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ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ว่าด้วยการจัดสรรเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดนิ เพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่ออุดหนุน
ให้กู้ยืม สนับสนุน หรือทดรองจ่ายเพื่อการจัดรูปทีด่ นิ เพื่อพัฒนาพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๖๕
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ (๖) (7) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการจัด รูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ว่าด้ว ย
การจัดสรรเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่ออุดหนุน ให้กู้ยืม สนับสนุน หรือทดรองจ่าย
เพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2565”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ว่าด้วยการจ่ายเงินหรือการจัดสรรเงิน
จากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่ออุดหนุน ให้กู้ยืมหรือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) ระเบี ย บคณะกรรมการจั ด รู ป ที่ ดิน เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ ว่ า ด้ ว ยการพิ จ ารณาค่ าทดแทน
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นในการดาเนินการจัดรูปที่ดินที่ต้องทดรองจ่ายเงินจากกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
“คณะกรรมการส่วนจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด
และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วย
“คณะกรรมการบริหารกองทุน ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่
“โครงการ” หมายความว่า โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
“ผู้ที่จะดาเนินการจัดรูปที่ดินได้” หมายความว่า ผู้ที่จะเป็นผู้ดาเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้
ตามมาตรา 35
“ผู้ขอดาเนินโครงการ” หมายความว่า ผู้ขอดาเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งได้
เสนอโครงการต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัดตามมาตรา ๔1 แล้ว
“ผู้ดาเนินโครงการ” หมายความว่า ผู้ดาเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งได้เสนอ
โครงการต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัดตามมาตรา ๔1 และได้รับความเห็นชอบให้ดาเนินโครงการ
ตามมาตรา 47 แล้ว
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“ผู้ที่ต้องชาระเงิน คืน กองทุน ” หมายความว่า ผู้กู้ยืม หรือผู้ที่ได้รับเงินจากกองทุนและ
คณะกรรมการบริหารกองทุนมีมติให้ชาระเงินคืนแก่กองทุน
“ผู้ ต รวจการสมาคม” หมายความว่ า ผู้ ต รวจการสมาคมจั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่
ที่คณะกรรมการส่วนจังหวัดแต่งตั้ง
“เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุ น มี ม ติ ใ ห้ เ ป็ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ แก่ ส่ ว นราชการ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยงานของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจในการจัด สร้าง หรือปรับปรุงสาธารณูปโภค หรือสถานที่สาธารณประโยชน์ที่เป็น
การรองรับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
“เงินให้กู้ยืม” หมายความว่า เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุ น มี ม ติใ ห้ ผู้ ดาเนิ น โครงการกู้ยื ม เพื่ อ ใช้ ใ นการดาเนิ นโครงการ หรื อ อนุ มัติใ ห้ อ งค์ กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรัฐ ใช้ ใ นการจั ด สร้า ง หรื อ ปรั บ ปรุ ง สาธารณูปโภค
หรือสถานที่สาธารณประโยชน์ที่เป็นการรองรับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
“เงินสนับสนุน” หมายความว่า เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนมีมติให้จัดสรรให้กับผู้ที่จะดาเนินการจัดรูปที่ดินได้ หรือผู้ดาเนินโครงการ ใช้เพื่อการค้นคว้า
การวิจัย การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ตามมาตรา ๗๙ (๓)
“เงิน ทดรองจ่าย” หมายความว่า เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่คณะกรรมการ
บริห ารกองทุนมีมติให้ จัดสรรให้ กับผู้ขอดาเนินโครงการ หรือผู้ดาเนินโครงการ ใช้เพื่อทดรองจ่าย
ค่าทดแทนหรือค่าเสียหายในการดาเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามมาตรา ๗๙ (4)
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนรักษาการตามระเบียบนี้ และในกรณีที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
เงินอุดหนุน เงินให้กู้ยืม เงินสนับสนุน และเงินทดรองจ่าย
ข้อ ๖ ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินอุดหนุน เงินให้กู้ยืม เงินสนับสนุน และเงินทดรองจ่าย
คณะกรรมการบริหารกองทุนจะอนุมัติได้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนต้องไม่เกินร้อยละหกสิบของเงินกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ
(๒) เงินให้กู้ยืมต้องไม่เกินร้อยละหกสิบของเงินกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ
(๓) เงินสนับสนุนต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ
(4) เงินทดรองจ่ายต้องไม่เกินร้อยละห้าของเงินกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ
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ทั้งนี้ วงเงินอุดหนุน เงินให้กู้ยืม เงินสนับสนุน และเงินทดรองจ่ายที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุน จะพิจารณาอนุ มัติรวมกัน ในแต่ละปีงบประมาณ ต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของเงินกองทุน
ในแต่ละปีงบประมาณ
ส่วนที่ ๑
เงินอุดหนุน
ข้อ ๗ โครงการที่จะได้รับเงินอุด หนุนจากกองทุนจะต้องเป็นโครงการที่ดาเนินการโดย
ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเท่านั้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น การจั ด สร้า ง หรื อ ปรั บ ปรุง สาธารณู ปโภคหรื อสถานที่ ส าธารณประโยชน์ที่เป็น
การรองรับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งการจัดหา จัดซื้อที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เครื่ อ งใช้ จ าเป็ น ส าหรั บ การด าเนิ น งาน และบ ารุ ง รั ก ษาระบบสาธารณู ป โภค หรื อ สถานที่
สาธารณประโยชน์ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ เพื่อก่อสร้าง หรือ
ดาเนินการให้มีสาธารณูปโภค หรือสถานที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่ น ดิ น ให้ แ ล้ ว ส่ว นหนึ่ ง หรื อ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นได้จั ด สรรเงิน รายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจสมทบด้วย หรือกรณีที่ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณ
ในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดหรือตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
(๒) วงเงินอุดหนุนไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของวงเงินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงาน
ที่ขอเงินอุดหนุนจะต้องออกเงินสมทบตาม (๑) ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของวงเงินของโครงการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
(๓) ทาการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเสนอมาพร้อมการขอใช้เงินอุดหนุนจาก
เงินกองทุน
(4) มีแผนการใช้เงินและแผนดาเนินงานของโครงการ
(5) การใช้เงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
ส่วนที่ ๒
เงินให้กู้ยืม
ข้อ ๘ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อใช้ดาเนินโครงการ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ทาการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเสนอมาพร้อมกับการขอกู้ยืมเงินจากกองทุน
(2) มีแผนการใช้เงินและแผนดาเนินงานของโครงการ
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(3) วงเงินให้กู้ยืมไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของวงเงินทั้งโครงการ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินอุดหนุนแล้ว
จะต้องไม่เกินวงเงินทั้งหมดของโครงการนั้น ๆ หรือตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
(4) การใช้เงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
ข้อ ๙ สมาคมจะขอกู้ ยื ม เงิ น จากกองทุ น เพื่ อ ใช้ ด าเนิ น โครงการ จะต้ อ งเป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้ อ งท าการวิ เ คราะห์ ค วามเหมาะสมของโครงการเสนอมาพร้ อ มกั บ การขอกู้ ยื มเงิน
จากกองทุน
(2) มีแผนการใช้เงินและแผนดาเนินงานของโครงการ
(3) วงเงินให้กู้ยืมไม่เกินร้อยละแปดสิบของวงเงินทั้งโครงการ ทั้งนี้ เมื่อรวมเงินสนับสนุน
ตามข้อ ๑๐ แล้ว ต้องไม่เกินวงเงินทั้งหมดของโครงการนั้น ๆ หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนกาหนด
(4) มีหลักทรัพย์ค้าประกัน ไม่น้อยกว่าวงเงินกู้ยืม
(5) การใช้เงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
ส่วนที่ ๓
เงินสนับสนุน
ข้อ ๑0 ผู้ ที่ จ ะด าเนิ น การจั ด รู ป ที่ ดิ น ได้ จ ะขอเงิ น สนั บ สนุ น จากกองทุ น จะต้ อ งเป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) มีโครงการค้นคว้า วิจัย การฝึกอบรม หรือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่จะต้องใช้เงินสนับสนุน โดยเสนอหัวข้อและการวิเคราะห์ความเหมาะสม
อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
(2) มีแผนการใช้เงินและแผนดาเนินงานของโครงการ
(๓) การใช้เงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
ข้อ ๑1 ผู้ดาเนิ น โครงการจะขอเงินสนับสนุนจากกองทุนในการดาเนินโครงการ จะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) มีโครงการค้นคว้า วิจัย การฝึกอบรม หรือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่จะต้องใช้เงินสนับสนุน โดยเสนอหัวข้อและการวิเคราะห์ความเหมาะสม
อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
(2) มีแผนการใช้เงินและแผนดาเนินงานของโครงการ
(๓) วงเงินสนับสนุน เงินอุดหนุนและกู้ยืมเงินจากกองทุนรวมแล้วต้องไม่เกินวงเงินที่จะต้อง
จ่ายทั้งหมดของโครงการ
(๔) การใช้เงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
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ส่วนที่ ๔
เงินทดรองจ่าย
ข้อ 12 ผู้ ต รวจการสมาคม หรื อ พนั ก งานอั ย การ จะขอเงิ น ทดรองจ่ า ยจากกองทุ น ได้
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) คณะกรรมการส่วนจังหวัดมีคาสั่งให้ผู้ตรวจการสมาคมร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสมาคม
ตามมาตรา ๒๗ และมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
(๒) มีรายละเอียดการดาเนินการร้องทุกข์หรือฟ้องคดี
(๓) การใช้เงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
ข้อ 13 ผู้ขอดาเนินโครงการ หรือผู้ดาเนินโครงการ จะขอเงินทดรองจ่ายจากกองทุนได้
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) มีความเสียหายเนื่องจากการสารวจตามมาตรา ๔๒ หรือความเสียหายที่เกิดจากการเข้าไป
ใช้ สอยหรื อครอบครองที่ดินที่มิ ใช่ ที่อยู่ อาศั ยของบุคคลใดที่อยู่ ใกล้ กั บที่ ดินในบริ เวณโครงการจั ดรูปที่ดิน
เป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๕๙
(๒) มีรายละเอียดความเสียหายจากการดาเนินการสารวจ การเข้าไปใช้สอย หรือครอบครองที่ดิน
(๓) การใช้เงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
ข้อ 14 ผู้ขอดาเนิ น โครงการ หรือผู้ดาเนินโครงการ จะขอเงินทดรองจ่ายตามข้อ ๑๓
ให้ยื่นคาขอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนผ่านคณะกรรมการส่วนจังหวัดภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้ ด าเนิ น โครงการและผู้ เ สี ย หายตกลงกั น ได้ ห รื อ นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ผลการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดจาก
คณะกรรมการส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี
หมวด ๒
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ข้อ ๑5 ในการพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุน เงินให้กู้ยืม เงินสนับสนุน หรือเงินทดรองจ่าย
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเป็นรายไตรมาสของแต่ละปีงบประมาณ โดยให้คานึงถึงสัดส่วน
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมของเงินในแต่ละประเภท
ข้อ ๑6 ในการพิจารณาให้คณะกรรมการบริหารกองทุนนาความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของโครงการ พร้ อ มทั้ ง การวิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ ข องโครงการของคณะกรรมการส่ ว นจั ง หวัด
มาใช้ประกอบในการพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุน เงินให้กู้ยืม เงินสนับสนุน และเงินทดรองจ่ายให้แก่โครงการ
ที่ต้องใช้เงินจากกองทุน เว้นแต่ กรณีการพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ที่จะดาเนินการจัดรูปที่ดิน
ได้ตามมาตรา 35 (2) (3) หรือ (4)
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ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นว่า การให้สินเชื่อแก่โครงการจัดรูปที่ดินโครงการใด
เห็ น สมควรให้ ส ถาบั น การเงิ น ของรั ฐ เป็ น ผู้ พิ จ ารณาด าเนิ น การ ให้ เ สนอขอความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการ
ข้อ ๑7 กรณีเงินกู้ยืมที่สมาคมขอกู้จากเงินกองทุนให้พิจารณาความเหมาะสมของหลักทรัพย์
ที่ใช้เป็นหลักประกันโครงการด้วย
ข้อ ๑8 กรณีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ขอกู้ยืมเงินจากกองทุน ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนว่าจะให้มีหลักทรัพย์ค้าประกัน
โครงการหรือไม่จานวนเท่าใดของมูลค่าของโครงการ
ข้อ 19 กรณีผู้ตรวจการสมาคม หรือพนักงานอัยการ มีความประสงค์ขอเงินทดรองจ่ายจาก
กองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสมาคมตามมาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนพิจารณาเงินทดรองจ่ายได้ตามจานวนเงินที่ประมาณการตามค่าใช้จ่ายจริง
ข้อ 20 กรณีผู้ขอดาเนินโครงการ หรือผู้ดาเนินโครงการมีความประสงค์ขอเงินทดรองจ่าย
จากกองทุนตามข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาตามความเหมาะสม
หมวด 3
หลักเกณฑ์การชาระเงินคืนกองทุน
ข้อ 21 ให้ ผู้ที่ต้องชาระเงิน คืนกองทุนชาระเป็นเงิน อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น
ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าจานวนหนี้คืนกองทุนพร้อมดอกเบี้ยตามอัตรา ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนกาหนด
ข้อ 22 ให้ผู้ที่ต้องชาระเงินคืนกองทุน ชาระโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นเงินสดหรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่นที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๒) นาส่งหรือนาฝากเงินผ่านธนาคาร หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
(๓) โอนอสังหาริมทรัพย์หรือส่งมอบทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าจานวนหนี้ตามวิธีการ
ที่กฎหมายกาหนด
(๔) วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
ข้อ 23 กรณีชาระเงินคืนตามข้อ ๒๒ (๓) ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีอสังหาริมทรัพย์ห รือทรัพย์สินอื่นมีมูลค่าสูงกว่าจานวนหนี้ที่ผู้ที่ต้องชาระเงินคื น
ต้ อ งช าระให้ ก องทุ น จ่ า ยส่ ว นต่ า งแก่ ผู้ ที่ ต้ อ งช าระเงิ น คื น กองทุ น ภายหลั ง จากที่ มี ก ารจ าหน่ า ย
อสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นแล้ว
(๒) กรณีอสังหาริมทรัพย์ห รือทรัพย์สินอื่นมีมูลค่าต่ากว่าจานวนหนี้ที่ผู้ที่ต้องชาระเงินคืน
ต้องชาระให้กองทุนเรียกชาระหนี้ส่วนที่เหลือจากผู้ที่ต้องชาระเงินคืนกองทุน ภายหลังจากที่มีการจาหน่าย
อสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นแล้ว

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๓) กรณีอสังหาริมทรัพย์ห รือทรัพย์สินอื่นมีมูลค่าเท่ากับจานวนหนี้ที่ผู้ที่ต้องชาระเงินคืน
ต้องชาระภายหลังจากที่มีการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้นแล้ว ให้กองทุนแจ้งมูลค่านั้น
ให้ผู้ที่ต้องชาระเงินคืนทราบ
ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องชาระเงิน คืนจะเป็นผู้รับผิด ชอบค่าใช้จ่ายในค่าธรรมเนียมและค่าดาเนินการ
ทั้งหมด
กรณีตาม (๑) และ (๒) ผู้ที่ต้องชาระเงินคืนต้องนาเงินส่งคืนให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง ภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รบั แจ้งจากคณะกรรมการบริหารกองทุน หากผิดนัดชาระหนี้ให้คิดอัตราดอกเบีย้ ในระหว่าง
ผิดนัดในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
ข้อ 24 ถ้าผู้ที่ต้องชาระเงินคืนกองทุนผิดนัดไม่ชาระเงินคืนภายในกาหนดเวลาตามข้อ 21
และไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันเป็นหนังสือจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของจานวนเงินที่ค้างชาระหรือน้อยกว่าอัตราดังกล่าว ตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
ข้อ ๒5 การคิดดอกเบี้ยตามข้อ ๒๔ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรคณะกรรมการบริหารกองทุน
อาจพิจารณาให้ระงับการคิดดอกเบี้ยในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ หรือผ่อนผันเวลาส่งใช้คืน ทั้งนี้
ยกเว้นดอกเบี้ยซึ่งเกิดจากผู้ที่ได้รับเงินกองทุนนาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ระบุในสัญญาหรือข้อตกลง
และคณะกรรมการบริหารกองทุนได้เรียกเงินคืน
ข้อ 26 กรณีคณะกรรมการส่วนจังหวัดมีคาสั่งให้ผู้ตรวจการสมาคมร้องทุกข์หรือฟ้องคดี
แทนสมาคม และขอเงิ นทดรองจ่ ายจากกองทุ นเพื่ อนาไปใช้ ในเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการร้องทุ กข์ หรื อฟ้องคดี
ให้คณะกรรมการส่วนจังหวัดเรียกเงินที่ได้ทดรองจ่ายจากกองทุนคื นจากสมาคมภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการบริหารกองทุน
หมวด ๔
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ ๒7 ในกรณีผู้ที่จะดาเนิน การจัดรูปที่ดินได้ หรือผู้ดาเนินโครงการ เป็นส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ประสงค์จะขอเงินอุดหนุน เงินให้กู้ยืม
หรื อ เงิ น สนั บสนุ น จากกองทุ น ให้ ผู้ ที่ จ ะด าเนิน การจั ด รูป ที่ ดิน ได้ หรื อ ผู้ ด าเนิน โครงการยื่ นคาขอ
ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามแบบคาขอใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (แบบ จร.๖)
แนบท้ายระเบียบนี้พร้อมทั้งเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(๒) รายละเอียดของโครงการ
(๓) แผนการดาเนินงานและระยะเวลา
(๔) จานวนเงินอุดหนุนเงินให้กู้ยืมหรือเงินสนับสนุน
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หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๕) แผนการใช้เงินของโครงการ
(6) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการขอรับเงินจากกองทุน
(๗) หลักฐานอื่นที่คณะกรรมการส่วนจังหวัดกาหนด
ข้อ ๒8 ในกรณีที่ผู้ที่จะดาเนินการจัดรูปที่ดินได้ หรือผู้ดาเนินโครงการเป็นสมาคมประสงค์
จะขอเงิน ให้ กู้ยืมหรือเงิน สนั บสนุ น จากกองทุน เมื่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด มีค วามเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของโครงการแล้ ว ให้ สมาคมยื่ นค าขอต่ อคณะกรรมการบริ หารกองทุ นตามแบบค าขอใช้
เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (แบบ จร. ๖) ท้ายระเบียบนี้ พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดตามข้อ ๒7 (๑) - (๗)
(๒) สาเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นสมาคมที่คณะกรรมการส่วนจังหวัด ออกให้
พร้อมประทับตราและลงลายมือชื่อผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนสมาคมเป็นผู้รับรอง
(๓) หนังสือมอบอานาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอมอบอานาจ
ให้ผู้อื่นลงนามในแบบคาขอแทน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าของบัตรประจาตัวประชาชนรับรอง
ข้อ 29 ในกรณีผู้ขอดาเนินโครงการจัดรูปที่ดิน ผู้ดาเนินโครงการจัดรูปที่ดิน ผู้ตรวจการ
สมาคม จะขอเงินทดรองจ่ายจากกองทุน ให้ยื่นคาขอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนตามแบบคาขอ
ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (แบบ จร.9) แนบท้ายระเบียบนี้พร้อมทั้งเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์และรายละเอียดของการใช้เงิน
(๒) จานวนเงินทดรองจ่าย
(๓) ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน
(๔) หลักฐานอื่นที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
ข้อ ๓๐ ในกรณีพนักงานอัยการ จะขอเงินทดรองจ่ายจากกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสมาคมตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๕๙ ให้ยื่นเอกสารเกี่ยวกับ
การใช้เงินทดรองจ่ายต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. ๒๕65
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการจัดรูปทีด่ นิ เพื่อพัฒนาพื้นที่

คำขอใช้เงินนกองทุนจัดรูปที่ดินเพือ่ พัฒนำพื้นที่

แบบ จร . ๖
เลขรับที…่ …………………….……………
วันที.่ ............………………………………
ลงชื่อ…………………..……….ผู้รับคำขอ
เขียนที…่ …………………………………………….
วันที…่ ……………..เดือน………………..พ.ศ.……….

ข้ำพเจ้ำ  สมำคม…..…………………………………………………………………………………………………………………..……………........
 ส่วนรำชกำร…..…………………………………………………………………………………………………………………..……………
 หน่วยงำนของรัฐหรือนิติบุคคล ……………………………………………………………………………………………..…………
 หน่วยงำนของรัฐอื่นตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง …………………………………………………………………….…………
สำนักงำนตั้งอยู่เลขที่………………………………หมู่ท…ี่ ………..………ตรอก/ซอย………………………………………………...
ถนน………………………………………………………………………….………ตำบล/แขวง…………………………………………….……………….….
อำเภอ/เขต………………………………….……………จังหวัด……………………………………………โทรศพั ท์……………….………………….
โทรสำร……………………………………………………E-mail……………………………………………………………………………..…………...
ขอยื่นคำขอใช้เงินจำกกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ เพื่อใช้ในกำรดำเนินกำรโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่ อพัฒนำ
พื้นที่ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะขอใช้เงินประเภท
เงินอุดหนุน
เงินให้กู้ยืม
เงินสนับสนุน
วงเงินทีข่ อใช้เงินจำนวน………………..……………………...บำท (………………………………………….………………………………)
๒. วตั ถุประสงค์และเป้ำหมำย…………………………………………………………..……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…
๓. รำยละเอียดของโครงกำร…………………………………………………..……………………………………….………………………..
……………………………………………………………………………………………….…..………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
๔. แผนกำรดำเนินงำนและระยะเวลำ…………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
๕. แผนกำรใชเ้ งินของโครงกำร………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………….…………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..……………………

๒
๖. ผลประโยชน์ทคี่ ำดว่ำจะได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร……………………………………………..…….……………………….
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
๗. เอกสำรอื่นๆ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……………
๘. ในกำรขอใช้เงนิ กองทุนครั้งนี้ข้ำพเจ้ำยินยอมให้มีหลักประกัน ดังนี้ (ระบุหลักประกัน).....................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำหลักประกันที่ขำ้ พเจ้ำเสนอนี้มไิ ด้ติดภำระหนี้สินใดๆ กับผู้ใดทัง้ สิ้น หำกคณะกรรมกำร
บริหำรกองทุนอนุมัติให้กยู้ ืม ข้ำพเจ้ำยินยอมทีจ่ ะปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบ วิธีกำรและเงื่อนไข ทีท่ ำงคณะกรรมกำร
บริหำรกองทุนกำหนดทุกประกำร
๙. หนังสือสำเนำหลักฐำนกำรจัดตั้งหน่วยงำน องค์กรหรือสมำคม
 สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนสมำคมตำมพระรำชบัญญัตจิ ัดรูปที่ดนิ เพือ่ พัฒนำพืน้ ที่
 หนังสือมอบอำนำจให้บุคคลอืน่ ดำเนินกำรแทนหน่วยงำน องค์กรหรือสมำคม
 หนังสอื ค้ำประกัน

ลงชื่อ………………………….…………………..
(……………………………………………)
ผู้ยื่นคำขอ

แบบ จร.๙
คำขอใช้เงินทดรองจ่ำย
จำกกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่

เลขรับที่..................................................................
วันที่........................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับคาขอ

เขียนที่.............................................................
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ผู้ขอดาเนินโครงการ................................................................................................................................
ผู้ดาเนินโครงการจัดรูปที่ดิน...................................................................................................................
ผู้ตรวจการสมาคม..................................................................................................................................
ที่ตั้งสำนักงำน
สานักงานตั้งอยู่เลขที่......................................หมู่ที่.........................................ตรอก/ซอย.................................
ถนน....................................................ตาบล/แขวง..................................................อาเภอ/เขต.....................................
จังหวัด................................................โทรศัพท์...............................................โทรสาร...................................................
E=mail..............................................................................................................................................................................

ขอยื่นคาขอใช้เงินทดรองจ่าย เพื่อเป็นค่าทดแทน ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นในการดาเนินการจัดรูปที่ดิน
ที่ต้องทดรองจ่ายเงินจากกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอใช้เงินทดรองจ่ายเพื่อ
ค่าใช้จ่ายในการร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสมาคมตามมาตรา ๒๗
ค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการสารวจตามมาตรา ๔๒
ค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดจากการเข้าไปใช้สอยหรือครอบครองที่ดินที่มิใช่ที่อยู่อาศัยของบุคคล
ใดที่อยู่ใกล้กับที่ดินในบริเวณโครงการจัดรูปที่ดินเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๕๙
จานวน.................................................................บาท (...................................................................................)
กาหนดส่งเงินทดรองจ่าย ภายในวันที่................................................................................................................

๒

๒. วัตถุประสงค์
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๓. รายละเอียดของการใช้เงิน.............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... .................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๔. เอกสารอื่นๆ...................................................................................................................... ............................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๕. หนังสือสาเนาหลักฐานการจัดตั้งหน่วยงาน องค์กร สมาคม หนังสือมอบอานาจ
สาเนารับรองการจดทะเบียนสมาคมตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
หนังสือมอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนหน่วยงาน องค์กรหรือสมาคม
หนังสือมอบอานาจ..........................................................................................

ลงชื่อ................................................................................
(...........................................................................)
ผู้ยื่นคาขอ

