
การช าระบญัชีและการประกาศสิน้สดุ
โครงการจดัรูปท่ีดินเพ่ือพฒันาพืน้ท่ี

นางบงกช  สุวรรณเดช  ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดนิเพื่อพฒันนาพื นนที่

ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดนิเพื่อพฒันนาพื นนที่



3. การสิ้นสุดโครงการจัดรูปทีด่ินเพือ่พฒันาพืน้ที ่(ม.74)

ช ำระบัญชีสมำคม (ม.33) ให้น ำ
- ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์บรรพ 3 เอกเทศสัญญำ 

ลักษณะ 22 หมวด 5 กำรช ำระบัญชีห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
และบริษัทจ ำกัด ม.1247 – 1273 มำใช้บังคับโดยอนุโลม

- ตั้งผู้ช ำระบัญชี (ที่ประชุมสมำคม)
- ช ำระบัญชี (ทรัพย์สินที่เหลือเฉลี่ยคืนแก่สมำชิก ถ้ำเหลือ

ให้ตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน) (ม.33 วรรคสอง)
- ท ำงบดุล ส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบควำมถูกต้อง (รับรองงบดุล)
- ประชุมสมำคม
- เสนอคณะกรรมกำรส่วนจังหวัดประกำศเลิกสมำคม (ม.74)
- ลงรำชกิจจำประกำศเลิกสมำคม (ม.74)

ด าเนินการโดยสมาคม



ให้น ำ ม.33 มำใช้บังคับโดยอนุโลม (ม.74)
- ประชุมเจ้ำของที่ดิน ตั้งผู้ช ำระบัญชี
- ช ำระบัญชี (ทรัพย์สินเฉลี่ยคืนสมำชิก ถ้ำเหลือ

ให้ตกเป็นของกองทุน)
- ท ำงบดุล ส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบควำมถูกต้อง 
(รับรองงบดุล)
- ประชุมผู้เป็นเจ้ำของที่ดิน
- เสนอคณะกรรมกำรส่วนจังหวัดประกำศเลิกสมำคมสิ้นสุด

โครงกำรภำยใน 30 วัน นับแต่ช ำระบัญชีแล้วเสร็จ (ม.74)
- ประกำศสิ้นสุดโครงกำรจัดรูปที่ดินในรำชกิจจำนุเบกษำ (ม.74)

ด าเนินการโดยองค์กรของรัฐ ม.74







ขั นนเตรียมโครงการ

ขั นนอนุมัตโิครงการ

ขั นนด าเนินโครงการ
20. รังวัดแปลงที่ดนิใหม่
22. ประกาศผังแปลงที่ดนิใหม่

ขั นนสิ นนสุดโครงการ
24. ช าระค่าชดเชยและรับเอกสารสิทธ์ิ
25. ประกาศสิ นนสุดโครงการ



การออกเอกสารสิทธ์ิ
Survey Title Deed 





ประเมินผลการด าเนินงานตามขั นนตอน
การบริหารโครงการจัดรูปที่ดนิเพื่อพฒันนาพื นนที่

กลุม่โครงการจดัรูปท่ีดนิที่ด าเนินการตามแผนปฏิบตักิาร และมีการปรับแผนตาม
สภาพการณ์
กลุม่โครงการจดัรูปท่ีดนิที่ด าเนินการ ตามแผนปฏิบตักิาร บ้าง
กลุม่โครงการจดัรูปท่ีดนิที่ไมด่ าเนินการตามแผนปฏิบตักิาร

********น าไปสู่แนวทางแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ตรงประเดน็ 



แผนรายรับ-รายจ่าย เพื่อบันทึกบัญชีโครงการ
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตัวอย่าง ได้วางแผนการเงินและค่าใช้จ่าย โดยแบ่งออกเป็นแผนรายรับและแผนรายจ่าย

รายรับ รายจ่าย

รายละเอียด จ านวนเงิน รวมรายรับ รายละเอียด จ านวนเงิน รวมรายจ่าย
1. เงินงบประมาณที่ได้รับจากกรมโยธาธกิารและผังเมือง 1. ค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจากกรมโยธาธกิารและผังเมือง

35,455,270.00 

- งบลงทุน 34,300,000.00 1.1 ค่าก่อสร้างถนนตามผังเมือง/ถนนสายหลัก
-ถนนสายหลัก (ง1, ง2) เขตทางกว้าง 25 เมตร 34,300,000.00 

- งบด าเนินงาน 1,155,270.00 35,455,270.00 1.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ค่าส ารวจรังวัด 1,000,000.00 
- ค่าประชุมที่ปรึกษาโครงการ 100,000.00 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ 55,270.00 

2. เงินจากการขายพื้นที่จดัหาประโยชน์ 59,905,000.00

59,905,000.00

2. ค่าใช้จ่ายเงินขายพื้นที่จัดหาประโยชน์

59,905,000.00 

2.1 ค่าก่อสร้างถนนสายรอง/ถนนสายยอ่ย
- เขตทางกว้าง 16 เมตร 12,331,100.00 
- เขตทางกว้าง 12 เมตร 4,370,560.00 
- เขตทางกว้าง  9 เมตร 14,723,950.00 
- เขตทางกว้าง  8 เมตร 4,113,520.00 
- งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและประปา 1,883,500.00 
- รื้อย้ายอาคารภายในโครงการ 8,427,541.00 

2.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ค่ารื้อย้ายอาคารในถนนผังเมือง 425,000.00
- ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 45,829.00 
-ค่าก่อสร้างอื่นๆ 9,533,000.00 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ 4,051,000.00 

รวมรายรับทั้งโครงการ 95,360,270.00 รวมรายจ่ายทั้งโครงการ 95,360,270.00 



รายการ ประมาณการ หมายเหตุ

เงินอุดหนุนจาก

กรมโยธาธิการและผังเมือง

50,600,000 บาท -เพ่ือส ารวจรังวัด  ปักหมุดแนวถนนโครงการจัดรูปที่ดิน

-เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างถนนเขตทาง 25,12,6  เมตร ตามแนวถนน ง 6

-เพ่ือส ารวจรังวัด  สอบเขต  ส าหรับออกเอกสารสิทธิโครงการจัดรูปที่ดินฯ 

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการจัดรูปที่ดินฯ

1.2  เงินจากการขายพ้ืนที่จัดหา

ผลประโยชน์

21,122,244  บาท -เพ่ือเป็นค่าชดเชย ค่าถมดินในพ้ืนที่โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่

-ราคาประเมินจากผู้เชี่ยวชาญการตีราคาพ้ืนที่จัดหาประโยชน์

รายได้ทั้งหมดของโครงการ 71,722,244 บาท

รายรับ

รายการหลัก รายละเอียด ปริมาณ ราคาต่อหน่วย ประมาณการ

ถนน - ถนนตามผังเมือง ง 6 ขนาดเขตทาง 25 เมตร และถนนสายย่อยในโครงการ

ขนาดเขตทาง 16 เมตร พร้อมระบบประปา 1,391 เมตร 35,80158 บาท/ม. 49,800,000 บาท

รวม 49,800,000  บาท

- ค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ

- ค่าส ารวจรังวัด  ปัดหมุนแนวถนน     หลังโครงการจัดรูปที่ดินฯ/ การ

ส ารวจ รังวัด สอบเขต

800,000 800,000

- ค่าถมดินสวนสาธารณะ 800,000 800,000

- ค่าทดแทนอาคารสิ่งปลูกสร้าง 1,950,000 1,950,000

- อ่ืนๆ (ค่าชดเชย/ค่าถมที่ดิน) 18,372,244 18,372,244

รวม 21,922,244 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม 71,722,244 บาท

ค่าใช้จ่าย

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัด....
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้วางแผนด้านการเงินโดยแบ่งออกเป็นแผนด้านรายได้และแผนด้านรายจ่าย ดังน้ี 



รายการ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 รวม

1.  รายรับ

1.1 งบประมาณกรมโยธาธิการและผังเมือง 7,750,000 15,100,000 27,550,000 100,000 100,000 50,600,000

1.2 เงินจากการขายพ้ืนที่จัดผลประโยชน์* - - - 21,122,244 - 19,200,000

รวม 7,750,000 15,100,000 27,550,000 21,22,244 100,000 71,722,244

2.  ค่าใช้จ่าย

- งบด าเนินงาน/ค่าส ารวจรังวัด ปักหมุดแนวถนนหลังโครงการจัด

รูปที่ดินฯ / การส ารวจ รังวัด สอบเขต ส าหรับออกเอกสารสิทธิ
โครงการจัดรูปที่ดินฯ 

250,000 100,000 250,000 100,000 100,000 800,000

ค่าก่อสร้าง

- ถนนตามผังเมือง ง 6 และถนนสายย่อยในโครงการพร้อม
ระบบประปา

7,500,000 15,000,000 27,300,000 49,800,000

ค่าถมดินสวนสาธารณะ - - - 800,000 800,000

ค่าทดแทนอาคารสิ่งปลูกสร้าง - 1,950,000 1,950,000

อ่ืนๆ (ค่าชดเชย/ค่าถมที่ดิน) 18,372,244 18,372,244

รวม 7,750,000 15,100,000 27,550,000 21,222,244 100,000 71,722,244

* ขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

แผนปฏิบัติการโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัด....
งบประมาณรายปี



ขั้นตอนการขอใช้เงินกองทุน    
ในการยื่นขอใช้เงินกองทุนนั้น  ผู้ด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  สามารถยื่นค า

ขอได้  2 กรณี  คือ

ยื่นค าขอใช้เงินกองทุน พร้อมค าขอด าเนินโครงการ

ยื่นค าขอใช้เงินกองทุน หลังจากได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

1

2

มาตรา 68 บรรดาค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดนิเพื่อพฒันนาพื นนที่ 
ให้เจ้าของที่ดนิเฉล่ียออกกันตามส่วน ในส่วนที่เป็นที่ดนิหรือสิ่งก่อสร้างที่ตกเป็นของรัฐ ให้รัฐช่วยเหลือในเร่ืองค่าใช้จ่ายด้วย 

ประโยชน์ที่ ได้เพิ่มขึ นนจากโครงการจัดรูปที่ดิน ให้เฉล่ียให้แก่เจ้าของที่ดินในบริเวณโครงการจัดรูปที่ดิน ผู้ด าเนิน
โครงการจัดรูปที่ดนิ และผู้ร่วมลงทุนตามความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย





การประกาศสิน้สดุโครงการจดัรูปท่ีดินเพื่อพฒันาพืน้ท่ี
- ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์บรรพ 3 เอกเทศสัญญำ 

ลักษณะ 22 หมวด 5 กำรช ำระบัญชีห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
และบริษัทจ ำกัด ม.1247 – 1273 มำใช้บังคับโดยอนุโลม

- ตั้งผู้ช ำระบัญชี (ที่ประชุมสมำคม)
- ช ำระบัญชี (ทรัพย์สินที่เหลือเฉลี่ยคืนแก่สมำชิก ถ้ำเหลือ

ให้ตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน) (ม.33 วรรคสอง)
- ท ำงบดุล ส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบควำมถูกต้อง (รับรองงบดุล)
- ประชุมสมำคม
- เสนอคณะกรรมกำรส่วนจังหวัดประกำศเลิกสมำคม (ม.74)
- ลงรำชกิจจำประกำศเลิกสมำคม (ม.74)


