไปดวยความเรียบรอย  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  ๖  (๑๒)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  วาดวย   
การจดทะเบียนสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  และการตรวจสอบการดําเนินการของสมาคมจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้   
“สมาชิก”  หมายความวา  สมาชิกของสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่   
“ผูตรวจการสมาคม”  หมายความวา  ผูตรวจการสมาคมที่คณะกรรมการสวนจังหวัดแตงต้ัง 
“ขอบังคับ”  หมายความวา  ขอบังคับของสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
“คําขอ”  หมายความวา  คําขอจดทะเบียนสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
ขอ ๔ ใหอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรักษาการตามระเบียบนี้   
 

หมวด  ๑ 
การจดทะเบียนสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่

 
 

ขอ ๕ ในการจัดต้ังสมาคม  ใหเจาของที่ดินที่จะเปนสมาชิกจัดการประชุมเพื่อเลือกต้ังคณะ
ผูเร่ิมกอต้ังสมาคมจํานวนไมนอยกวาสามคน  และจัดทํารายงานการประชุมโดยระบุรายชื่อบุคคล 
ที่ไดรับเลือกต้ังเปนคณะผูเร่ิมกอต้ังสมาคมไวใหชัดเจน 
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ขอ ๖ ใหคณะผูเร่ิมกอต้ังสมาคมที่ไดรับเลือกต้ังจากที่ประชุมตามขอ  ๕  ย่ืนคําขอจดทะเบียน
สมาคมตอเลขานุการคณะกรรมการสวนจังหวัดแหงทองที่ที่จะดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่  ตามแบบการยื่นคําขอทายระเบียบนี้  พรอมดวยเอกสารดังตอไปนี้ 

(๑) บัญชีรายชื่อของผูซ่ึงจะเปนสมาชิกพรอมทั้งจํานวนที่ดินของบุคคลดังกลาว  และจํานวน  
ที่ดินที่จะดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  ตามแบบบัญชีรายชื่อทายระเบียบนี้  จํานวน  ๒  ชุด 

(๒) รางขอบังคับของสมาคม  จํานวน  ๒  ชุด  ซ่ึงอยางนอยตองมีรายการที่บัญญัติไวตาม
มาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๓) สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคณะผูเร่ิมกอต้ังสมาคมพรอม
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนา  จํานวน  ๒  ชุด 

(๔) สําเนารายงานการประชุมของเจาของที่ดินในการเลือกต้ังคณะผูเร่ิมกอต้ังสมาคมพรอม  
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาของคณะผูเร่ิมกอต้ังสมาคม  จํานวน  ๒  ชุด 

ขอ ๗ เมื่อเลขานุการคณะกรรมการสวนจังหวัดไดรับคําขอแลวใหออกใบรับใหผูย่ืนคําขอ  
และเมื่อตรวจสอบในเบื้องตนแลวเห็นวาเปนคําขอที่ถูกตอง  ใหเสนอคําขอตอคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
สวนจังหวัดพิจารณา  ในกรณีที่คําขอไมถูกตองไมวาดวยเหตุใด  ใหแจงผู ย่ืนคําขอทราบภายใน 
สามสิบวัน  นับแตวันที่ไดรับคําขอและใหผูย่ืนคําขอแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองภายในสี่สิบหาวัน  นับแต
วันที่ไดรับแจงใหแกไขเพิ่มเติม  กรณีผูย่ืนคําขอไมสามารถแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด  ใหสามารถขอขยายระยะเวลาออกไปไดอีกไมเกินส่ีสิบหาวัน  หากพนกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว  ใหถือวาเปนการยกเลกิคําขอที่ไดย่ืนไวนั้น 

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
สวนจังหวัดแจงคําส่ังพรอมเหตุผลที่คณะกรรมการสวนจังหวัดไมรับจดทะเบียนเปนหนังสือไปยังผูย่ืน
คําขอภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่คณะกรรมการสวนจังหวัดมีมติไมรับจดทะเบียน  ผูย่ืนคําขอ 
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จดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําส่ังไมรับจดทะเบียนตอคณะกรรมการ  โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอ
คณะกรรมการสวนจังหวัดภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังไมรับจดทะเบียน 

 
หมวด  ๒ 

การตรวจสอบการดําเนินการของสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่
 

 

ขอ ๙ ใหสมาคมจัดทําและสงรายงานสรุปการดําเนินงานและรายงานการประชุมของ
สมาคม  ใหผูตรวจการสมาคมในทุกระยะเวลาสามเดือน  นับจากวันที่มีการประชุมใหญสามัญสมาคม
คร้ังแรก  หรือตามระยะเวลานอยกวานั้นตามที่ผูตรวจการสมาคมกําหนด 

ขอ ๑๐ ใหผูตรวจการสมาคมดําเนินการตรวจสอบกิจการและการเงินของสมาคมพรอม
สรุปผลเสนอตอคณะกรรมการสวนจังหวัดทุกระยะเวลาหกเดือน  หรือนอยกวาตามที่คณะกรรมการ
สวนจังหวัดกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

บัญญัติ  จันทนเสนะ 
รัฐมนตรีชวยวาการ  ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่



 

                                                                  แบบ  จร.๓ 
 
        คําขอจดทะเบียนสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่
        

 
         เขียนท่ี……………………………. 

 
วันที…่….………เดือน…………….พ.ศ………… 

 
                           ขาพเจาผูมีรายนามทายคําขอนี้ขอยื่นคําขอจดทะเบียนสมาคมจดัรูปท่ีดนิเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
โครงการ…………………………………………………………………………………………………… 
ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 
  ๑.    ช่ือสมาคมจัดรูปท่ีดนิเพื่อพัฒนาพื้นที่   โครงการ................................................  
 

๒.   วัตถุประสงค………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๓.   ท่ีตั้งสํานักงาน………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.    ช่ือ ท่ีอยูอาชีพของผูเริ่มกอตั้งสมาคม………………………………………………… 
 

๔.๑  ช่ือ......................................................ท่ีอยู................................................…….. 
 

........................................................................อาชีพ...........................................................…........................ 
 

๔.๒  ช่ือ......................................................ท่ีอยู........................................………..... 
 

.......................................................................อาชีพ............................................................…...................... 
 
 

เลขรับที่……………………………. 
รับที่………………………………... 
ลงช่ือ…………………….ผูรับคําขอ 



 

๒ 
 

๔.๓  ช่ือ......................................................ท่ีอยู...................................……………… 
 

.......................................................................อาชีพ............................................................…........................... 
 
๔.๔  ช่ือ......................................................ท่ีอยู........................................………....... 

 
.......................................................................อาชีพ............................................................…........................... 
 

๔.๕  ช่ือ......................................................ท่ีอยู.....................................……….......... 
 

.............................................................อาชีพ............................................................…………………............. 
 
                         ๕.     พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ  มาดวยแลวคือ 

 บัญชีรายช่ือของผูซ่ึงจะเปนสมาชิกสมาคมตามแบบจร.๔ พรอมทั้งจํานวน 
ท่ีดินของบุคคลดังกลาว  ๒   ชุด 

                      แผนผังแสดงขอบเขตที่ดิน  และจํานวนทีด่ินที่จะดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดิน  ๒  ชุด 
                             รางขอบังคับสมาคม  ๒  ชุด 
                             สําเนาบัตรประชาชน /  บัตรขาราชการ ของผูท่ีจะเปนสมาชิกสมาคม  ๒  ชุด 
      สําเนาหนังสือสําคัญแสดงสิทธิในที่ดินและอาคารของผูซ่ึงจะเปนสมาชิกสมาคม ๒ ชุด 
      สําเนารายงานการประชุมเจาของที่ดิน  ๒  ชุด 
 
 
                                                                                     ลงช่ือ…………………………ผูยื่นคําขอ 
                                                                                       
              ลงช่ือ………………………….ผูยื่นคําขอ 
 
              ลงช่ือ………………………….ผูยื่นคําขอ 
               
      ลงช่ือ………………………….ผูยื่นคําขอ 
               
      ลงช่ือ………………………….ผูยื่นคําขอ 
 



 

                                                บัญชีรายชื่อของผูซึ่งจะเปนสมาชกิสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่                                       แบบ จร.๔ 
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพฒันาพื้นทื่ 

(ชื่อพื้นที่โครงการ……….จังหวัด……………..) 
…………………………………………………………………………………. 

 
หนังสือสําคัญแสดงสิทธิในที่ดิน    เนื้อที่ตามหนังสือสําคัญ  

ลําดับที่ 
 

รายชื่อเจาของที่ดิน 
 

 
ที่อยูปจจุบัน 

 
ประเภท เลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ ไร งาน ตารางวา 

 
  หมายเหตุ 

๑.            

๒. 
 

           

๓. 
 

           

๔. 
 

           

๕. 
 

           

๖. 
 

           

๗. 
 

           

 



                                                                                                                                                          แบบ  จร. ๕ 

     
ใบสําคัญรับจดทะเบียนเปนสมาคม 

ตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี 
 
         ใบสําคัญฉบับนี้ออกใหเพ่ือแสดงวาสมาคมจดัรูปท่ีดนิเพื่อพัฒนาพื้นที.่...........................………….. 
...................................................................................................................................................................….. 
มีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินโครงการจดัรูปท่ีดนิเพื่อพัฒนาพืน้ที่ในบริเวณทองที.่......................................…… 
............................................................................................................................................................………. 
............................................................................................................................................................………. 
............................................................................................................................................................………. 
............................................................................................................................................................………. 
............................................................................................................................................................………. 
............................................................................................................................................................………. 
..................................................................................................................................................................……  
สํานักงานตั้งอยูเลขที.่.......................    หมูท่ี........................   ตรอก/ซอย.................................................….. 
ถนน....................................................................  ตําบล/แขวง..................................................................…. 
อําเภอ/เขต.................................................................  จังหวดั...................................................................….. 
ไดจดทะเบียนเปนสมาคมจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตอคณะกรรมการสวนจังหวดั...................................... 

     ออกให  ณ  วนัที.่...........  เดือน...........................  พ.ศ............... 

        

 
                                                                                          ............................................................... 
                                                                                          (.............................................................) 
                                                                                             ประธานคณะกรรมการสวนจังหวดั 
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