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บทคัดยอ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษารวบรวมขอมูลท่ีเปนประเด็นปญหาท่ีทําให
การจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีจํานวนนอยยังไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายท่ี
ประสงคจะใหมีการบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคในรูปแบบนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร  ซ่ึงเปนวิธีท่ีดีในขณะนี้  ในการศึกษาคร้ังนี้  ไดทําการศึกษารวบรวมขอมูลจากตัวบท
กฎหมาย  ตํารากฎหมาย  เอกสาร  บทความ  หนังสือพิมพ  วารสาร  จุลสาร  รวมท้ังการสัมภาษณ
ผูจัดการนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ผูจัดสรรท่ีดิน  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  และบุคคลท่ีมีสวนเสนอราง
กฎหมายเร่ืองนี้ 
 จากการศึกษาไดแบงสภาพปญหาการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรออกเปน  3  กลุม  
ดังนี้ 
 1. สภาพปญหาการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรของโครงการจัดสรรท่ีดินภายใต
ประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  จากการศึกษาพบวามีปญหาการตีความวาการกระทํา
แบบไหน  แคไหน  และอยางไรของผูจัดสรรท่ีดินท่ีเขาขายวามิไดปฏิบัติหนาท่ีในการดูแล
บํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภค  อันจะมีผลทําใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนท่ีดินแปลงยอยตามแผนผังโครงการ  อาจยื่นคําขอตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด  
หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาท่ีโครงการต้ังอยูในเขต  เพื่อจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได
ตามมาตรา  70  วรรค  4  และปญหาโครงการจัดสรรท่ีดินท่ีไดบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะในรูปแบบนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  กอนพระราชบัญญัติการ
จัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ใชบังคับ  หากตองการเปล่ียนรูปแบบมาจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 2. สภาพปญหาการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรของโครงการจัดสรรท่ีดิน  เม่ือ
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ประกาศใชบังคับ  จากการศึกษาพบวามีปญหาผูซ้ือ
ท่ีดินจัดสรรไมดําเนินการหรือไมสามารถดําเนินการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ภายใน
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 3. สภาพปญหาการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรท้ังของโครงการจัดสรรท่ีดิน  
ภายใตประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  และของโครงการจัดสรรท่ีดิน  เม่ือมี
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ประกาศใชบังคับ  จากการศึกษาพบวา  โครงการท่ีดิน
แบงขายขณะมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  ใชบังคับ  และโครงการท่ีดินแบงขาย
เม่ือมีพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ใชบังคับท่ีผูประกอบการไมมีใบอนุญาตใหทํา
การจัดสรรท่ีดิน  เนื่องจากไมไดยื่นขออนุญาตจัดสรร  โครงการเหลานี้ไมอยูภายใตบังคับของ
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  และพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ซ่ึง
โครงการลักษณะน้ีมีจํานวนมาก  กฎหมายการจัดสรรท่ีดินจะไมบังคับคุมครองถึงผูซ้ือท่ีดิน
โครงการเหลานี้  จึงไมสามารถจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรและสงผลใหตองประสบปญหาดาน
บริหารจัดการบํารุงดูแลรักษาสาธารณูปโภค  ปญหาผูจัดสรรที่ดินไมตองการจัดต้ังนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร  เนื่องจากยังไดรับประโยชนจากการใชสาธารณูปโภคอยู  และปญหาความยากใน
การรวบรวมผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการ  
เพื่อมีมติใหจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 วิทยานิพนธฉบับนี้จึงเสนอใหมีการทบทวน  ปรับปรุง  แกไข  เพิ่มเติม  
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรท่ีดินกลางท่ีเกี่ยวกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  เม่ือมีการประกาศใชแลวระยะหนึ่งประมาณ  
5 – 7  ป  และหากมีการปรับปรุง  แกไข  กฎหมายดังกลาว  ก็ควรจะเสนอประเด็นปญหาที่กลาว
ขางตนเขาไปดวย  เพื่อการใชกฎหมายจะไดเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thesis Title Developed-estate Juristic Entity 

ง

จ

DPU



ฆ 

Name  Kittiya  Phanidrattanakorn 
Thesis Advisor  Dr. Phiraphan  Phalusuk 
Department  Law 
Academic Year 2004 
 

ABSTRACT 
 
 This thesis aims to study and collect data of problems minimizing the amount of 
developed-estate juristic entities, which does not accord with the law’s intention in providing 
management and maintenance of public facilities in the form of developed-estate juristic entities. 
This form is regarded as the most appropriate at the present time. This study is based on data-
collection from the Codes, legal texts, documents, articles, newspapers, magazines and journals, 
including interviews with managers of developed-estate juristic entities, land developers, 
purchasers of developed land, and those who are participants in proposing legal drafts concerning 
this matter. 
 From this study, the problems in establishing developed-estate juristic entity can be 
divided into three groups as follows: 
 1.  The study of problems in establishing developed-estate juristic entity of the land 
development projects under the Announcement of the National Revolutionary Council No. 286, 
B.E. 2515, found that there are two problems; firstly, the problem of the interpretation of which 
action, how much and how the land developers are deemed to fail to perform duties in upholding 
and maintaining the activities which are the public facilities. This may enable the purchasers of 
the developed land of not less than one-half of sub-lots of land shown in the map under project to 
submit an application to the Changwad Land Official or the Branch Changwad Land Official  in 
the offices where the certain project is operated for the purpose of establishing developed-estate 
juristic entity pursuant to Section 70, paragraph 4; Secondly, the problems of and development 
projects which manage, uphold and maintain the public facilities and public services in the form 
of juristic entities under other laws before the implementation of the Land Development Act, B.E. 
2543 in the case that the form of the establishment of developed-estate juristic entity needs to be 
changed. 
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 2.  The study of problems in establishing developed-estate juristic entity of land 
development projects when the Land Development Act, B.E. 2543 is implemented found 
problems as follows.  The purchasers of the developed land do not or can not precede developed-
estate juristic entity within time limits prescribed by the land developers and the land developers 
have completed the second requirement pursuant to Section 44(2). Subsequently, the purchasers 
of the developed land want to establish a new developed-estate juristic entity.  
 3.  The study of problems in establishing developed-estate juristic entity of land 
development projects under both the Announcement of the National Revolutionary Council No. 
286, B.E. 2515 and the implementation of the Land Development Act, B.E. 2543 found that land 
projects divided for sale by the land developers were not licensed.  This was because the 
application for permission for development was not submitted.  Consequently these land projects 
were not subject to the Announcement of the National Revolutionary Council No. 286, B.E. 2515 
and the Land Development Act, B.E. 2543. As there are a number of such projects, land 
development laws do not govern the purchasers of land under these projects. Thus, developed-
estate juristic entity can not be established and this leads to three problems: Firstly, problems of 
management and maintenance of public facilities; secondly, problems in connection with land 
developers who do not want to establish developed-estate juristic entity as the existing public 
facilities are still somewhat beneficial; and thirdly difficulties in gathering the purchasers of the 
developed land of not less than one-half of sub-lots of land shown in the map under project for 
mutual agreement with the  establishment of developed-estate juristic entity.  
 This thesis suggests that when they have been implemented for a period of 
approximately five to seven years, the Land Development Act, B.E. 2543, Ministerial 
Regulations, Rules, Announcements of Central Land Development Commission relating to 
developed-estate juristic entity should be reviewed, improved, amended and revised. Moreover, if 
such laws need to be improved and amended, the above-mentioned problems should be 
considered for the purpose of the compliance with the law which would be practical and efficient. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1. ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 
  ปจจุบันประเทศไทยมีการปรับตัว  เพื่อใหเขากับสภาวการณของโลกท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทุกดาน   รวมท้ังระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะการประกอบธุรกิจจัดสรรท่ีดิน
เปลา  ธุรกิจจัดสรรท่ีดินพรอมบาน  และธุรกิจอาคารชุดไดรับการพัฒนาใหทันสมัยยิ่งข้ึน   ความ
ตองการท่ีอยูอาศัยมีมากข้ึน   สืบเนื่องจากท่ีอยูอาศัยเปนหนึ่งในปจจัยส่ี ท่ีมีความสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษย   เปนสถานท่ีเสริมสรางความอบอุน  ความม่ันคง  และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ใหแกครอบครัว   ดังนั้นจึงมีผูประกอบการจํานวนมากลงทุนพัฒนารูปแบบของท่ีอยูอาศัยใน
ลักษณะตาง ๆ เชน  ทาวนเฮาส  บานแฝด  บานเดี่ยว คอนโดมิเนียม ท่ีดินเปลา โดยจัดสรรแบงขาย
เปนท่ีดินเปลา หรือขายท่ีดินพรอมปลูกสรางบานใหดวยตามกําลังทรัพยของผูซ้ือ  หากการจําหนาย
ท่ีดินนั้นไดแบงเปนแปลงยอยรวมกันต้ังแต 10 แปลงข้ึนไป หรือการแบงท่ีดินเปนแปลงยอยไวไม
ถึง 10 แปลง   แตตอมาไดแบงท่ีดินแปลงเดิมเพิ่มเติมภายใน 3 ป  เม่ือรวมกันแลวมีจํานวน ตั้งแต 10 
แปลงข้ึนไป  ไมวาจะเปนการแบงจากท่ีดินแปลงเดียวหรือแบงจากท่ีดินหลายแปลงท่ีมีพื้นท่ี
ติดตอกัน  โดยไดรับทรัพยสินหรือประโยชนเปนคาตอบแทน เรียกวา การจัดสรรท่ีดิน  
วัตถุประสงคในการจําหนายท่ีดิน  ไมวาจะแบงท่ีดินเปนแปลงยอยเพื่อจําหนายในลักษณะเปนท่ีอยู
อาศัย  หรือเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม  หรือเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม  หรือเพื่อเกษตรกรรม  ถาได
ทําเพื่อการคาต้ังแต  10  แปลงข้ึนไป  สวนเนื้อท่ีของแปลงท่ีดินจะมีจํานวนมากนอยเทาใดก็ตาม  ก็
เปนการจัดสรรท่ีดินท้ังส้ิน  ผูประกอบการจะตองขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการ
จัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543  ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2543   มีผลใช
บังคับต้ังแตวันท่ี  22 กรกฎาคม  2543  เปนตนมา 
  พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  มาตรา  21  บัญญัติ  หามมิใหผูใดทําการ
จัดสรรท่ีดิน  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
  การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
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  มาตรา  23 ผูใดประสงคจะทําการจัดสรรท่ีดินใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด
หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาแหงทองท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นต้ังอยู  พรอมหลักฐานและรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
  (1) โฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองทําประโยชนท่ีมีช่ือผูขอใบอนุญาต  ทําการ
จดัสรรท่ีดินเปนผูมีสิทธิในท่ีดิน  โดยท่ีดินนั้นตองปลอดจากบุริมสิทธิใด ๆ  เวนแตบุริมสิทธิในมูล
ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย 
  (2) ในกรณีท่ีท่ีดินท่ีขอทําการจัดสรรท่ีดินมีบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพย  
หรือภาระการจํานอง  ใหแสดงบันทึกความยินยอมใหทําการจัดสรรท่ีดินของผูทรงบุริมสิทธิหรือ
ผูรับจํานองและจํานวนเงินท่ีผูทรงบุริมสิทธิ  หรือผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี้จากท่ีดินแปลงยอย
แตละแปลง  และตองระบุดวยวาท่ีดินท่ีเปนสาธารณูปโภคหรือท่ีดินท่ีใชเพื่อบริการสาธารณะไม
ตองรับภาระหนี้บุริมสิทธิหรือจํานองดังกลาว 
  (3) แผนผังแสดงจํานวนท่ีดินแปลงยอยท่ีจะขอจัดสรร  และเนื้อท่ีโดยประมาณของ
แตละแปลง 
  (4) โครงการปรับปรุงท่ีดินท่ีขอจัดสรร  การจัดใหมีสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะรวมท้ังการปรับปรุงอ่ืนตามควรแกสภาพของทองถ่ิน  โดยแสดงแผนผัง  รายละเอียด  
และรายการกอสราง  ประมาณการคากอสราง  และกําหนดเวลาท่ีจะจัดทําใหแลวเสร็จ  ในกรณีท่ีได
มีการปรับปรุงท่ีดินท่ีขอจัดสรร  หรือไดจัดทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะแลวเสร็จ
ท้ังหมด  หรือบางสวนกอนขอทําการจัดสรรท่ีดิน  ใหแสดงแผนผังรายละเอียดและรายการกอสราง
ท่ีไดจัดทําแลวเสร็จนั้นดวย 
  (5) แผนงาน  โครงการ  และระยะเวลาการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
  (6) วิธีการจําหนายท่ีดินจัดสรรและการชําระราคาหรือคาตอบแทน 
  (7) ภาระผูกพันตางๆ  ท่ีบุคคลอ่ืนมีสวนไดเสียเกี่ยวกับท่ีดินท่ีขอจัดสรรนั้น 
  (8) แบบสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจัดสรร 
  (9) ท่ีตั้งสํานักงานของผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรท่ีดิน 
  (10) ช่ือธนาคาร  หรือสถาบันการเงินท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนด  ซ่ึง
จะเปนผูคํ้าประกันการจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงท่ีดิน  และคํ้า
ประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะ 
  เม่ือมีการจัดสรรท่ีดินผูจัดสรรท่ีดินจะตองจัดใหมีสาธารณูปโภคตามท่ีกฎหมายกําหนด
ไว  “สาธารณูปโภค”  ซ่ึงผูจัดสรรท่ีดินตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  และผู
จัดสรรท่ีดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  2543  มีหนาท่ีดูแลบํารุงรักษาตาม
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ความหมายของประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  ขอ  30  และตามความหมายของ
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  มาตรา  43  หมายถึง  สาธารณูปโภคซ่ึงผูจัดสรรท่ีดิน
ไดจัดใหมีขึ้นเพื่อการจัดสรรท่ีดินตามแผนผัง  และโครงการท่ีไดรับอนุญาต  เชน  ถนน  
สวนสาธารณะ  สนามเด็กเลน  ระบบไฟฟา  ระบบประปา  ระบบระบายน้ํา  และระบบบําบัดน้ําเสีย  
เพื่อระบายนํ้าฝนและน้ําเสียท่ีผานการบําบัดน้ําเสียแลวออกสูแหลงรองน้ํา  ฯลฯ 
  พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ไดกําหนดคํานิยามความหมายของคําวา  
“บริการสาธารณะ” ไวในมาตรา  4  หมายความวา  การใหบริการหรือส่ิงอํานวยความสะดวกใน
โครงการจัดสรรท่ีดินท่ีกําหนดไวในโครงการท่ีขออนุญาตจัดสรรท่ีดินตามมาตรา  23 (4) 
  ดังนั้น  บริการสาธารณะจะแตกตางกับสาธารณูปโภค  เนื่องจากกฎหมายไมบังคับใหผู
จัดสรรท่ีดินตองจัดใหมี  เปนความสมัครใจของผูจัดสรรท่ีดินท่ีจะจัดให  เชน  บริการรักษาความ
ปลอดภัยภายในโครงการ  เม่ือไดกําหนดอยางใดเปนบริการสาธารณะในการจัดสรรที่ดินแลว  
กฎหมายบังคับใหผูจัดสรรท่ีดินมีหนาท่ีตองจัดใหมีตามท่ีกําหนดไว 
  การจัดใหมีและการบํารุงรักษาบริการสาธารณะใหนําความในมาตรา  50  (จะตองจาย
คาปรับสําหรับการชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตามมาตรา  49  วรรคสอง
ลาชา  อาจถูกระงับการใหบริการหรือการใชสิทธิในสาธารณูปโภคหากคางชําระติดตอกันต้ังแต
สามเดือนข้ึนไป  และในกรณีท่ีคางชําระติดตอกันต้ังแตหกเดือนข้ึนไป  พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ
ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในท่ีดินจัดสรรของผูคางชําระจนกวาจะชําระใหครบถวน)  
มาใชบังคับโดยอนุโลม  ท้ังนี้ใหเรียกเก็บคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะไดตาม
อัตราท่ีคณะกรรมการใหความเห็นชอบ  (มาตรา  53) 
  ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  ลงวันท่ี  24 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2515  ซ่ึงเปนกฎหมาย
การจัดสรรท่ีดินฉบับแรกของประเทศไทย  ไมไดใหความสําคัญกับมาตรฐานสาธารณูปโภคใน
โครงการจัดสรรท่ีดินเทาท่ีควร  ทําใหผูจัดสรรท่ีดินอาศัยชองวางของกฎหมายเอาเปรียบผูซ้ือ  กรม
ท่ีดินจึงไดออกขอกําหนดการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2530  เพ่ือควบคุมมาตรฐานการจัดใหมี
สาธารณูปโภค  และตอมากรมท่ีดินไดมีการปรับปรุงขอกําหนดและไดประกาศใชขอกําหนดการ
จัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2535  แทน  (ผูเขียนไดสรุปขอกําหนดฉบับนี้โดยสังเขปไวใน  บทท่ี  2  หัวขอ  
5. วาดวยเร่ือง  ความเปนมา  และแนวคิดเร่ืองการจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของ
โครงการท่ีดินแบงขาย ท่ีผูประกอบการไดยื่นขออนุญาตจัดสรร) 
  เม่ือประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  แทนประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  จึงไดมีการประกาศใชขอกําหนดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  2544  แทน
ขอกําหนดการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2535  โดยมีนโยบายกระจายอํานาจสูระดับจังหวัด  
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คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัดจะเปนผูกําหนดขอกําหนดควบคุมการจัดสรรท่ีดินภายในจังหวัด
ของตน (ผูเขียนไดสรุปขอกําหนดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  2544  โดยสังเขปไวใน  บทท่ี  2  หัวขอ  
5.  วาดวยเร่ือง  ความเปนมา  และแนวคิดเร่ืองการจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของ
โครงการท่ีดินแบงขายท่ีผูประกอบการไดยื่นขออนุญาตจัดสรร) 
  การออกขอกําหนดเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินตามมาตรา  14 (1)  ใหคณะกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑการจัดทําแผนผัง  โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรท่ีดินเพื่อประโยชน
เกี่ยวกับการสาธารณสุข  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การคมนาคม  การจราจร  ความปลอดภัย  
การสาธารณูปโภค  และการผังเมือง  ตลอดจนการอ่ืนท่ีจําเปนในการจัดสรรที่ดินใหเหมาะสมกับ
สภาพทองท่ีของจังหวัดนั้น  โดยใหกําหนดเง่ือนไขในส่ิงตอไปนี้ดวย  คือ 
  (1) ขนาดความกวางและความยาวตํ่าสุด  หรือเนื้อท่ีจํานวนนอยท่ีสุดของท่ีดินแปลง
ยอยท่ีจะจัดสรรได 
  (2) ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตาง ๆ ทางเดินและทางเทาในท่ีดินจัดสรร
ท้ังหมด  รวมท้ังการตอเช่ือมกับถนนหรือทางสายนอกท่ีดินจัดสรร 
  (3) ระบบการระบายนํ้า  การบําบัดน้ําเสีย  และการกําจัดขยะส่ิงปฏิกูล 
  (4) ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะท่ีจําเปนตอการ
รักษาสภาพแวดลอม  การสงเสริมสภาพความเปนอยู  และการบริหารชุมชน  (มาตรา  16) 
  สําหรับเร่ืองการจัดทําสาธารณูปโภคนั้น  ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  
ไดบัญญัติไวในขอ  13  เม่ือคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรท่ีดินเห็นสมควรจะอนุญาตใหผูใดทํา
การจัดสรรท่ีดินไดตามคําขอ กอนออกใบอนุญาตใหผูขอทําการจัดสรรท่ีดินจัดหาธนาคารหรือ
สถาบันการเงินใดท่ีคณะกรรมการเห็นชอบมาทําสัญญาคํ้าประกันกับคณะกรรมการวา  ถาผูขอทํา
การจัดสรรท่ีดินไมจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ  หรือปรับปรุงท่ีดินนั้นตามแผนผัง
โครงการ  และกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุญาตไว  คณะกรรมการจะเขาดําเนินการจัดใหมี
สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือปรับปรุงท่ีดินนั้นตามโครงการ  แผนผังท่ีไดรับอนุญาต
เอง  โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินผูคํ้าประกันตองรับผิดชดใชเงินท่ีคณะกรรมการใชจายไปใน
การดําเนินการดังกลาวท้ังส้ิน  เวนแตธนาคารหรือสถาบันการเงินผูคํ้าประกันจะรับดําเนินการเอง  
ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด  ในกรณีท่ีธนาคารหรือสถาบันการเงินผูคํ้าประกันผิดสัญญาคํ้า
ประกัน  ใหประธานคณะกรรมการมีอํานาจฟองหรือตอสูคดีดังกลาวในนามคณะกรรมการ  ท้ังนี้
เพื่อเปนหลักประกันวาผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจะตองไดรับสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะน้ัน ๆ 
  ผูจัดสรรที่ดินจะพนจากหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ตามท่ีบัญญัติไวในขอ  30  
เพียงขอเดียว  ดังนี้ 

DPU



5 

  สาธารณูปโภคซ่ึงผูจัดสรรท่ีดินไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการจัดสรรท่ีดินตามแผนผัง  และ
โครงการท่ีไดรับอนุญาต  เชน  ถนน  สวนสาธารณะ  สนามเด็กเลน  ใหถือวาตกอยูในภารจํายอม  
เพ่ือประโยชนแกท่ีดินจัดสรร  และใหเปนหนาท่ีของผูจัดสรรที่ดินหรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิคน
ตอไป  ท่ีจะบํารุงรักษากิจการดังกลาวใหคงสภาพดังเชนท่ีไดจัดทําข้ึนตลอดไป  และจะกระทําการ
ใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภารจํายอมลดไป  หรือเส่ือมความสะดวกมิได 
  หนาท่ีในการบํารุงรักษาตามวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับ  ในกรณีท่ีผูจัดสรรท่ีดินหรือผูรับ
โอนกรรมสิทธ์ิคนตอไปไดอุทิศทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชนหรือไดโอนใหแก
เทศบาล  สุขาภิบาล  หรือองคการบริหารสวนจังหวัดแหงทองท่ีท่ีท่ีดินจะจัดสรรอยูในเขต 
  ดังนั้น  ผูจัดสรรท่ีดินหรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิ  ขณะมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  
พ.ศ.  2515  จะพนจากหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตอเม่ือ 
  (ก) อุทิศทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน  หรือ 
  (ข) โอนทรัพยสินดังกลาวใหแกเทศบาล  สุขาภิบาล  หรือองคการบริหารสวน
จังหวัดแหงทองท่ีท่ีท่ีดินจะจัดสรรอยูในเขต 
  ขอกําหนดท้ังขอ  13  และขอ  30  นี้ใชกับโครงการจัดสรรท่ีดินตามประกาศคณะ
ปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  ซ่ึงขอกําหนดในขอ  30  ไมไดกลาวถึงคําวา  บริการสาธารณะไว
เลย 
  ปญหาของประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  ก็คือ  ไมมีสภาพบังคับวา  หาก
ผูจัดสรรท่ีดินไมบํารุงดูแลรักษาสาธารณูปโภคใหสมประโยชนแกท่ีดินจัดสรรแลว  จะมีผล 
อยางไร  ปญหาความเดือดรอนของผูซ้ือท่ีดินจัดสรรอันเนื่องมาจากการขาดการดูแลบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  จึงเกิดข้ึนและไมไดรับการแกไข 
  สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะดังกลาวจะตองมีการดูแลบํารุงรักษา  และการท่ีคน
หมูมากมาอยูรวมกันเปนหมูบานเปนชุมชน  จําเปนตองมีกฎหมาย ขอบังคับและกฎระเบียบตางๆ  
เพื่อท่ีสมาชิกในหมูบานจะไดปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน   ทําใหเกิดความสงบสุข มีความเปน
ระเบียบเรียบรอย  มีสภาพแวดลอมท่ีดี  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตลอดไป  ดังนั้น  การบริหารและการ
จัดการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ เชน ถนน   สวนสาธารณะ   สนามเด็กเลน  
บอบําบัดน้ําเสีย  ขยะ  ไฟฟา  ประปา  โทรศัพท  การรักษาความปลอดภัย  ฯลฯ  ในโครงการหรือ
ในหมูบานหรือชุมชน  จึงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีตองคํานึงถึงอยางยิ่ง   เนื่องจากผูอยูอาศัยในโครงการ
จะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดนั้น  สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะดังกลาว  จะตองอยูในสภาพท่ีดี
ดวย  ทําใหเกิดความจําเปนท่ีจะตองมีการจัดการดูแลทรัพยสินตาง ๆ เหลานี้  เพื่อใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด  ท้ังในดานการรักษาความปลอดภัยในชุมชน  การรักษาความสะอาด  การ
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บํารุงรักษาและซอมแซมสาธารณูปโภค  การจัดประโยชนในสาธารณูปโภค  การพัฒนาให
สาธารณูปโภคสวนกลางมีคุณคาเพิ่มมากข้ึน  และการจัดเก็บคาใชจายในการดูแลบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคสวนกลาง ฯลฯ 
  โครงการจัดสรรท่ีดินจํานวนมากประสบปญหาในการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  
อันเนื่องมาจากผูซ้ือท่ีดินจัดสรรใหความรวมมือชําระคาใชจายบํารุงรักษาสาธารณูปโภคนอย  ทํา
ใหมีงบประมาณไมเพียงพอในการปรับปรุงซอมแซมใหสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน  ถนน  
สวนสาธารณะ  บอบําบัดน้ําเสีย  ทอระบายน้ํา  ฯลฯ  ใหอยูในสภาพท่ีดีตลอดไปได 
  การบํารุงดูแลรักษาสาธารณูปโภค  ขณะมีคําส่ังของคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  
ใชบังคับ  ยังคงดําเนินการในรูปแบบเดิม ๆ  โดยผูจัดสรรท่ีดินจะเลือกตั้งตัวแทนจากผูซ้ือท่ีดิน
จัดสรรเปนคณะกรรมการหมูบานทําหนาท่ีบริหารและดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ซ่ึงปญหา
การบริหารภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการหมูบานนั้น  มีมาก  โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ีท่ีไม
มีกฎหมายรองรับ  รวมท้ังการบริหารการจัดการบัญชีและการเงินของสวนรวม  บางโครงการผู
จัดสรรท่ีดินไดละท้ิงโครงการ  และไมรับผิดชอบจัดใหมีการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะ  รวมท้ังไมไดมีการเลือกต้ังกรรมการหมูบานเพ่ือใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรบริหารดูแล
กันเอง  สงผลใหสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะเส่ือมโทรม  เชน  ถนนในโครงการพังไมมีการ
ซอมแซม  ทําใหไมสะดวกในการใชถนน  บอบําบัดน้ําเสียไมมีการเปดใชเคร่ือง  ทําใหเกิดน้ําเนา
ขังมีกล่ินเหม็น  สโมสรในโครงการขาดคนดูแล  มีสภาพทรุดโทรม เปนตน  บางโครงการผูจัดสรร
ท่ีดินไดยกสาธารณูปโภคใหเปนสาธารณะประโยชน  ทําใหความเปนสวนตัวท่ีเคยใชเฉพาะผูอยู
อาศัยภายในโครงการหมดไป  โดยทางราชการไดเช่ือมตอถนนในโครงการกับถนนภายนอกหรือ
ใชเปนถนนทางลัด  ทําใหบุคคลภายนอกสามารถเขาออกภายในโครงการ  และใชสาธารณูปโภค
บริการสาธารณะได  บางโครงการไดจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคโดยจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลตามกฎหมายอ่ืน  เชน  บริษัทจํากัด  หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  สมาคม  มูลนิธิ  ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  สหกรณ  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  2542  เม่ือจด
ทะเบียนแลวจะมีฐานะเปนนิติบุคคล  มีสิทธิและหนาท่ีตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยหรือกฎหมายอ่ืน  ภายในขอบแหงอํานาจหนาท่ีหรือวัตถุประสงคดังไดบัญญัติหรือ
กําหนดไวในกฎหมาย  ขอบังคับหรือตราสารจัดต้ัง  (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  
66)  และมีสิทธิและหนาท่ีเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา  เวนแตสิทธิและหนาที่ซ่ึงโดยสภาพจะพึงมี
พึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น  (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  67)  เม่ือจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทใดแลว  ก็ตองบังคับตามบทบัญญัติของกฎหมายน้ัน ๆ  ซ่ึงกฎหมาย
เหลานี้ไมมีสภาพบังคับหากสมาชิกไมชําระคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนกลาง  และไมมี

DPU



7 

บทบัญญัติของกฎหมายใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรตองเปนสมาชิกดวย  ดังนั้น  จึงทําใหไมไดรับความ
รวมมือเทาท่ีควร  จากผูซ้ือท่ีดินจัดสรรในการชําระคาสาธารณูปโภคสวนกลาง  และการปฏิบัติตาม
ระเบียบขอบังคับตาง ๆ 
  ตอมาไดยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  เนื่องจากใชบังคับเปน
เวลานาน  มีหลักการและรายละเอียดไมเหมาะสมหลายประการ  จึงไดตราพระราชบัญญัติการ
จัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ใชบังคับแทนโดยไดแกไขปรับปรุงและกําหนดมาตรการในการคุมครอง
ผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  โดยเฉพาะการไดสิทธิในท่ีดินจัดสรร  และการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบเร่ืองการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภค  นอกจากนี้เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจการจัดสรรท่ีดิน
ไดกระจายอํานาจการอนุญาตและการควบคุมดูแลการจัดสรรท่ีดินไปสูระดับจังหวัด  กับท้ัง
กําหนดเวลาในการพิจารณาอนุญาตท่ีแนนอน 
  พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ไดบัญญัติเร่ืองการจัดทําสาธารณูปโภค
ไวในมาตรา  24  ในกรณีท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินเห็นสมควรอนุญาตใหผูใดทําการจัดสรรท่ีดิน
และผูนั้นยังมิไดจัดใหมีสาธารณูปโภค  หรือบริการสาธารณะ  หรือการปรับปรุงท่ีดิน  หรือ
ดําเนินการยังไมแลวเสร็จตามแผนผังและโครงการ  คณะกรรมการจะตองใหผูขอใบอนุญาตทําการ
จัดสรรท่ีดินจัดหาธนาคาร  หรือสถาบันการเงินท่ีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดมาทํา
สัญญาคํ้าประกันกับคณะกรรมการวา  ถาผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรท่ีดินไมจัดใหมี
สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงท่ีดินใหแลวเสร็จตามแผนผัง  โครงการ  และ
กําหนดเวลาท่ีไดรับอนุญาตไว  หรือมีกรณีท่ีเช่ือไดวาจะไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามท่ี
ไดรับอนุญาต  ธนาคารหรือสถาบันการเงินผูคํ้าประกันตองชําระเงินใหแกคณะกรรมการตาม
จํานวนท่ีคณะกรรมการกําหนดไวในสัญญาคํ้าประกันภายในเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด  เพ่ือ
คณะกรรมการจะไดใชเงินนั้นในการดําเนินการจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือ
ปรับปรุงท่ีดินนั้นใหแลวเสร็จ  ตามแผนผังและโครงการท่ีไดรับอนุญาต  และถามีเงินเหลือใหคืน
แกผูคํ้าประกันโดยไมชักชา 
  ผูจัดสรรท่ีดินมีหนาท่ีท่ีตองบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ดังนี้  สาธารณูปโภคท่ีผูจัดสรร
ท่ีดิน  ไดจัดใหมีขึ้นเพื่อการจัดสรรท่ีดินตามแผนผังและโครงการท่ีไดรับอนุญาต  เชน  ถนน  สวน  
สนามเด็กเลน  ใหตกอยูในภาระจํายอมเพื่อประโยชนแกท่ีดินจัดสรร  และใหเปนหนาท่ีของผู
จัดสรรท่ีดินท่ีจะบํารุงรักษาสาธารณูปโภคดังกลาวใหคงสภาพ  ดังเชนท่ีไดจัดทําขึ้นนั้นตอไป  และ
จะกระทําการใดอันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไปหรือเส่ือมความสะดวกมิได  (มาตรา  
43  วรรคแรก) 

DPU



8 

  ใหผูจัดสรรท่ีดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงิน มาทําสัญญาค้ําประกันการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคซ่ึงผูจัดสรรท่ีดินไดจัดใหมีขึ้น  และยังอยูในความรับผิดชอบในการ
บํารุงรักษาของผูจัดสรรท่ีดินตามวรรคหนึ่งกับคณะกรรมการ  และใหนํามาตรา  24  มาใชบังคับ
โดยอนุโลม  (มาตรา  43  วรรคทาย) 
  ดังนั้น  ผูจัดสรรท่ีดินขณะเมื่อพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ประกาศใช
บังคับ  จะตองจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาคํ้าประกัน  การจัดใหมีสาธารณูปโภค  หากยัง
จัดทําไมแลวเสร็จตามแผนผังโครงการ  และเม่ือไดจัดทําสาธารณูปโภคท้ังโครงการแลวเสร็จ  
จะตองจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนดมาค้ําประกัน
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  หากผูจัดสรรท่ีดินยังดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคอยู   จนกวาผู
จัดสรรที่ดินจะพนหนาท่ีการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  เม่ือผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมาย  เพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแล
บํารุงรักษาภายในเวลาท่ีผูจัดสรรท่ีดินกําหนด  หรือผูจัดสรรท่ีดินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการให
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด  เพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  หรือผูจัดสรรท่ีดินจดทะเบียนโอน
ทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณะประโยชน  (มาตรา  44) 
  ประกาศคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง  วาดวยเรื่อง  กําหนดขั้นตอน  หลักเกณฑ  
และวิธีการพิจารณาแผนผัง  โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรท่ีดิน  และการขอแกไขเปล่ียนแปลง
แผนผังโครงการ  พ.ศ.  2545  ไดกําหนดจํานวนเงินในการทําสัญญาคํ้าประกันไวในขอ 3    ในกรณี
ท่ีผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรท่ีดินจะตองดําเนินการทําสัญญาคํ้าประกันตามมาตรา  24  แหง
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ใหพนักงานเจาหนาท่ีหรือคณะอนุกรรมการหรือ
บุคคลหน่ึงบุคคลใดท่ีคณะกรรมการแตงต้ัง  ประมาณการคากอสรางเพ่ือกําหนดจํานวนเงินในการ
ทําสัญญาคํ้าประกันดวย  ท้ังนี้  การประมาณการคากอสรางดังกลาว  จะตองคํานวณตามราคากลาง
ของทางราชการรวมกับราคาคากอสรางท่ีอาจเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกรอยละสิบหา  โดยใหปฏิบัติดังนี้ 
  (1) กรณีผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรท่ีดินยังมิไดจัดใหมีสาธารณูปโภค  หรือ
บริการสาธารณะ  หรือการปรับปรุงท่ีดิน  จะตองดําเนินการทําสัญญาคํ้าประกันท้ังโครงการ 
  (2) กรณีผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรท่ีดินไดจัดใหมีสาธารณูปโภค  หรือบริการ
สาธารณะ  หรือการปรับปรุงท่ีดินแลวเสร็จบางสวน  จะตองดําเนินการทําสัญญาคํ้าประกันเฉพาะ
สวนท่ียังมิไดจัดทํา 
  พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543  ไดบัญญัติเร่ืองนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไว
เปนคร้ังแรก  ตั้งแตมาตรา  45 – 51  และ  มาตรา  70  โดยนําสภาพและปญหาท่ีแทจริงในการ
บริหารดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรท่ีดินในขณะนั้นมาวิเคราะหเปนสวน
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ใหญ  พรอมกับนําขอบกพรองของนิติบุคคลอาคารชุด  ประกอบการพิจารณาเสนอยกรางกฎหมาย  
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เปนผูบัญญัติศัพทคําวา  “นิติบุคคลหมูบานจัดสรร”  
ภาษาอังกฤษใชคําวา  “The  Developed  Estate  Juristic  Entity” 
  การพนหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูจัดสรรท่ีดินบัญญัติไวในมาตรา  44  ผู
จัดสรรท่ีดินจะพนหนาท่ีบํารุงรักษา สาธารณูปโภค  ตามมาตรา  43  เม่ือไดมีการดําเนินการอยาง
หนึ่งอยางใด  ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาท่ีผูจัดสรรท่ีดินรับผิดชอบการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคตามมาตรา  23 (5)  แลวตามลําดับดังตอไปน้ี 
  (1) ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้ หรือนิติ
บุคคลตามกฎหมายอ่ืน เพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษาภายในเวลาท่ีผู
จัดสรรท่ีดินกําหนด  ซ่ึงตองไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดิน 
  (2) ผูจัดสรรท่ีดินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหดําเนินการอยางหนึ่งอยงใด เพื่อ
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
  (3) ผูจัดสรรท่ีดินจดทะเบียนโอนทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณะประโยชน 
  การดําเนินการตาม  1  และ  2  ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง
กําหนด  ท้ังนี้  โดยตองกําหนดใหผูจัดสรรท่ีดินรับผิดชอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
สวนหนึ่งดวย   
  ประกาศคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง  เร่ือง  การกําหนดระยะเวลาในการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  พ.ศ.  2545  ไดกําหนดใหการยื่นคําขออนุญาตทําการจัดสรรท่ีดิน  ผูขอทําการ
จัดสรรท่ีดินตองกําหนดระยะเวลาในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา  23 (5)  ไวไมนอย
กวาหนึ่งปนับแตวันท่ีจัดทําสาธารณูปโภคท้ังโครงการแลวเสร็จ  กลาวคือ  ผูจัดสรรที่ดินจะพน
ภาระในการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  จะตองครบกําหนดระยะเวลาการทําหนังสือคํ้าประกัน
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  โดยระหวางท่ีรับผิดชอบบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ตองจัดหา
ธนาคาร  หรือสถาบันการเงินท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนดมาทําสัญญาคํ้าประกันการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ซ่ึงผูจัดสรรท่ีดินไดจัดใหมีข้ึน  และยังอยูในความรับผิดชอบในการ
บํารุงรักษากับคณะกรรมการ (มาตรา 43 วรรคทาย)  และเม่ือครบกําหนดแลว  ผูจัดสรรท่ีดินมี
หนาท่ีแจงใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรทราบลวงหนาอยางนอย  180  วัน  เพื่อใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรเตรียมการ
วางแผนและดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตาม
กฎหมายอ่ืน  เขามารับมอบจัดการดูแลและบํารุงรักษาสาธารณูปโภคแทนผูจัดสรรท่ีดินตอไป   
  การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  เปนไปตามมาตรา 45 และระเบียบคณะกรรมการ
จัดสรรท่ีดินกลางวาดวยการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  และ
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การขออนุมัติใหดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  พ.ศ.  2545  ขอ  5  ถึง  ขอ  9  และขอ  
11  ถึง  ขอ  12 
  การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรบัญญัติไวในมาตรา  45  ใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวน
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการมีมติใหจัดตั้ง  และแตงตั้งตัวแทนยื่น
คําขอจดทะเบียนตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาพรอมดวย
ขอบังคับท่ีมีรายการตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ซ่ึงอยางนอยตองมีรายการดังตอไปน้ี 
  (1) ช่ือนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
  (2) วัตถุประสงค 
  (3) ท่ีตั้งสํานักงาน 
  (4) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ  การเลือกต้ัง  วาระการดํารงตําแหนง  การ
พนจากตําแหนง  และการประชุมของคณะกรรมการหมูบานจัดสรร 
  (5) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน  การบัญชี  และการเงิน 
  (6) ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 
  (7) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
  การขอจดทะเบียนจัดต้ัง  การควบ  การยกเลิก  และการบริหารนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง   
  ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางวาดวยการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  และการขออนุมัติใหดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  
พ.ศ.  2545  ขอ  6  กําหนดใหในกรณีท่ีผูซ้ือท่ีดินจัดสรรประสงคจะจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
เม่ือผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไดรับแจงจากผูจัดสรรท่ีดิน ตามขอ 5. แลว  ใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดประชุม  
เพื่อมีมติจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  และแตงตั้งตัวแทนยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร  พรอมดวยขอบังคับนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
  มติท่ีประชุมใหจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ตองมีผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอย
กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนแปลงยอยท่ีจัดจําหนายตามแผนผัง  และโครงการท่ีไดรับอนุญาตลงคะแนน
เสียงใหจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
  จํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคท่ีผูจัดสรรท่ีดินตองรับผิดชอบ ตามมาตรา  44  
วรรคทาย  ตองไมนอยกวาจํานวนเงินท่ีทําสัญญาคํ้าประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ก็คือ
อัตรารอยละเจ็ดของมูลคากอสรางสาธารณูปโภคนั่นเอง  โดยประกาศคณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน
กลาง  เร่ืองกําหนดขั้นตอน  หลักเกณฑ  และวิธีการพิจารณาแผนผัง  โครงการ  และวิธีการในการ
จัดสรรท่ีดิน  และการขอแกไขเปล่ียนแปลงแผนผังโครงการ  พ.ศ.  2545  ขอ  4  การดําเนินการทํา
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สัญญาคํ้าประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ตามมาตรา  43  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรร
ท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ใหกําหนดอัตรารอยละเจ็ดของราคาคากอสรางกลางของทางราชการในขณะทํา
สัญญาค้ําประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
  กรณีท่ีผูจัดสรรท่ีดินพนจากหนาท่ีตามมาตรา  44 (1)  หรือ  (2)  เทานั้น  จึงจะตอง
รับผิดชอบชําระจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  อัตรารอยละเจ็ดของราคาคากอสราง
สาธารณูปโภคท้ังโครงการ  หากผูจัดสรรท่ีดินจดทะเบียนโอนใหเปนสาธารณประโยชนตาม  (3)  
ก็ไมตองรับผิดชอบชําระเงินจํานวนดังกลาว  (มาตรา  44  วรรคทาย) 
  อนึ่ง  ผูไดรับใบอนุญาต  (ผูจัดสรรท่ีดินตามกฎหมายเกา)  หรือผูรับโอนใบอนุญาตตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515 หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปน
สาธารณูปโภค  ไมตองรับผิดชอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนหนึ่ง  (7%)  ดังกลาว  
เนื่องจากกรมท่ีดินไดออกหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ท่ี  มท 0517.2/ว 7569  ลงวันท่ี  
9  มีนาคม  2547  วาดวยเรื่อง  จํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคท่ีผูไดรับใบอนุญาต  หรือ
ผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  (พ.ศ.  2515)  หรือผูรับโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภคตองรับผิดชอบตามมาตรา  44  แหงพระราชบัญญัติการ
จัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ยกเวนความรับผิดใหดวยเหตุผลดังตอไปน้ี 
  1. การนํามาตรา  44  มาใชบังคับโดยอนุโลม  คือ  อนุโลมใหทําเทาท่ีจะทําได  เม่ือ
ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  (พ.ศ.  2515)  ไมไดกําหนดใหทําสัญญาคํ้าประกันการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคไว  ผูจัดสรรท่ีดินจึงไมไดจัดเตรียมเงินดังกลาวไวสําหรับใหนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน 
  2. การอนุโลมใหทําเทาท่ีทําไดนั้น  ตองใหความยุติธรรมกับท้ังสองฝาย  หากทําให
ฝายหน่ึงฝายใดตองเดือดรอน  ยอมไมสมควร  เพราะถากฎหมายกําหนดใหทําแตผูปฏิบัติทําไมได  
ผูปฏิบัติก็จะไมดําเนินการอยางใดหรือหลบหนีไป  ความเดือดรอนเสียหายจะตกอยูกับผูซ้ือท่ีดิน
จัดสรรท้ังหมด 
  3. กรณีท่ีเจาของโครงการทอดทิ้งไมดูแลบํารุงรักษา  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรสามารถ
รวมตัวกันจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา  70  วรรคส่ี  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรร
ท่ีดิน พ.ศ.  2543  การจัดต้ังนิติบุคคล ฯ  ดังกลาวก็ไมไดรับเงินคาบํารุงรักษา  เนื่องจากเจาของ
โครงการท้ิงไปแลว 
  4. โครงการจัดสรรท่ีดินตามประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  (พ.ศ.  2515)  ได
กอสรางสาธารณูปโภคเสร็จนานแลว  จึงเปนการยากท่ีจะนําราคาคากอสรางกลางของทางราชการ
ในขณะนั้น มาเปนฐานในการคํานวณจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
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  เม่ือจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไดแลว  นิติบุคคลหมูบานจัดสรรนั้นจะมี
ฐานะเปนนิติบุคคล  มีคณะกรรมการหมูบานจัดสรรเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรตามกฎหมายและขอบังคับของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรภายใตการควบคุมดูแลของท่ี
ประชุมใหญของสมาชิก  และเปนผูแทนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรในกิจการอันเก่ียวกับ
บุคคลภายนอก  (มาตรา  46) 
  นิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
  (1) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการใชประโยชนสาธารณูปโภค 
  (2) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยูอาศัยและการจราจรภายในท่ีดินจัดสรร 
  (3) เรียกเก็บเงินคาใชจายในการบํารุงรักษา  และการจัดการสาธารณูปโภคในสวนท่ี
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีหนาท่ีบํารุงรักษาจากสมาชิก 
  (4) ยื่นคํารองทุกขหรือเปนโจทกฟองแทนสมาชิกเก่ียวกับกรณีท่ีกระทบสิทธิ  หรือ
ประโยชนของสมาชิกจํานวนตั้งแตสิบรายขึ้นไป 
  (5) จัดใหมีบริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการของสมาชิก  หรือจัดสรรเงินหรือ
ทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน 
  (6) ดําเนินการอ่ืนใดใหเปนไปตามกฎกระทรวง  ระเบียบของคณะกรรมการจัดสรร
ท่ีดินกลางหรือขอบังคับของคณะกรรมการท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ 
  การดําเนินการตาม  (1)  (2)  และ  (5)  จะตองไดรับความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมใหญ
ของสมาชิก  (มาตรา  48) 
  การจายคาใชจายสวนกลางนั้น  ถือวาเปนประโยชนตอสังคมรวมกัน  เพื่อใหชุมชนท่ี
อยูอาศัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  นอกจากนี้จะทําใหท่ีดินและบานในโครงการมีมูลคาเพิ่มข้ึน  ราคาไมตก
เม่ืออยูอาศัยไปนาน ๆ เนื่องจากมีการดูแลรักษาอยางดี  แตปญหาใหญของหลาย ๆ โครงการ  ก็คือผู
ซ้ือที่ดินจัดสรรไมใหความรวมมือในการชําระคาใชจายสวนกลาง  ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  
พ.ศ.  2515  ไมมีสภาพบังคับในเร่ืองนี้  แตพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ไดกําหนด
สภาพบังคับไวเม่ือจดทะเบียนเปนนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว  ใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรทุกแปลงเปน
สมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ในกรณีท่ีมีท่ีดินจัดสรรแปลงยอยท่ียังไมมีผูใดซ้ือ  หรือไดโอน
กลับมาเปนของผูจัดสรรท่ีดินใหผูจัดสรรท่ีดินเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  (มาตรา  47) 
  ใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรออกคาใชจายในการบํารุงรักษา  และการจัดการสาธารณูปโภค
สําหรับท่ีดินจัดสรรที่ตนซ้ือ  และใหผูจัดสรรท่ีดินออกคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภคสําหรับท่ีดินแปลงยอยท่ียังไมมีผูซ้ือ  (มาตรา  49  วรรค  2) 
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  คาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค  ใหจัดเก็บเปนรายเดือนจาก
ท่ีดินแปลงยอยในโครงการจัดสรรท่ีดินทุกแปลง  ท้ังนี้  อาจกําหนดคาใชจายในอัตราท่ีแตกตางกัน
ตามประเภทการใชประโยชนท่ีดิน  หรือขนาดพ้ืนท่ีไดตามระเบียบท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน
กลางกําหนด  (มาตรา  49  วรรคแรก) 
  คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางไดออกระเบียบวาดวยการกําหนดคาใชจาย  หลักเกณฑ  
และวิธีการจัดเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค  และการจัดทําบัญชี  
พ.ศ.  2545  ขอ  5  ดังนี้ 
  นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  หรือผูซ่ึงดําเนินการเพ่ือการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตามมาตรา  44 (2)  อาจกําหนดคาใชจาย
ท่ีจะจัดเก็บจากท่ีดินแปลงยอยในโครงการจัดสรรท่ีดินทุกแปลง  ในอัตราตามประเภทการใช
ประโยชนท่ีดินหรือขนาดพื้นท่ีดังตอไปน้ี 
  (1) ท่ีดินท่ีใชเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
  (2) ท่ีดินท่ีใชเพื่อประกอบการพาณิชยกรรม 
  (3) ท่ีดินท่ีใชเพื่อเกษตรกรรม 
  (4) ท่ีดินที่ใชเพื่ออยูอาศัย 
  (5) ท่ีดินเปลา 
    มีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษแกผูฝาฝนไมชําระคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคไวเปน
ลําดับ  คือ  ผูมีหนาท่ีชําระเงินคาบํารุงรักษา  และการจัดการสาธารณูปโภคตามมาตรา  49  วรรค
สอง  ท่ีชําระเงินดังกลาวลาชากวาเวลาท่ีกําหนด   จะตองจายคาปรับสําหรับการจายเงินลาชาตาม
อัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด  (มาตรา  50  วรรคแรก) 
  ผูท่ีคางชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคติดตอกัน  ตั้งแตสามเดือน
ขึ้นไป  อาจถูกระงับการใหบริการหรือการใชสิทธิในสาธารณูปโภค  และในกรณีท่ีคางชําระ
ติดตอกันตั้งแตหกเดือนขึ้นไป  พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ในท่ีดินจัดสรรของผูคางชําระจนกวาจะชําระใหครบถวน  ท้ังนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด  (มาตรา  50  วรรค  2) 
  ใหถือวาหนี้คาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค  เปนหนี้บุริมสิทธิในมูลรักษา
อสังหาริมทรัพยเหนือท่ีดินจัดสรรของผูคางชําระ  (มาตรา  50  วรรค  3) 
  คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกรุงเทพมหานครไดออกระเบียบวาดวยการกําหนดอัตรา
คาปรับกรณีท่ีชําระเงินคาบํารุงรักษา  และการจัดการสาธารณูปโภคลาชากวาเวลาท่ีกําหนด  พ.ศ.  
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2546  โดยไดกําหนดอัตราคาปรับท่ีเจาของท่ีดินแปลงยอยในโครงการจัดสรรท่ีดินชําระเงิน
คาใชจายในการบํารุงรักษา  และการจัดการสาธารณูปโภคลาชากวาเวลาท่ีกําหนดไวในขอ  3  ดังนี้ 
  1. ท่ีดินท่ีใชเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม  และท่ีดินท่ีใชเพื่อประกอบการพาณิชยก
รรม  ตองชําระคาปรับในอัตราท่ีนิติบุคคลกําหนด  ตามนัยขอ  9  ของระเบียบคณะกรรมการจัดสรร
ท่ีดินกลางวาดวยการกําหนดคาใชจาย  หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษา  
และการจัดการสาธารณูปโภค  และการจัดทําบัญชี พ.ศ. 2545  แตตองไมเกินรอยละสิบหาของ
จํานวนเงินท่ีคางชําระ 
  2. ท่ีดินท่ีใชเพื่อเกษตรกรรม  ท่ีดินท่ีใชเพื่อท่ีอยูอาศัยและท่ีดินเปลา  ตองชําระ
คาปรับในอัตราท่ีนิติบุคคลกําหนด  ตามนัยขอ  9  ของระเบียบคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางวา
ดวยการกําหนดคาใชจาย  หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษา  และการจัดการ
สาธารณูปโภค  และการจัดทําบัญชี  พ.ศ.  2545  แตตองไมเกินรอยละสิบของจํานวนเงินท่ีคางชําระ 
  การกําหนดตัวเลขคาปรับไมเกิน  10%  ของวงเงินท่ีคางชําระ  เพราะเกรงวานิติบุคคล
หมูบานจัดสรรจะกําหนดราคาคาปรับท่ีสูงกวาท่ีควรจะเปน  อันจะทําใหเกิดปญหาขอขัดแยง
ระหวางผูคางชําระคาสาธารณูปโภคสวนกลางกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  และเกิดความไมเปน
ธรรมเหมือนกับผูซ้ืออาคารชุด  ซ่ึงพระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522  ไมไดกําหนดอัตรา
คาปรับชําระลาชาไวแตอยางใด  จึงทําใหมีการกําหนดอัตราคาปรับลาชาไวในขอบังคับสูงเกินกวา
อัตราดอกเบ้ียเงินกูตามกฎหมายหลายเทา 
  คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกรุงเทพมหานคร  ไดออกระเบียบวาดวยการระงับการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในท่ีดินจัดสรร  พ.ศ.  2546  ไวในขอ  2  และขอ  3  ดังนี้ 
  ขอ  2 นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  หรือผูซ่ึงดําเนินการ
เพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามที่ไดอนุมัติจากคณะกรรมการท่ีมีความประสงคขอให
พนักงานเจาหนาท่ีระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในท่ีดินจัดสรรของผูคางชําระเงินคา
บํารุงรักษา  และการจัดการสาธารณูปโภคติดตอกันต้ังแตหกเดือนข้ึนไป นิติบุคคลดังกลาวตองมี
หนังสือแจงใหผูคางชําระทราบลวงหนาอยางนอยสิบหาวัน  เมื่อครบกําหนดแลวใหแจงเปน
หนังสือตอเจาพนักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร  หรือเจาพนักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครสาขา  ซ่ึง
ท่ีดินนั้นต้ังอยูพรอมหลักฐานการแจงเจาของท่ีดิน 
  ขอ  3 เม่ือเจาพนักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร  หรือเจาพนักงานท่ีดิน
กรุงเทพมหานครสาขาไดรับแจงตามขอ  2  แลว  ใหส่ังระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
แลวดําเนินการดังตอไปนี้ 
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   (1) ลงในบัญชีอายัด  (บ.ท.ด. 27)  โดยระบุวา  “ระงับการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม  ตามมาตรา  50  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ตามหนังสือนิติ
บุคคล… ลงวันท่ี…”  แลวลงลายมือช่ือกํากับไว  พรอมวัน เดือน ป 
   (2) เขียนคําส่ังหามโอน  (ท.ด. 37)  กลัดติดไวตรงดานหนาของหนังสือ
แสดงสิทธิในท่ีดินฉบับสํานักงานท่ีดิน  สําหรับท่ีดินแปลงท่ีถูกระงับ 
   เม่ือดําเนินการตามวรรคหน่ึงเสร็จแลว  ใหเจาพนักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร  
หรือเจาพนักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครสาขา  ทําเปนหนังสือแจงเจาของท่ีดินเร่ืองการระงับการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในวันท่ีลงบัญชีอายัด 
  การจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรนั้น  หากมองในภาพรวมแลวมีผลดีมากกวาผลเสีย  
กลาวคือ  นิติบุคคลหมูบานจัดสรรจะไดรับโอนทรัพยสินตาง ๆ ท่ีเปนสาธารณูปโภค  และบริการ
สาธารณะจากผูจัดสรรท่ีดินมาจัดการดูแลบํารุงรักษา  มีคณะกรรมการหมูบานจัดสรร  ซ่ึงเปนผูซ้ือ
ท่ีดินจัดสรรเปนผูดําเนินการของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามกฎหมาย  และขอบังคับของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร  และเปนผูแทนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  
(มาตรา  46)  ทําใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไดรับประโยชนในเร่ืองของชุมชนนาอยู  มีระบบการจัดการท่ีดี  
สามารถเก็บเงินจากสมาชิกมาบริหารจัดการ  โดยมีสภาพบังคับตามกฎหมายและผูจัดสรรท่ีดิน
จะตองจายเงิน  7%  ของมูลคากอสรางสาธารณูปโภคท้ังโครงการใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
ดวย  ซ่ึงมาตรา  44  วรรคทาย  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  กําหนดใหผู
จัดสรรท่ีดินตองรับผิดชอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนหน่ึงดวย  และ
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางไดออกระเบียบวาดวยการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติ
บุคคลตามกฎหมายอ่ืน  และการขออนุมัติใหดําเนินการเพ่ือการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค พ.ศ. 
2545 ขอ 12  ผูจัดสรรท่ีดินจะพนจากหนาท่ีการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ท่ีไดจัดใหมีข้ึน  เพื่อการ
จัดสรรท่ีดินตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต    เม่ือไดจดทะเบียนโอนทรัพยสินและสง
มอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคท่ีผูจัดสรรท่ีดินตองรับผิดชอบ  ตามบัญชีในขอ  5 (1)  
ใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนแลว 
  สําหรับผูจัดสรรท่ีดินหากตองการพนจากหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ก็สามารถ
เปดโอกาสใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรรวมตัวกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยท้ังหมดจัดต้ังนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรได  โดยกําหนดระยะเวลาใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรดําเนินการภายในระยะเวลาไม
นอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันไดรับแจงจากผูจัดสรรท่ีดิน  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจะเปนผูราง
ขอบังคับ  และรวบรวมเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการ  แสดง
ความจํานงในการขอจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ซ่ึงการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
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กรรมเก่ียวกับการโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะใหแกนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  ตามมาตรา  44 (1)  ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและภาษี
อากร  และเงินท่ีนิติบุคคลตามมาตรา  44 (1)  ไดรับจากผูจัดสรรท่ีดินหรือผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  เพื่อ
นําไปใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค  ก็ไดรับยกเวนภาษีอากรดวย  (มาตรา  
51) 
  แมการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรจะเปนวิธีท่ีดี  ท่ีทําใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรมีความ
เขมแข็งในการบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคมากข้ึน  แตเนื่องจากนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรเปนเร่ืองใหมท่ีบัญญัติไวเปนคร้ังแรกในพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ซ่ึงเพิ่ง
เร่ิมใชไดไมนาน  จึงยังมีปญหาอยูมาก  จากการที่ผูเขียนไดศึกษาสภาพปญหาและกฎหมายดังกลาว  
ทําใหเห็นปญหาขอกฎหมายท่ีสําคัญท่ีควรมีการปรับปรุงแกไข  เพิ่มเติมใหเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีดี
ในอนาคต  เพื่อใหตรงกับเจตนารมณของกฎหมาย  โดยผูเขียนไดแบงสภาพปญหาการจัดต้ังนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรร  ออกเปน  3  กลุม  ดังนี้ 
  กลุมท่ี  1 สภาพปญหาการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรของโครงการจัดสรรท่ีดิน
ภายใตประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  (ตามกฎหมายเกา) 
  มีปญหาหลักสําคัญ  2  เร่ืองดังนี้ 
  (1) ปญหาการตีความวาผูจัดสรรท่ีดินมิไดปฏิบัติหนาท่ีในการบํารุงรักษากิจการอัน
เปนสาธารณูปโภคในมาตรา  70  วรรค  4 
   เนื่องจากการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน 
พ.ศ. 2543  ไดบัญญัติหลักเกณฑไวตั้งแตมาตรา  45 – 51  และมาตรา  70  ใหสิทธิครอบคลุมไปถึง
โครงการท่ีไดมีการขออนุญาตจัดสรรภายใตประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 286 พ.ศ. 2515  ดวย  โดย
บัญญัติไวในบทเฉพาะกาล  มาตรา 70  ดังนี้  การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ใหนํามาตรา  45  
มาตรา  46 มาตรา  47  มาตรา  48 มาตรา  49  มาตรา  50  มาตรา  51  และมาตรา  52  มาใชบังคับแก
การจัดสรรท่ีดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  ลงวันท่ี  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2515 
ดวยโดยอนุโลม  (มาตรา  70  วรรคแรก) 
  การบํารุงรักษาบริการสาธารณะ  ใหนํามาตรา  53  มาใชบังคับแกการจัดสรร
ท่ีดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ. 2515  ดวยโดยอนุโลม  (มาตรา  70  วรรค  2) 
  การพนจากความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515 หรือผูรับ
โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภค  ใหนํามาตรา  44  มาใชบังคับโดยอนุโลม  (มาตรา  70  
วรรค  3) 
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   ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภค  มิไดปฏิบัติหนาท่ีใน
การบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภค  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนท่ีดินแปลงยอยตามแผนผังโครงการ  อาจยื่นคําขอตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจา
พนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา  เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได  (มาตรา  70  วรรค  4) 
   เม่ือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด  หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาไดรับคําขอ
จัดต้ังนิติบุคคล  หมูบานจัดสรร  ใหปดประกาศคําขอไวในท่ีเปดเผย  ณ  สํานักงานท่ีดิน  เขตหรือ
ท่ีวาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ  ท่ีทําการแขวงหรือท่ีทําการกํานันแหงทองท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นต้ังอยูและ
บริเวณท่ีดินท่ีทําการจัดสรร  มีกําหนดสามสิบวัน  และแจงเปนหนังสือใหผูไดรับใบอนุญาตหรือ
ผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภคทราบตามท่ีอยูท่ีไดใหไวกับพนักงานเจาหนาท่ี  (มาตรา  70  วรรค  5) 
   หากบุคคลดังกลาวคัดคานการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ใหเจาพนักงาน
ท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา  สงเร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณา  หาก
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลดังกลาวมิไดปฏิบัติหนาท่ีในการบํารุงรักษากิจการอันเปน
สาธารณูปโภคจริงใหนําความในมาตรา  43  วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม  หากคณะกรรมการ
เห็นวาบุคคลดังกลาวไดปฏิบัติหนาท่ีในการบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภค  ใหยกเลิกการ
ดําเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  (มาตรา  70  วรรค  6) 
   ในกรณีท่ีบุคคลดังกลาวไมคัดคานหรือไมปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตาม
วรรคหก  ใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร  และใหมีอํานาจจดทะเบียนโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรตอไป  (มาตรา  70  วรรคทาย) 
     มีปญหาโตเถียงระหวางผูจัดสรรท่ีดินกับผูซ้ือท่ีดินจัดสรรวาการกระทําของผู
จัดสรรท่ีดินแบบไหน  แคไหน  อยางไร  จึงจะถือวาเปนการมิไดปฏิบัติหนาท่ีในการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  ตามมาตรา  70  วรรค  4  ซ่ึงควรจะมีการกําหนดการกระทําท่ีเขาขายดังกลาวให
ชัดเจน  โดยออกเปนประกาศของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง 
 (2) ปญหาโครงการจัดสรรท่ีดินท่ีไดบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  
และบริการสาธารณะในรูปแบบนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  กอนพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  
พ.ศ.  2543  ใชบังคับ  ตอมาตองการเปล่ียนรูปแบบมาจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
   โครงการจัดสรรท่ีดินขณะประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ. 2515  ใชบังคับ  
ผูจัดสรรที่ดินสวนใหญจะจัดใหมีการเลือกต้ังคณะกรรมการหมูบานบริหารดูแลบํารุงรักษา
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สาธารณูปโภค  แตมีหลายแหงจดทะเบียนจัดต้ังในรูปนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  เชน บริษัทจํากัด  
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  สมาคม  มูลนิธิ  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  สหกรณตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  2542  เม่ือจดทะเบียนแลวจะมีฐานะเปนนิติบุคคล  มีสิทธิและ
หนาท่ีตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือกฎหมายอื่น  ภายในขอบแหง
อํานาจหนาท่ีหรือวัตถุประสงคดังไดบัญญัติหรือกําหนดไวในกฎหมาย  ขอบังคับหรือตราสารจัดต้ัง  
เม่ือพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ประกาศใชบังคับ  หากผูซ้ือท่ีดินจัดสรรใน
โครงการดังกลาวมีความประสงคจะเปล่ียนการจัดการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคเปนจดทะเบียน
จัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแทน  จะทําไดหรือไม  อยางไร  และเนื่องจากนิติบุคคลตามกฎหมาย
อ่ืนท่ีดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคท้ัง  5  รูปแบบนี้  หากมีการเลิกนิติบุคคล  เม่ือไดชําระบัญชีแลว
ยังมีทรัพยสินเหลืออีก  ตองดําเนินการตามกฎหมายของนิติบุคคลนั้น ๆ ดังนี้ 
   บริษัทและหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  ในกรณีมีทรัพยสินของหางหุนสวนหรือ
บริษัทเหลืออยู  หลังจากชําระใหแกเจาหนี้แลว  ก็ตองแบงคืนใหแกผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุน  
(ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  1269) ดังนั้นสามารถโอนสาธารณูปโภคสวนกลาง
ใหกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได 
   สมาคม  เม่ือไดชําระบัญชีแลว  ถามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด  จะแบงใหแก
สมาชิกของสมาคมน้ันไมได  ทรัพยสินท่ีเหลือนั้นจะตองโอนใหแกสมาคมหรือมูลนิธิหรือนิติ
บุคคลท่ีมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับสาธารณกุศล  ตามท่ีไดระบุช่ือไวในขอบังคับของสมาคม  หรือถา
ขอบังคับไมไดระบุช่ือไวก็ใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมใหญ แตถาขอบังคับของสมาคมหรือท่ี
ประชุมใหญมิไดระบุผูรับโอนทรัพยสินดังกลาวไว  หรือระบุไวแตไมสามารถปฏิบัติได  ให
ทรัพยสินท่ีเหลืออยูนั้นตกเปนของแผนดิน  (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  107)  ดังนั้น
จึงไมสามารถโอนสาธารณูปโภคสวนกลางใหกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได 
   มูลนิธิ  เม่ือไดชําระบัญชีแลว    ใหโอนทรัพยสินของมูลนิธิใหแกมูลนิธิ หรือนิติ
บุคคลท่ีมีวัตถุประสงคตามมาตรา  110  ซ่ึงไดระบุช่ือไวในขอบังคับของมูลนิธิ  ถาขอบังคับของ
มูลนิธิมิไดระบุช่ือมูลนิธิหรือนิติบุคคลดังกลาวไว  พนักงานอัยการผูชําระบัญชีหรือผูมีสวนไดเสีย
คนหนึ่งคนใด  อาจรองขอตอศาลใหจัดสรรทรัพยสินนั้นแกมูลนิธิหรือนิติบุคคลอื่นท่ีปรากฏวามี
วัตถุประสงคใกลชิดท่ีสุดกับวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นได  (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
มาตรา  134  วรรคแรก) 
   ถามูลนิธินั้นถูกศาลส่ังใหเลิกตามมาตรา 131 (1) หรือ (2) หรือการจัดสรร
ทรัพยสินตามวรรคหน่ึงไมอาจกระทําได  ใหทรัพยสินของมูลนิธิตกเปนของแผนดิน  (ประมวล
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กฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  134 วรรคทาย)  ดังนั้น  จึงไมสามารถโอนสาธารณูปโภค
สวนกลางใหกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได 
   สหกรณ  เม่ือไดชําระหนี้ของสหกรณแลว  ถามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหผู
ชําระบัญชีจายตามลําดับ  ดังตอไปนี้ 
   (1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนท่ีชําระแลว 
   (2) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว  แตตองไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียน 
สหกรณกําหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  สําหรับสหกรณ
แตละประเภท 
   (3) จายเปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับ 
สหกรณในระหวางป  ตามท่ีกําหนดในขอบังคับ 
   ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีก  ใหผูชําระบัญชีโอนใหแกสหกรณอ่ืนหรือสันนิบาต 
สหกรณแหงประเทศไทยตามมติของท่ีประชุมใหญ  หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียน 
สหกรณ  ในกรณีท่ีไมอาจเรียกประชุมใหญได  ภายในสามเดือนนับแตวันท่ีชําระบัญชีเสร็จ  
(พระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  2542 มาตรา  86)  ดังนั้น  จึงไมสามารถโอนสาธารณูปโภค
สวนกลางใหกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได 
   ฉะนั้นจึงควรบัญญัติกฎหมายเพ่ิมเติมอีกมาตราหน่ึงใหโครงการจัดสรรท่ีดินท่ีได
บริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะในรูปแบบนิติบุคคลตาม
กฎหมายอ่ืนเหลานี้  สามารถจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได  และแกไขบทบัญญัติของสมาคม  
มูลนิธิ  และสหกรณใหสามารถโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
ได  เพื่อใหเกิดความสัมพันธรับกันระหวางกฎหมายเหลานี้กับนิติบุคคลหมูบานจัดสรรอันจะทําให
สามารถเปล่ียนรูปแบบการบริหารการจัดการจากรูปแบบเหลานี้เปนนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได   
   ถึงแมพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  จะไดบัญญัติใหผูจัดสรรท่ีดิน
พนจากหนาท่ีการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  หากจัดต้ังนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  ตามมาตรา  44 
(1)  และมีการออกระเบียบคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง  ทําใหมีสภาพบังคับมากข้ึนก็ตาม  โดย
ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางวาดวย  การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคล
ตามกฎหมายอ่ืน  และการขออนุมัติดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  พ.ศ.  2545  ขอ  
10  กําหนดใหนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนนั้นจะตองมีสมาชิกผูถือหุน  หรือผูเปนหุนสวนซ่ึงเปนผู
ซ้ือท่ีดินจัดสรรเทานั้น  และระเบียบคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางวาดวยการกําหนดคาใชจาย  
หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค  และการ
จัดทําบัญชี  พ.ศ.  2545  ขอ  5  กําหนดใหนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนอาจกําหนดคาใชจายท่ีจะ
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จัดเก็บจากท่ีดินแปลงยอยในโครงการจัดสรรท่ีดินทุกแปลง  ในอัตราตามประเภทการใชประโยชน
ท่ีดินหรือขนาดพื้นท่ี  ขอ  7  กําหนดใหนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนแจงใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรทุกราย  
และผูจัดสรรท่ีดินในกรณีท่ียังไมมีผูใดซ้ือ  หรือไดโอนกลับมาเปนของผูจัดสรรท่ีดินทราบวาจะ
จัดเก็บคาใชจายเปนรายเดือนในอัตราเทาใด  จะเร่ิมจัดเก็บคาใชจายภายในวันท่ีเทาใดของทุกเดือน  
พรอมท้ังวิธีการและสถานท่ีในการจัดเก็บ  และขอ  9  กําหนดใหการแจงตามขอ  7  ตองระบุ
คาปรับหรือมาตรการบังคับในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีชําระคาใชจายไดชําระเงินลาชากวาเวลาที่กําหนด  
หรือคางชําระเงินติดตอกันต้ังแตสามเดือนข้ึนไป  และต้ังแตหกเดือนข้ึนไป  รวมท้ังแจงใหทราบวา
หนี้คาใชจายดังกลาวเปนหนี้ บุริมสิทธิในมูลรักษาอสังหาริมทรัพยเหนือท่ีดินจัดสรรของผูคางชําระ  
แมกฎหมายจะบัญญัติใหนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนมีสภาพบังคับมากข้ึนก็ตาม  แตหากมองใน
ภาพรวมการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรจะดีกวาการจัดต้ังนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  เพราะมี
การกําหนดอํานาจหนาท่ีนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไวอยางชัดเจน  ในมาตรา  48  กําหนดใหมี
คณะกรรมการหมูบานจัดสรรเปนผูดําเนินกิจการและเปนผูแทนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ตาม
มาตรา  46  เปนตน  ทําใหการบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรมีระบบท่ีดี  งายในการทําความเขาใจและปฏิบัติตามมากกวานิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน 
  กลุมท่ี  2 สภาพปญหาการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรของโครงการจัดสรรท่ีดิน  
เม่ือพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ประกาศใชบังคับ  (ตามกฎหมายใหม) 
  มีปญหาหลักสําคัญ  ดังนี้ 
  ปญหาผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไมดําเนินการ  หรือไมสามารถดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรภายในระยะเวลาที่ผูจัดสรรท่ีดินกําหนด  ตามมาตรา  44 (1)  และผูจัดสรรท่ีดินได
ดําเนินการตามวิธีการลําดับท่ีสอง  ตามมาตรา  44 (2)  แลว  ตอมาผูซ้ือท่ีดินจัดสรรตองการจัดตั้ง
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรใหม 
  ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาท่ีผูจัดสรรท่ีดินรับผิดชอบการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคตามมาตรา  23 (5) แลว  ผูจัดสรรท่ีดินไดแจงกําหนดระยะเวลาใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรร
ดําเนินการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ซ่ึงตองไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันท่ีไดรับแจงจากผูจัดสรรท่ีดิน  ตามมาตรา  44 (1)  แตผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไมดําเนินการภายใน
กําหนด  อันเนื่องจากไมเขาใจจึงเพิกเฉยไมใหความสําคัญ  หรือเนื่องจากไมสามารถรวบรวมผูซ้ือ
ท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอย  ตามแผนผังโครงการมีมติใหจัดต้ังนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรร  ตามมาตรา  45 ตอมาผูจัดสรรท่ีดินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดสรร
ท่ีดินใหดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงตามวิธีการลําดับท่ีสอง  ตามมาตรา  44 (2) หากภายหลังตอมา
ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรเปล่ียนใจตองการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรใหมอีก   
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  จะเห็นวาพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  มีเจตนารมยเพื่อคุมครอง
ประโยชนของผูบริโภค  ซ่ึงก็คือ  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรนั่นเอง  ดังนั้นหากผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอย  ตามแผนผังโครงการตองการจะจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรใหมก็นาจะทําได  โดยเพิ่มบทบัญญัติอีกหนึ่งมาตราในพระราชบัญญัติการจัดสรร
ท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ใหสามารถจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรใหมไดและใหหนวยงานท่ีรับบริหาร
จัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและรับโอนสาธารณูปโภคตามวิธีท่ีสองไปแลว  ตองโอน
สาธารณูปโภคคืนใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  เพราะการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคนั้น  
หากผูซ้ือซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงตองการจะดูแลบริหารจัดการกันเอง  ก็ยิ่งเปนส่ิงท่ีดีเพราะจะ
ดูแลบริหารจัดการกันไดดีกวาใหคนอ่ืนดูแลบริหารจัดการแทน   
 
 
 
 
  กลุมท่ี  3 สภาพปญหาการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรทั้งของโครงการจัดสรร
ท่ีดินภายใตประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  และของโครงการจัดสรรท่ีดิน  เม่ือมี
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ประกาศใชบังคับ  (เปนสภาพปญหาท้ังของโครงการ
จัดสรรท่ีดินตามกฎหมายเกา  และโครงการจัดสรรท่ีดินตามกฎหมายใหม) 
  มีปญหาหลักสําคัญ  ดังนี้ 
  (1) ปญหาโครงการท่ีดินแบงขายท่ีผูประกอบการไมมีใบอนุญาตใหทําการจัดสรร
ท่ีดิน  เนื่องจากไมไดยื่นขออนุญาตจัดสรรท่ีดิน 
   การยื่นขอจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ทําไดเฉพาะโครงการท่ีได
ยื่นขออนุญาตจัดสรรเทานั้น  สงผลกระทบตอผูซ้ือท่ีดินในโครงการที่ดินแบงขายท่ีเกิดข้ึนหลัง
ประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515 ใชบังคับและผูซ้ือท่ีดินในโครงการท่ีดินแบงขายท่ี
เกิดข้ึนหลังพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ใชบังคับ  แตผูประกอบการไมมี
ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน  เนื่องจากไมไดยื่นขออนุญาตจัดสรร  โครงการดังกลาวไมอยู
ภายใตประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  และพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  
2543  ทําใหผูซ้ือท่ีดินในโครงการเหลานี้  ซ่ึงมีจํานวนมากไมสามารถจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรได  ท้ัง ๆ ท่ีไมใชความผิดของผูซ้ือแตอยางใด  เนื่องจากการขออนุญาตจัดสรรเปนหนาท่ี
ของเจาของโครงการหรือผูประกอบการหรือผูขาย  ไมใชหนาท่ีของผูซ้ือ  เม่ือผูซ้ือท่ีดินในโครงการ
ดังกลาวไมไดรับความคุมครองจากพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ทําใหประสบ
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ปญหาดานการจัดการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ดังนั้น  หากผูซ้ือท่ีดินโครงการเหลานี้ตองการ
จัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ก็ควรเพิ่มหมวดกฎหมายข้ึนอีก  1  หมวด  และเพิ่มขอความของคํา
นิยามในมาตรา  4  ใหหมายความรวมถึง  ผูประกอบการ,  ผูซ้ือท่ีดิน  ในโครงการท่ีผูประกอบการ
ไมไดยื่นขออนุญาตจัดสรรดวย  แตถาหากไมสามารถเพิ่มหมวดได  เนื่องจากโครงการที่
ผูประกอบการไมไดยื่นขออนุญาตจัดสรรไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  
2543  ก็ควรหาวิธีอ่ืนคลายนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  เพื่อคุมครองผูซ้ือโครงการเหลานี้ใหสามารถ
จัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคกันเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีกฎหมายรองรับมีสภาพ
บังคับใหสมาชิกตองปฏิบัติ 
   อนึ่ง  ส่ิงท่ีสําคัญอยางยิ่งก็คือ  จะตองมีบทบัญญัติกฎหมายใหสาธารณูปโภคท่ี
ผูประกอบการไดจัดใหมีขึ้น  เชน  ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  ใหตกอยูในภาระจํายอมเพ่ือ
ประโยชนแกท่ีดินในโครงการทุกแปลง  และจะกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํา
ยอมลดไป  หรือเส่ือมความสะดวกมิได  (เทียบเคียงมาตรา  43  วรรคแรก)  ใหท่ีดินอันเปน
สาธารณูปโภคและที่ดินท่ีใชเพื่อบริการสาธารณะปลอดจากบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพย  
และภาระการจํานอง  (เทียบเคียงมาตรา 30 วรรค 2)  หามมิใหผูประกอบการกอภาระผูกพันแกท่ีดิน
อันเปนสาธารณูปโภค  และท่ีดินท่ีใชเพื่อบริการสาธารณะ  (เทียบเคียงมาตรา  33)  และควรเพิ่ม
โทษในมาตรา  59  ใหผูประกอบการที่จัดสรรท่ีดินโดยไมไดรับอนุญาตรับโทษหนักขึ้นกวาเดิมเปน
โทษจําคุก  ไมเกิน  5  ป  ปรับเปน  10%  ของมูลคากอสรางโครงการ  (โทษจําคุกเทียบเคียงจาก
ความผิดอาญาฐานฉอโกงประชาชนในประมวลกฎหมายอาญามาตรา  343  โทษปรับเทียบเคียงจาก
ฐานะของผูประกอบการแตละราย 
  (2) ปญหาผูจัดสรรท่ีดินไมตองการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
   ปญหาผูจัดสรรท่ีดินไมตองการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  เนื่องจากยังมีการ
พัฒนาขยายโครงการดานขาง  ดานหลังอีก  ตองอาศัย  ถนนทางเขา – ออก  ของโครงการท่ีดิน
จัดสรร  โครงการแรกเช่ือมตอกับโครงการท่ีดินจัดสรรโครงการที่สอง  โดยโครงการจัดสรรท่ีดิน
โครงการท่ีสองไมมีถนนทางเขา – ออกอ่ืนอีก  ซ่ึงผูจัดสรรท่ีดินกลัววา  หากจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรในโครงการแรก  อาจจะเกิดปญหาขอพิพาทกับผูซื้อท่ีดินจัดสรรโครงการแรกในเร่ือง
เกี่ยวกับคาใชจายของผูจัดสรรท่ีดินในการบํารุงรักษาถนนทางเขาออกของโครงการท่ีดินจัดสรรใน
โครงการแรก  และผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจะมีอํานาจตอรองในเร่ืองอ่ืน ๆ รวมท้ังผูจัดสรรท่ีดินจะตอง
เสียคาใชจายบํารุงรักษาสาธารณูปโภคเปนรายเดือนใหกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  สําหรับท่ีดิน
แปลงท่ียังขายไมไดดวย  ตามมาตรา  49  วรรค  2  ซ่ึงผูจัดสรรท่ีดินเห็นวาตนเสียผลประโยชน  จึง
ไมตองการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  และเนื่องจากกฎหมายกําหนดใหผูจัดสรรที่ดินพนจาก
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หนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภคไวในมาตรา  44  (โครงการจัดสรรท่ีดินตามกฎหมายใหม)  และ
มาตรา  70  วรรค  3  (โครงการจัดสรรท่ีดินตามกฎหมายเกา)   
   อนึ่งกฎหมายใหสิทธิผูจัดสรรท่ีดินเปนผูเลือกแตฝายเดียว  ไมไดใหสิทธิผูซ้ือ
ท่ีดินจัดสรรมีสิทธิเลือกแตอยางใด  กลาวคือ  มาตรา  44 ใหสิทธิผูจัดสรรท่ีดินเลือกหากตองการ
พนหนาท่ีดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคก็แจงใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
แตถาหากผูจัดสรรที่ดินตองการจะเปนผูดูแลรับผิดชอบบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  และบริการ
สาธารณะแทนผูซ้ือท่ีดินจัดสรรตลอดไปก็สามารถทําได  เพียงแตเงินคํ้าประกันการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคอัตรารอยละ  7  ของมูลคากอสรางสาธารณูปโภคท้ังโครงการ  จะยังไมไดรับคืนจาก
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน  จึงทําใหผูจัดสรรท่ีดินถือโอกาสอาศัยชองวางของกฎหมาย  ไมแจงใหผู
ซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนตามมาตรา 44  (1) 
   ขอเสียของการเลือกตามวิธีท่ีสองตามมาตรา  44 (2)  ผูจัดสรรท่ีดินไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด  เพ่ือการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคก็มีอยูมาก  
เนื่องจากผูจัดสรรท่ีดินเปนผูเสนอวิธีดําเนินการเพียงฝายเดียว  โดยผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไมมีสวนเสนอ
ความคิดเห็นใด ๆ   
   ขอเสียของการเลือกวิธีท่ีสามตามมาตรา  44 (3)  ผูจัดสรรท่ีดินจดทะเบียนโอน
ทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน  ทําใหสาธารณูปโภคสวนกลางในโครงการกลายเปน
สาธารณะ  บุคคลภายนอกสามารถใชถนนในโครงการผานเขาออกไดโดยอิสระ  ทําให
สาธารณูปโภคตาง ๆ ในโครงการทรุดโทรมลงอยางรวดเร็ว  และท่ีสําคัญความเปนสวนตัวของผู
ซ้ือท่ีดินจัดสรรจะลดนอยลง 
   หากเลือกรูปแบบนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนตามมาตรา  44 (1) ก็ไมมีกฎหมาย
กําหนดอํานาจหนาท่ีอยางชัดเจนไวเหมือนนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ดังนั้นวิธีท่ีดีท่ีสุดในขณะน้ี  ก็
คือ  จัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ซ่ึงเปนวิธีท่ีจะทําใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไดรับประโยชนมากกวา
บริหารจัดการโดยวิธีอ่ืน  เพราะสามารถบริหารดูแลจัดการสาธารณูปโภครวมกันโดยตรงมี
กฎหมายรองรับต้ังแตเร่ิมแรกหลังจากผูประกอบการทําโครงการแลวเสร็จและไดโอนสิทธิในท่ีดิน
ใหแกผูซ้ือแลว  เพื่อปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในภายหลังดวย  กลาวคือหากมีการใหสิทธิผูจัดสรร
ท่ีดินเลือกเชนท่ีเปนอยูในกฎหมายการจัดสรรที่ดินฉบับปจจุบัน  ก็จะทําใหอาจจะมีการบริหาร
จัดการโดยรูปแบบอ่ืนกอน  หรือโดยบุคคลอ่ืนมากอน  ตอมาหากตองการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร  ก็จะมีปญหาเกี่ยงกันเร่ืองคาใชจายในการซอมแซมสาธารณูปโภคท่ีชํารุดใหมีสภาพดี
เหมือนเดิมวาฝายใดจะเปนผูชําระ  ก็จะทําใหการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรในภายหลังมีปญหา
อีก  และอีกเหตุผลหน่ึงท่ีควรใหมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเพียงวิธีเดียวเทานั้นก็คือ  
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สาธารณูปโภคสวนกลางเปนทรัพยสินของผูซ้ือท่ีดินในโครงการทุกคน  ไมมีใครที่จะดูแล
ทรัพยสินของผูซ้ือท่ีดินในโครงการไดดีกวาผูซ้ือท่ีดินในโครงการดวยกันเอง 
   ดังนั้น  ควรมีการแกไขกฎหมายมาตรา  44  ใหผูจัดสรรท่ีดินจะพนจากหนาท่ี
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา  43  เม่ือไดแจงใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรเพียงวิธีเดียว 
   อนึ่ง  ควรมีการเพิ่มเติมกฎหมายอีก  1  มาตรา  ในกรณีท่ีผูจัดสรรท่ีดินไมยอม
พนจากหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  อันเนื่องมาจากมีพฤติกรรมท่ีหาประโยชนหรือมี
พฤติกรรมท่ีไมบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรมีสิทธิรวบรวมกันเองไมนอยกวาก่ึง
หนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการ  สามารถจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
ได  และควรเพิ่มเติมในประกาศคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง  เร่ือง  การกําหนดระยะเวลาในการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภค  พ.ศ.  2545  ใหผูจัดสรรท่ีดินภายใตประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  
พ.ศ.  2515  มีกําหนดระยะเวลาในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคไมเกิน  5  ป  นับตั้งแตวันท่ีจัดทํา
สาธารณูปโภคท้ังโครงการแลวเสร็จ  หากไมดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหลังจากครบ
กําหนดนี้แลว  ผูจัดสรรท่ีดินจะตองจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน
กลางกําหนด  มาค้ําประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  เนื่องจากประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  ไมไดบัญญัติใหผูจัดสรรท่ีดินตองจัดใหมีการค้ําประกันการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  เหมือนกับพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  
2543  มาตรา  43  วรรค  2  แตอยางใด 
  (3) ปญหาความยากในการรวบรวมผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  จํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการ  เพื่อมีมติใหจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา  45 
   ถึงแมการใชหลักเสียงขางมากของมาตรา  45  จะเปนส่ิงท่ีถูกตอง  เพราะการท่ีจะ
ใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรตองรับภาระเพิ่มข้ึนจากเดิม  เม่ือจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา  45  
แลว  กฎหมายบังคับใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรทุกรายเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  (มาตรา  47  
วรรคแรก)  ตองออกคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคสําหรับท่ีดินจัดสรรท่ี
ตนซ้ือ  (มาตรา  49  วรรค  2)  หากชําระลาชาจะตองจายคาปรับสําหรับการจายเงินลาชา (มาตรา  
50  วรรคแรก)  หากคางชําระติดตอตั้งแตสามเดือนข้ึนไป  อาจถูกระงับการใหบริการหรือการใช
สิทธิในสาธารณูปโภค  และในกรณีท่ีคางชําระติดตอกันต้ังแตหกเดือนข้ึนไป  พนักงานเจาหนาท่ีมี
อํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในท่ีดินจัดสรรของผูคางชําระจนกวาจะชําระให
ครบถวน  (มาตรา  50  วรรค  2)  เมื่อผูซ้ือท่ีดินจัดสรรตองรับภาระเพิ่มข้ึน  จากเดิมไมมีหนาท่ีตอง
ชําระคาใชจายในการบํารุงและการจัดการสาธารณูปโภค  แตเม่ือจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว
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มีหนาท่ีตองชําระ  จึงควรเปนมติของเสียงสวนใหญ  แตเนื่องจากการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
เปนเร่ืองใหม  เพิ่งบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  เปนคร้ังแรก  ผูซ้ือ
ท่ีดินสวนใหญยังไมเขาใจถึงประโยชนท่ีตนเองและครอบครัวจะไดรับ  ประกอบกับเห็นวาเปน
เร่ืองไกลตัว  ตนเองไมมีสวนเกี่ยวของ  เมื่อเห็นวาตนเองไมมีสวนไดเสียโดยตรงก็จะไมใหความ
สนใจ  จึงเปนปญหาในการรวบรวมผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลง
ยอยตามแผนผังโครงการมีมติใหจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
   เพื่อใหการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรบรรลุผลตามเจตนารมยของกฎหมาย
ควรเพิ่มเติมอีกวรรคหนึ่ง  ในมาตรา  45  โดยยังถือหลักเสียงสวนใหญเหมือนเดิม  แตเพิ่มขั้นตอน
เปน  2  ขั้นตอน  ใหสามารถจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไดงายขึ้น  ดังนี้ 
   ขั้นตอนท่ี  1  คือขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา  45  
วรรคแรก  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการมี
มติใหจัดตั้ง 
   หากผูซ้ือท่ีดินจัดสรรสามารถรวบรวมไดจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
แปลงยอยตามแผนผังโครงการมีมติใหจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ซ่ึงเปนมติของเสียงสวนใหญ  
ก็จัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไดตามมาตรา  45  แตถาไมสามารถรวบรวมผูซ้ือท่ีดินจัดสรรได
จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการ   ก็เขาสูข้ันตอนท่ี  2 
   ขั้นตอนท่ี  2  ถาผูซ้ือท่ีดินจัดสรรมาประชุมมีจํานวนนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
ท่ีดินแปลงยอยตามแผนผังโครงการ  ใหเรียกประชุมใหมภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันเรียกประชุม
คร้ังแรก  การประชุมคร้ังใหมนี้ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรมาประชุมเทาไร  ถือเปนองคประชุม  และใหถือ
การออกเสียงลงมติตามจํานวนคะแนนเสียงขางมากของผูเขาประชุม  (เทียบเคียงพระราชบัญญัติ
อาคารชุด  พ.ศ.  2522  มาตรา  48) 
   อนึ่ง  แมการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรจะเปนวิธีการที่ดีวิธีหนึ่ง  เนื่องจากมี
กฎหมายรองรับ  มีสภาพบังคับท่ีชัดเจน  กอใหเกิดประโยชนแกผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไดมีโอกาส
บริหารชุมชนเพื่อการอยูอาศัยของตนเอง  ทําใหโครงการมีระเบียบมีคุณภาพชีวิตและ
สภาพแวดลอมที่ดีตลอดไปก็ตาม  แตเนื่องจากยังเปนเร่ืองใหมเพิ่งเร่ิมใชไดไมนาน  เม่ือ
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ประกาศใชบังคับ  จึงยังมีประเด็นปญหาอีกมากท่ีควร
ไดรับการทบทวน  ปรับปรุง  แกไข  เพิ่มเติม  ซ่ึงถาหากไดมีการศึกษารวบรวมขอมูลปญหาตาง ๆ 
แลวนําเสนอปรับปรุงแกไขกฎหมายจะเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด  และเปนวิธีท่ีสอดคลองกับเร่ืองของเหตุผล
กับในเรื่องของการทําใหกฎหมายทันกับเหตุการณสภาพของสังคม  ดังนั้น  หากมีการปรับปรุง
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กฎหมายฉบับนี้  ประเด็นปญหาของวิทยานิพนธเลมนี้ก็ควรจะเสนอเขาไปดวย  เพื่อใหสามารถ
จัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไดมากข้ึน  สมดังเจตนารมณของกฎหมาย 
 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
  วัตถุประสงคของการศึกษาโดยสังเขปมีดังน้ี 
  1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรของโครงการจัดสรรท่ีดิน
ภายใตประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515 
  2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรของโครงการจัดสรรท่ีดิน  
เม่ือพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ประกาศใชบังคับ 
  3. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรท้ังของโครงการจัดสรร
ท่ีดินภายใตประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  และของโครงการจัดสรรท่ีดิน  เม่ือมี
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ประกาศใชบังคับ  เพื่อใหเกิดมีการทบทวน  ปรับปรุง  
แกไข  เพิ่มเติม  พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  รวมท้ังกฎกระทรวง  ระเบียบ  และ
ประกาศของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางท่ีเกี่ยวกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 

3. ขอบเขตของการศึกษา 
 
  ศึกษาปญหาขอกฎหมายและขอเท็จจริงของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  พรอมท้ังกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศของ
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง  และครอบคลุมไปถึงประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  
ดวย 
 

4. สมมติฐานของการศึกษา 
 
  พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 ตลอดจนกฎกระทรวงระเบียบและประกาศ
ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางยังมีหลายประเด็นปญหาท่ีควรไดมีการทบทวน  ปรับปรุง  
แกไข  เพิ่มเติม  เพื่อใหกฎหมายการจัดสรรท่ีดิน  ตลอดถึงการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายท่ีมุงหวังใหมีประสิทธิผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง  พรอมท้ัง
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หาวิธีการใหความคุมครองผูซ้ือท่ีดินโครงการท่ีผูประกอบการไมไดขออนุญาตจัดสรรท่ีดิน  เพื่อให
สามารถบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคโดยมีกฎหมายรองรับ  มีสภาพบังคับดวย 
 

5. วิธีดําเนินการศึกษา  
 
  เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  โดยการศึกษาคนควาจากตัวบท
กฎหมาย  ตํารากฎหมาย  บทความ  หนังสือพิมพ  วารสาร  จุลสาร  รวมท้ังวิจัยสนาม (Field 
Research)   โดยการสัมภาษณ ผูจัดการนิติบุคคลหมูบานจัดสรร   ผูจัดสรรท่ีดิน ผูซ้ือท่ีดินจัดสรร 
และบุคคลท่ีเกี่ยวของกับปญหาตางๆ เพื่อจะไดรวบรวมขอมูลเสนอแกไขตอไป 

6.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
  1. ทําใหทราบถึงสภาพปญหาการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรของโครงการจัดสรร
ท่ีดินภายใตประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515 
  2. ทําใหทราบถึงสภาพปญหาการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรของโครงการจัดสรร
ท่ีดิน  เม่ือพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ประกาศใชบังคับ 
  3. ทําใหทราบถึงสภาพปญหาการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรทั้งของโครงการ
จัดสรรท่ีดินภายใตประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  และของโครงการจัดสรรท่ีดินเม่ือ
มีพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ประกาศใชบังคับ  ทําใหเกิดมีการทบทวน  ปรับปรุง  
แกไข  เพิ่มเติม  พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  รวมท้ังกฎกระทรวง  ระเบียบ  และ
ประกาศของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางท่ีเกี่ยวกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
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บทที่ 2 
 

ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎีและงานศึกษาที่เกี่ยวของ 
 
  ชุมชนหรือโครงการจัดสรรท่ีดินหรือโครงการบานจัดสรรแตละโครงการยอม
ประกอบดวยผูอยูอาศัยเปนจํานวนมากมาอยูรวมกัน  บางโครงการเปนชุมชนขนาดใหญ  บาง
โครงการเปนชุมชนขนาดเล็ก  ซ่ึงผูอยูอาศัยในโครงการจะใชสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
ตาง ๆ รวมกัน  เชน  ถนน  ไฟฟา  ทอระบายน้ํา  บอบําบัดน้ําเสีย  สโมสร  สนามเด็กเลน  เปนตน  
ดังนั้น  การดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคในโครงการใหใชประโยชนเต็มท่ี  มีอายุ
การใชงานยาวนาน  การจัดใหมีการบริการตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการอยูอาศัย  การจัดใหมีระเบียบ
ขอบังคับ  เพื่อสภาพแวดลอมชีวิตท่ีดีของผูอยูอาศัยในโครงการ  อันเปนท่ีมาของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร 
 

1. แนวคิด  ทฤษฎีและประเภทของนิติบุคคล 
 
  กฎหมายวาดวยบุคคล  (Law  on  Person)  ตามกฎหมายของประเทศตาง ๆ ไมวา
ประเทศท่ีใชระบบคอมมอนลอว  หรือใชระบบประมวลกฎหมาย  ไดแบงบุคคลเปนสองประเภท  
คือบุคคลธรรมดา  (natural  person)  และนิติบุคคล  (juristic  person,  legal  person,  artificial  
person,  corporate  body  or  juridical  person)  โดยสาระสําคัญของกฎหมายแตละประเภทก็
บัญญัติไวแตกตางกันตามแนวคิดและระบบกฎหมายของประเทศน้ัน ๆ 1 
 
  1.1 ความหมายของนิติบุคคล 
 
   นิติบุคคลจะมีข้ึนไดก็แตดวยอาศัยอํานาจแหงประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมาย
อ่ืน  (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  65)  
   นิติบุคคล  เปนบุคคลประเภทหน่ึงเกิดข้ึนเพราะอาศัยอํานาจแหงบทบัญญัติของ
กฎหมาย  นิติบุคคลเม่ือไดจัดต้ังข้ึนโดยบทบัญญัติของกฎหมายแลว  กฎหมายไดรับรองสถานะของ

                                                        
 1 ประสิทธิ์  โฆวิไลกูล.  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติบุคคลและ

ความรับผิดทางอาญาของนิตบุิคคล.  พิมพคร้ังแรก.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติธรรม,  2543,  หนา 3. 
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นิติบุคคลเปนบุคคลอีกประเภทหนึ่งตางหากจากบุคคลธรรมดามีสิทธิและหนาท่ีตาง ๆ ตาม
บทบัญญัติท้ังปวงแหงกฎหมายในขอบวัตถุประสงค  ตามขอบังคับหรือตราสารจัดต้ัง 
   นิติบุคคลเปนบุคคลท่ีมีข้ึนไดดวยอาศัยอํานาจแหงบทบัญญัติของกฎหมาย  มีนัก
กฎหมายหลายทานไดอธิบายความหมายของคําวา  “นิติบุคคล”  ซ่ึงมีความหมายท่ีใกลเคียงกัน  เชน 
   ศาสตราจารยจิตติ  ติงศภัทิย  อธิบายวา  นิติบุคคล  คือ  บุคคลท่ีกฎหมายสมมติ
ข้ึนนี้ไมใชบุคคลธรรมดาท่ีมีชีวิตจิตใจ  กฎหมายเรียกวานิติบุคคลตองมีกฎหมายบัญญัติไว   จึงจะมี
สภาพนิติบุคคลข้ึนได   แตไมจําตองเปนชนิดท่ีระบุไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  อาจ
กอต้ังข้ึนเปนนิติบุคคลโดยกฎหมายอ่ืนก็ได 2 
   นิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  เชน  พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  
มาตรา  46  บัญญัติใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรท่ีจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล   
   สรุปไดวา  นิติบุคคลก็คือบุคคลประเภทหนึ่งซ่ึงเกิดขึ้นโดยอํานาจของกฎหมาย  
มีสิทธิหนาท่ีและความรับผิดเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา  เวนแตสิทธิและหนาท่ีซ่ึงโดยสภาพจะพึง
มีพึงเปนไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น  และจะตองอยูภายในขอบเขตตามขอบัญญัติแหงกฎหมาย  
และวัตถุประสงคในการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น ๆ  
 
  1.2 ทฤษฎีและแนวคิดของนิติบุคคล 
 
   ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดสถานภาพและฐานะของนิติบุคคลนั้น  ก็มี
หลายทฤษฎีตามความแตกตางของระบบกฎหมายแตละระบบ แตละประเทศ  และนักนิติศาสตรแต
ละทานมีความคิดแตกตางกัน  เชน  ทฤษฎีตาง ๆ ดังตอไปนี้ 3 
   1. ทฤษฎีสมมติ  (fiction  theory) 
   2. ทฤษฎียึดถืออํานาจของรัฐ  (concession  theory) 
   3. ทฤษฎีท่ีเห็นวานิติบุคคลไดเกิดข้ึนจริงและดํารงฐานะจริง  (realistic  theory 
หรือ  organic  theory) 

                                                        
 2 จิตติ  ติงศภัทิย.  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  วาดวยบุคคล.  
กรุงเทพมหานคร : หนา 73. 
 3   โสภณ  รัตนากร.  หุนสวนและบริษัท.  พิมพคร้ังที่  4.  กรุงเทพฯ : 2537, หนา 249.  
อางถึงในประสิทธิ์  โฆวิไลกูล.  คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติบุคคลและความรับผิดทาง

อาญาของนิติบุคคล.  พิมพคร้ังแรก.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม,  2543,  หนา 5. 
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   4. ทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลเกิดข้ึนเพราะผลของสัญญา  หรือเพราะมีนิติ
สัมพันธตอกันท่ีเกิดจากสัญญา  (contractual  theory) 
   5. ทฤษฎีท่ียึดถือความจําเปนในทางการคา  (enterprises  theory) 
   6. ทฤษฎีท่ียึดถือนิติบุคคลเกิดจากการรวมกลุมของคณะบุคคล  (aggregate  
theory) 
 
  1.3 ประเภทของนิติบุคคล 
 
   นิติบุคคล  มีหลายประเภท  ดังนี้ 
 
   (1) นิติบุคคลภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
    แบงออกเปน  4 ประเภท  ดังนี้ 
    ก. หางหุนสวนท่ีจดทะเบียน  แบงออกเปนสองประเภท  คือ 
    - หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  มีผูเปนหุนสวนตั้งแตสองคนข้ึนไป
ตกลงเขาหุนกัน  เพ่ือกระทํากิจการคาขายรวมกัน  ซ่ึงผูเปนหุนสวนท้ังหมดทุกคนตองรับผิดใน
หนี้สินของหางหุนสวนโดยไมจํากัดจํานวน  (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  1012  
ประกอบมาตรา  1025) 
    - หางหุนสวนจํากัด  คือ  หางหุนสวนซ่ึงมีผูเปนหุนสวนสองจําพวก 
คือ 
     (1) ผูเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคน  ซ่ึงจํากัดความรับผิดเพียง
ไมเกินวงเงินท่ีตนรับจะลงหุนในหางหุนสวนนั้น  และ 
     (2) ผูเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคน  ซ่ึงตองรับผิดรวมกันใน
บรรดาหนี้ของหางหุนสวนไมจํากัดจํานวน 
     กฎหมายบังคับใหหางหุนสวนจํากัดตองจดทะเบียน  (มาตรา  1078  
วรรคแรก)  ถายังมิไดจดทะเบียนอยูตราบใด  ใหถือวาเปนหางหุนสวนสามัญ  ซ่ึงผูเปนหุนสวน
ท้ังหมดยอมตองรับผิดรวมกันในบรรดาหนี้ของหางหุนสวนโดยไมจํากัดจํานวนจนกวาจะไดจด
ทะเบียน  (มาตรา  1079)  หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  หรือหางหุนสวนจํากัด  เม่ือจดทะเบียนแลว
จัดเปนนิติบุคคลตางหากจากผูเปนหุนสวนท้ังหลาย  ซ่ึงรวมเขากันเปนหางหุนสวนนั้น  (มาตรา  
1015) 
   ข. บริษัทจํากัด   
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     บุคคลต้ังแตเจ็ดคนข้ึนไปจะเร่ิมกอการ และต้ังเปนบริษัทจํากัดดวยการ
เขาช่ือกันทําหนังสือบริคณหสนธิ  เพื่อกระทํากิจกรรมรวมกันโดยมีวัตถุประสงคจะแบงปนกําไร
อันจะพึงไดแกกิจการท่ีทํานั้น  ดวยแบงทุนเปนหุน  มีมูลคาเทา ๆ กัน  ผูถือหุนตางรับผิดจํากัดเพียง
ไมเกินจํานวนเงินท่ีตนยังสงใชไมครบมูลคาของหุนท่ีตนถือ  (มาตรา  1096  ประกอบ  1097) 
     เม่ือไดจดทะเบียนแลวจะมีฐานะเปนนิติบุคคล  แยกตางหากจากผูถือ
หุนท้ังหลาย  ซ่ึงรวมเขากันเปนบริษัท  (มาตรา  1015) 
   ค. สมาคม   
     สมาคม  คือ  องคกรท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะ
ตอเนื่องรวมกันและมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  ตองมีขอบังคับและจด
ทะเบียนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  (มาตรา  78) 
     สมาคมท่ีไดจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคล  (มาตรา  83)  มี
คณะกรรมการของสมคมเปนผูแทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  (มาตรา  87) 
   ง. มูลนิธิ   
    มูลนิธิ  ไดแก  ทรัพยสินท่ีจัดสรรไวโดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงค
เพื่อการกุศล  สาธารณะ  การศาสนา  ศิลป  วิทยาศาสตร  วรรณคดี  การศึกษา  หรือเพื่อสาธารณะ
ประโยชนอยางอ่ืน  โดยมิไดมุงหาประโยชนมาแบงปนกันและไดจดทะเบียนตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายนี้ 
    การจัดการทรัพยสินของมูลนิธิ  ตองมิใชเปนการหาผลประโยชนเพื่อ
บุคคลใด  นอกจากเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นเอง  (ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  มาตรา  110) 
    มูลนิธิท่ีไดจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคล  (มาตรา  122  ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย)  มีคณะกรรมการของมูลนิธิเปนผูแทนของมูลนิธิในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก  (มาตรา  123) 
 
 
   (2) นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน 
    กระทรวง  ทบวง  กรม  ซ่ึงมีฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534  เปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน 
   (3) นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติตาง ๆ 
    มีพระราชบัญญัติจัดต้ังข้ึนเฉพาะ  เชน 

DPU



33 

    ก. พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543 
    นิติบุคคลหมูบานจัดสรรท่ีจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล  
(มาตรา  46  วรรคแรก)   
    นิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีวัตถุประสงคเพื่อรับโอนทรัพยสินอันเปน
สาธารณูปโภคท่ีผูจัดสรรท่ีดินไดจัดใหมีขึ้นตามแผนผังและโครงการท่ีไดรับอนุญาตไปจัดการและ
ดูแลบํารุงรักษา  (มาตรา  44 (1)) 
     มีคณะกรรมการหมูบานจัดสรรเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรตามกฎหมายและขอบังคับของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร    ภายใตการควบคุมดูแล
ของท่ีประชุมใหญของสมาชิก  (มาตรา  46  วรรค  2) 
    คณะกรรมการหมูบานจัดสรรเปนผูแทนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
ในกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก  (มาตรา  46  วรรคทาย) 
    ข. พระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522 
    นิติบุคคลอาคารชุดท่ีไดจดทะเบียนตามมาตรา  31  ใหมีฐานะเปนนิติ
บุคคล  (มาตรา  33  วรรคแรก) 
    นิติบุคคลอาคารชุดมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการ และดูแลรักษาทรัพย
สวนกลาง  และใหมีอํานาจกระทําการใดๆ เพื่อประโยชนตามวัตถุประสงคดังกลาว  ท้ังนี้ตามมติ
ของเจาของรวมภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้  (มาตรา  33  วรรคทาย) 
    ใหนิติบุคคลอาคารชุดมีผูจัดการคนหนึ่งซ่ึงจะเปนบุคคลธรรมดา  
หรือนิติบุคคลก็ได  (มาตรา  35  วรรคแรก) 
    ในกรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูจัดการ ใหนิติบุคคลนั้นแตงตั้งบุคคลธรรมดา
คนหนึ่งเปนผูดําเนินการแทนนิติบุคคลในฐานะเปนผูจัดการ (มาตรา 35 วรรคทาย) 
 
 
 
 
  1.4 เปรียบเทียบนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร และนิติบุคคลอาคารชุด 
 

หัวขอเร่ือง 
นิติบุคคลตาม 

ประมวลกฎหมายแพง 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
พระราชบัญญัติการจัดสรร

นิติบุคคลอาคารชุด 
พระราชบัญญัติอาคาร
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และพาณิชย ท่ีดิน พ.ศ. 2543 ชุด พ.ศ. 2522 

การแบง 
ประเภท 

แบงออกเปน  4  ประเภท  คือ 
1. หางหุนสวนสามัญนิติ
บุคคล  (มาตรา  1025) 

2. บริษัทจํากัด (มาตรา 1096 
ประกอบมาตรา 1097) 

3. สมาคม  (มาตรา 78) 
4. มูลนิธิ  (มาตรา 110) 

โครงการจัดสรรท่ีดิน ไมวา
จะเปนการแบงขายท่ีดิน
เปนแปลงยอย ตั้งแต 10 
แปลงข้ึนไป  เพื่อเปนท่ีอยู
อาศัย เพื่อประกอบการ
พาณิชย  เพื่อประกอบ
อุตสาหกรรม หรือเพื่อ
ป ร ะกอบ เ กษตรก ร รม 
(มาตรา 4) 

อาคารชุด  หมายถึง 
อาคารที่บุคคลสามารถ
แยกการถือกรรมสิทธ์ิ
ออกเปนสวน ๆ โดยแต
ละสวนประกอบดวย
กรรม สิท ธ์ิ ในท รัพย
สวนบุคคล  และ
กรรมสิทธ์ิรวมในทรัพย
สวนกลาง  (มาตรา 4) 
 

วัตถุประสงค หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
และบริษัทจํากัด  มี
วัตถุประสงคจะแบงปนกําไร
อันจะพึงไดแตกิจการคาท่ีทํา
รวมกัน  (มาตรา 1012)   
สมาคม  มีวัตถุประสงคเพ่ือ
กระทําการใด ๆ อันมีลักษณะ
ตอเนื่องรวมกัน  และมิใชเปน
การหาผลกําไร  หรือรายไดมา
แบงปนกัน  (มาตรา  78) 
มูลนิธิ มีวัตถุประสงคเพื่อการ
กุศลสาธารณะ การศาสนา 
ศิลปะ  วิทยาศาสตร วรรณคดี 
การศึกษา   หรือเพ่ือสาธารณ 

เพื่อรับโอนทรัพยสินอัน
เป นสาธ ารณูปโภค ท่ี ผู
จัดสรรท่ีดินไดจัดใหมีข้ึน 
เพื่อการจัดสรรท่ีดินตาม
แผนผัง และโครงการท่ี
ไดรับอนุญาต  เชน  ถนน 
สวน  สนามเด็กเลน  ตาม
มาตรา  43  วรรคแรก  ไป
จัดการและดูแลบํารุงรักษา 
(มาตรา  44 (1)) 

เพ่ือจัดการ  และดูแล
รักษาทรัพยสวนกลาง 
(มาตรา  33  วรรคทาย) 

หัวขอเร่ือง 
นิติบุคคลตาม 

ประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย 

นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
พระราชบัญญัติการจัดสรร

ท่ีดิน พ.ศ. 2543 

นิติบุคคลอาคารชุด 
พระราชบัญญัติอาคาร

ชุด พ.ศ. 2522 

 ประโยชนอยางอ่ืน  โดยมิได
มุงหาผลประโยชนมาแบงปน
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กัน  (มาตรา  110) 
 

การจด 
ทะเบียน 

หางหุนสวนหรือบริษัท  เม่ือ
ไดจดทะเบียนตามบทบัญญัติ
แหงลักษณะน้ีแลว เปนนิติ
บุ ค คลต า งห า ก จ า ก ผู เ ป น
หุนสวน หรือผูถือหุนท้ังหลาย 
ซ่ึงรวมเขากันเปนหางหุนสวน
หรือบริษัทนั้น (มาตรา  1015)   
สมาคมท่ีไดจดทะเบียนแลว 
เปนนิติบุคคล  (มาตรา  83) 
มูลนิ ธิ ท่ีไดจดทะเบียนแลว 
เปนนิติบุคคล  (มาตรา  122) 
 

นิติบุคคลหมูบานจัดสรรที่
จดทะเบียนแลวมีฐานะเปน
นิติบุคคล  (มาตรา  46) 

นิติบุคคลอาคารชุดท่ีได
จดทะเบียน  ตามมาตรา 
31  ใหมีฐานะเปนนิติ
บุคคล  (มาตรา  33 
วรรคแรก) 

ฐานะ เปนนิติบุคคลมีข้ึนดวยอาศัย
อํานาจแหงประมวลกฎหมายน้ี 
(มาตรา  65)  มีสิทธิและหนาท่ี
ตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายนี้  ภายใน ขอบแหง
อํานาจหนาท่ี  หรือ
วัต ถุประสงคดั งได บัญญัต ิ
หรือกําหนดไวในกฎหมาย 
ขอบังคับ  หรือตราสารจัดต้ัง 
(มาตรา  66)  มีสิทธิและหนาท่ี
เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา 

เปนนิติบุคคล  มีข้ึนดวย
อาศัยอํานาจกฎหมายอ่ืน 
ซ่ึงก็คือพระราชบัญญัติการ
จัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543 
(ประมวลกฎหมาย แพง
และพาณิชย  มาตรา  65) 
มี สิ ท ธิ แ ล ะ หน า ท่ี ต า ม 
บทบัญญัติกฎหมายอ่ืนซ่ึงก็
คื อพระราชบัญญัติ ก าร
จัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543 
ภายในขอบแหงอํานาจ 

เปนนิติบุคคลมีข้ึนดวย
อาศัยอํานาจกฎหมาย
อ่ืน  ซ่ึงก็คือ
พระราชบัญญัติอาคาร
ชุด  พ.ศ. 2522 
(ประมวล กฎหมายแพง
และพาณิชยมาตรา  65) 
มี สิทธิและหนาท่ีตาม
บทบัญญัติกฎหมายอ่ืน 
ซ่ึงก็คือพระราชบัญญัติ
อาคารชุด  พ.ศ.  2522 

หัวขอเร่ือง 
นิติบุคคลตาม 

ประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย 

นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
พระราชบัญญัติการจัดสรร

ท่ีดิน พ.ศ. 2543 

นิติบุคคลอาคารชุด 
พระราชบัญญัติอาคาร

ชุด พ.ศ. 2522 

 เวนแตสิทธิและหนาท่ี  ซ่ึงโดย
สภาพจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะ

หนาท่ี  หรือวัตถุประสงค
ดังไดบัญญัติหรือกําหนด

ภายในขอบแหงอํานาจ
ห น า ท่ี ห รื อ

DPU



36 

แก บุ คคลธรรมด า เท า นั้ น 
(มาตรา  67) 

ไวในกฎหมาย  ขอบังคับ 
ห รื อ ต ร า ส า ร จั ด ต้ั ง 
(ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  มาตรา  66)  มี
สิ ท ธิ แ ล ะ ห น า ท่ี
เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา 
เวนแตสิทธิและหนาท่ี  ซ่ึง
โ ด ย ส ภ า พ จ ะ พึ ง มี พึ ง
เปนได เฉพาะแก บุคคล
ธรรมดาเทานั้น  (ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา67)  เพื่อประโยชน
ของผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  ให
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) กําหนดระเบียบ

เกี่ยวกับการใช
ประโยชน
สาธารณูปโภค 

(2) กําหนดระเบียบ
เกี่ยวกับการอยูอาศัย  
และการจราจรภายใน
ท่ีดินจัดสรร 

(3) เรียกเก็บเงินคาใชจาย
ในการบํารุงรักษา 

วั ต ถุ ป ร ะส ง ค ดั ง ไ ด
บัญญัติหรือกําหนดไว
ในกฎหมายขอบังคับ 
ห รื อ ต ร า ส า ร จั ด ต้ั ง 
(ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย  มาตรา 
66)  มีสิทธิและหนาท่ี
เ ช น เ ดี ย ว กั บ บุ ค ค ล
ธรรมดา  เวนแตสิทธิ
และหนาท่ีซ่ึงโดยสภาพ
จะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะ
แ ก บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า
เ ท า นั้ น (ป ร ะ ม ว ล
ก ฎ ห ม า ย แ พ ง แ ล ะ
พาณิชย  มาตรา  67) 
ใหนิติบุคคลอาคารชุดมี
อํานาจกระทําการใด ๆ 
เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ชน ต า ม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค เ พื่ อ
จัดการ และดูแลรักษา
ทรัพยสวนกลาง    ตาม
มติ ของ เจ าของร วม
ภ า ย ใ ต บั ง คั บ แ ห ง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี ้
(มาตรา  33  วรรคทาย) 
นิติบุคคลอาคารชุดอาจ 

หัวขอเร่ือง 
นิติบุคคลตาม 

ประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย 

นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
พระราชบัญญัติการจัดสรร

ท่ีดิน พ.ศ. 2543 

นิติบุคคลอาคารชุด 
พระราชบัญญัติอาคาร

ชุด พ.ศ. 2522 

  และการจดัการ ใชสิทธิของเจาของรวม

DPU



37 

สาธารณูปโภคในสวน
ท่ีนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรมีหนาท่ี
บํารุงรักษาจากสมาชิก 

(4) ยื่นคํารองทุกข  หรือ
เปนโจทกฟองแทน
สมาชิกเกี่ยวกบักรณีท่ี
กระทบสิทธิหรือ
ประโยชนของสมาชิก
จํานวนต้ังแตสิบราย
ข้ึนไป 

(5) จัดใหมีบริการ
สาธารณะ เพื่อ
สวัสดิการของสมาชิก
หรือจัดสรรเงินหรือ
ทรัพยสินเพื่อ
สาธารณประโยชน 

(6) ดําเนินการอ่ืนใดให
เปนไปตาม
กฎกระทรวง  ระเบียบ
ของคณะกรรมการ
จัดสรรท่ีดินกลาง  
หรือขอบังคับของ
คณะกรรมการท่ีออก
โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัตินี้  
(มาตรา   

ค ร อ บ ไ ป ถึ ง ท รั พ ย
สวนกลางทั้ งหมดใน
ก า ร ต อ สู 
บุคคลภายนอกห รือ
เรียกรองเอาทรัพยสิน
คืน  เพื่อประโยชนของ
เจาของรวมท้ังหมดได 
(มาตรา  39)  ใหเจาของ
รวมชําระเงินใหแกนิติ
บุคคลอาคารชุด  เพ่ือ
ดําเนินกิจการของนิติ
บุ ค ค ล อ า ค า ร ชุ ด 
ดังตอไปนี้ 
(1) เ งินคาใชจ ายของ

นิติบุคคลอาคารชุด
ท่ีเจาของแตละหอง
ชุ ด จ ะ ต อ ง ชํ า ร ะ
ลวงหนา 

(2) เงินทุนเม่ือเร่ิมตน
กระทํากิจการอยาง
ใดอย างหนึ่ งตาม
ขอบังคับ  หรือตาม
มติของ ท่ีประชุม
ใหญ 

 
 

หัวขอเร่ือง 
นิติบุคคลตาม 

ประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย 

นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
พระราชบัญญัติการจัดสรร

ท่ีดิน พ.ศ. 2543 

นิติบุคคลอาคารชุด 
พระราชบัญญัติอาคาร

ชุด พ.ศ. 2522 
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   48  วรรคแรก)  การ
ดําเนินการตาม  (1) (2) 
และ (5) จะตองไดรับ
ความเหน็ชอบจากมติ
ท่ีประชุมใหญของ
สมาชิก (มาตรา 48 
วรรคทาย) 

 

(3) เงินอ่ืนเพื่อปฏิบัติ
ตามมติของท่ี
ประชุมใหญภายใต
เง่ือนไขซ่ึงท่ี
ประชุมใหญ
กําหนด  (มาตรา  
40) 

 
ผูแทน นิติบุคคลตองมีผูแทนคนหน่ึง

หรือหลายคน  ตามท่ีกฎหมาย 
ขอบังคับ  หรือตราสารจัดต้ัง
จะไดกําหนดไว  (มาตรา  70 
วรรคแรก)  ความประสงคของ
นิติบุคคลยอมแสดงออกโดย
ผูแทนของนิติบุคคล (มาตรา 
70 วรรค 2) ในกรณีท่ีนิติ
บุคคลมีผูแทนหลายคน การ
ดําเนินกิจการของนิติบุคคลให
เปนไปตามเสียงขางมากของ
ผูแทนของนิติบุคคลนั้น  เวน
แตจะไดมีขอกําหนดไวเปน
ป ร ะ ก า ร อ่ื น ใ น ก ฎห ม า ย 
ขอบังคับ หรือตราสารจัดต้ัง 
(มาตรา  71) 
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 
ถาผูเปนหุนสวนมิไดตกลงกัน
ไว ในกระบวนจัดการห าง
หุนสวน ผูเปนหุนสวนยอม 

มีคณะกรรมการหมูบาน
จัดสรรเปนผูดําเนินกิจการ
ขอ งนิ ติ บุ ค ค ลหมู บ า น
จัดสรรตามกฎหมาย และ
ขอ บัง คับของนิติ บุคคล
หมูบานจัดสรร  ภายใตการ
ควบคุมดูแลของท่ีประชุม
ใหญของสมาชิก  (มาตรา 
46  วรรค  2) 
คณะกรรมการหมู บ าน
จัดสรรเปนผูแทนของนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรใน
กิ จ ก า ร อั น เ กี่ ย ว กั บ
บุคคลภายนอก  (มาตรา 
46  วรรคทาย) 

ใหนิติบุคคลอาคารชุดมี
ผูจัดการคนหน่ึง  ซ่ึงจะ
เปนบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลก็ได  (มาตรา 
35  วรรคแรก)  ในกรณี
ท่ีนิติบุคคลเปนผูจัดการ
ใหนิติบุคคลนั้นแตงต้ัง
บุคคลธรรมดาคนหน่ึง 
เปนผูดําเนินการแทน
นิ ติ บุ ค ค ล ใ น ฐ า น ะ
ผูจัดการ  (มาตรา  35 
วรรคทาย) 

หัวขอเร่ือง 
นิติบุคคลตาม 

ประมวลกฎหมายแพง 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
พระราชบัญญัติการจัดสรร

นิติบุคคลอาคารชุด 
พระราชบัญญัติอาคาร
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และพาณิชย ท่ีดิน พ.ศ. 2543 ชุด พ.ศ. 2522 

 จัดการหางหุนสวนนั้นไดทุก
คน ถือวาผูเปนหุนสวนยอม
เปนหุนสวนผูจัดการทุกคน 
(มาตรา  1033)  แตถาไดตกลง
กันไววาจะใหผูเปนหุนสวน
หลายคนจัดการหางหุนสวน 
หุนสวนผูจัดการแตละคนจะ
จัดการหางหุนสวนนั้นก็ได แต
หุนสวนผูจัดการคนหน่ึงคนใด
จะทําการอันใด ซ่ึงหุนสวน
ผูจัดการอีกคนหนึ่งทักทวงนั้น
ไมได (มาตรา  1035) 
บริษัทจํากัด  บุคคลซ่ึงเปน
กรรมการของบริษัทจํากัด  จะ
รับผิดโดยไมจํากัดก็ได ถา
กรณีเปนเชนนั้น  ตองจดแถลง
ความรับผิดเชนนั้นลงไวใน
หนั ง สือบ ริคณหสน ธิด ว ย 
ความรับผิดโดยไมจํากัดของผู
เปนกรรมการถึงท่ี สุด   เ ม่ือ
ลวงเวลาสองปนับแตวันท่ีตัว
เขาออกจากตําแหนงกรรมการ 
(มาตรา  1101) 
สมาคม คณะกรรมการของ
สมาคมเปนผูดํา เนินกิจการ
ของสมาคมตามกฎหมายและ
ขอบังคับภายใตการควบคุมดู 

  

หัวขอเร่ือง 
นิติบุคคลตาม 

ประมวลกฎหมายแพง 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
พระราชบัญญัติการจัดสรร

นิติบุคคลอาคารชุด 
พระราชบัญญัติอาคาร
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และพาณิชย ท่ีดิน พ.ศ. 2543 ชุด พ.ศ. 2522 

 แลของท่ีประชุมใหญ  (มาตรา
86) 
มูลนิธิ  คณะกรรมการของ
มูลนิธิเปนตัวแทนของมูลนิธิ
ใ น กิ จ ก า ร อั น เ กี่ ย ว กั บ
บุคคลภายนอก  (มาตรา  123) 
 

  

 
  1.5 ขอแตกตางโครงสรางการบริหารระหวางนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  กับนิติบุคคล
อาคารชุด 
 

ลําดับ รายการ 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน 
พ.ศ. 2543 

นิติบุคคลอาคารชุด 
พระราชบัญญัติอาคารชุด 

พ.ศ. 2522 
1. การจัดต้ังนิติบุคคล กฎหมายไมบังคับตองจัดต้ังนิติ

บุคคลหมูบานจัดสรร  (มาตรา 44) 
หากจะจัด ต้ังนิติ บุคคลหมูบ าน
จัดสรร   ตองรวบรวมผู ซ้ือท่ีดิน
จัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนแปลงยอยตามแผนผัง
โครงการมีมติใหจัดต้ัง  และแตงต้ัง
ตัวแทนยื่นคําขอจดทะเบียนตอเจา
พนักงานท่ีดินจังหวัด         หรือเจา
พนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาพรอม
ดวยขอบังคับท่ี มีรายการตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง(มาตรา 45) 
 

กฎหมายบังคับตองจัดต้ังนิติ
บุคคลอาคารชุด   เ ม่ือมีการ
โอนกรรมสิทธ์ิหองชุดใหแกผู
ซ้ือหองชุดรายแรก  โดยยื่นคํา
ขอโอนกรรมสิทธ์ิในหองชุด 
พรอมกับคําขอจดทะเบียนนิติ
บุคคลอาคารชุด  โดยมีสําเนา
ขอบังคับ  และหลักฐานใน
การจดทะเบียนอาคารชุดตอ
พนักงานเจาหนาท่ี (มาตรา 31 
วรรคแรก) 

ลําดับ รายการ 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน 
นิติบุคคลอาคารชุด 

พระราชบัญญัติอาคารชุด 
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พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2522 
2. ขอบังคับ ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวา

กึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตาม
แผนผังโครงการมีมติ เห็นชอบ
ขอบังคับ  (กฎกระทรวงวาดวยการ
ขอจดทะเบียนจัดต้ัง  การบริหาร 
การควบ  และการยกเลิกนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร  พ.ศ.  2545  ขอ  2 
(1) 

ไมตองไดรับความเห็นชอบ
จากผู ซ้ือหองชุด   เนื่องจาก
เจาของอาคารชุด หรือผูขาย
จะตองยื่นคําขอจดทะเบียน
นิติ บุคคลอาคารชุด   โดยมี
สําเนาขอบังคับตอพนักงาน
เ จ า หน า ท่ี พ ร อ ม กั บ โ อน
กรรมสิทธ์ิหองชุดใหกับผูซ้ือ
หองชุดรายแรก  (มาตรา 31 
วรรคแรก) 
 

3. คณะกรรมการนิติบุคคล กฎหมายบังคับตองมีคณะกรรมการ
หมูบานจัดสรร  สวนจํานวนเปนไป
ตามความเหมาะสม  ใหนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรมีคณะกรรมการ
หมูบานจัดสรรเปนผูดําเนินกิจการ
ของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตาม
กฎหมาย   และขอบังคับของนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรภายใตการ
ควบคุมดูแลของท่ีประชุมใหญของ
สมาชิก  (มาตรา  46 วรรค 2) 
คณะกรรมการหมูบานจัดสรรเปน
ผูแทนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
ใ น กิ จ ก า ร อั น เ กี่ ย ว กั บ
บุคคลภายนอก  (มาตรา  46  วรรค 
3) 
 
 

จ ะ มีห รื อ ไม มี ก็ ไ ด   โด ย
เ จ า ข อ ง ร ว ม จ ะ จั ด ใ ห มี
คณะกรรมการควบคุมการ
จัดการนิติ บุคคลอาคารชุด 
ประกอบดวย  กรรมการไม
เกินเกาคน  ซ่ึงแตงต้ังโดยมติ
ของท่ีประชุมใหญตามมาตรา 
44  ก็ได  (มาตรา 37 วรรค
แรก)  การแตงตั้งวาระการ
ดํารงตําแหนง  การพนจาก
ตําแหนงของกรรมการอํานาจ
หนาท่ี  และการประชุมของ
คณะกรรมการ   ให เปนไป
ตามมติของท่ีประชุมใหญตาม
มาตรา  44  (มาตรา  37  วรรค
ทาย) 
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ลําดับ รายการ 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน 
พ.ศ. 2543 

นิติบุคคลอาคารชุด 
พระราชบัญญัติอาคารชุด 

พ.ศ. 2522 
4. คุณสมบัติของกรรมการ พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน 

พ.ศ.  2543  ไมไดตราไว  แตละ
โครงการกําหนดในขอบังคับกันเอง 

บุ คคล ท่ี มี สิท ธิ ได รั บก า ร
แตงต้ังเปนกรรมการ 
(1) เ จ า ข อ ง ร ว ม   ห รื อ คู

สมรสของเจาของรวม 
(2) ผูแทนโดยชอบธรรม  ผู

อนุบาลหรือผูพิทักษ  ใน
กรณีท่ีเจาของรวมเปน
ผู เ ย า ว    ค น ไ ร
ความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
แลวแตกรณี   

(3) ผูจัดการ  หรือผูแทนอ่ืน
ของนิติบุคคล  ในกรณีท่ี
นิติ บุคคลเปน เจ าของ
รวม  (มาตรา  38) 

 
5. ผูจัดการนิติบุคคล กฎหมายไมไดกําหนดไว กฎหมายบังคับตองมีผูจัดการ 

ให นิ ติ บุ ค ค ลอ า ค า ร ชุ ด มี
ผูจัดการคนหน่ึง  ซ่ึงจะเปน
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ก็ได  (มาตรา 35 วรรคแรก)  

ในกรณี ท่ีนิติ บุคคลเปน
ผูจัดการ   ใหนิติ บุคคลนั้น
แตงตั้งบุคคลธรรมดาคนหนึ่ง
เป น ผู ดํ า เนิ นการแทนนิ ติ
บุ ค ค ล ใ น ฐ า น ะ ผู จั ด ก า ร 
(มาตรา 35  
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ลําดับ รายการ 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน 
พ.ศ. 2543 

นิติบุคคลอาคารชุด 
พระราชบัญญัติอาคารชุด 

พ.ศ. 2522 
   วรรคทาย)  ตองแจงช่ือและท่ี

อยูตอสํานักงานเขตท่ีดิน ใน
วั น จดทะ เ บี ยนนิ ติ บุ ค คล
อาคารชุด  (ระเบียบกรมท่ีดิน
วาดวยอาคารชุด  พ.ศ. 2523
ขอ  22 (3)) 
 

6. อัตราสวนคาใชจาย อาจกําหนดคาใชจ ายในอัตราท่ี
แตกตางกัน  ตามประเภทการใช
ประโยชนท่ีดิน  หรือขนาดพ้ืนท่ีได
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการจัดสรร
ท่ีดินกลางกํ าหนด   (มาตรา  49 
วรรคแรก) 

กําหนดจากราคาขายในวันจด
ทะเบียนอาคารชุด  กรรมสิทธ์ิ
สวนท่ีเปนของเจาของรวมใน
ทรัพยสวนกลาง  ใหเปนไป
ตามอัตราสวนระหวางราคา
ของหองชุดแตละหองชุด  กับ
ราคารวมของหองชุดท้ังหมด
ในขณะ ท่ีขอจดทะ เ บี ยน
อ า ค า ร ชุ ด ต า ม ม า ต ร า  6 
(มาตรา 14) 
 

7. การควบนิติบุคคล ทํ า ได   กรณีนิ ติ บุ คคลหมูบ าน
จัดสรรต้ังแตสองนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรข้ึนไป  ซ่ึงมีพื้นท่ีติดตอหรือ
ใกลเคียงกัน  และท่ีประชุมใหญ
ของสมา ชิกนิ ติ บุ คคลห มู บ าน
จัดสรรแตละแหงมีมติเปนเอกฉันท
ใหควบนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
(กฎกระทรวงว าดวยการขอจด

ทําไมได  (ยกเวนจดทะเบียน
เลิกกอน) 
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ทะเบียน 
 

ลําดับ รายการ 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน 
พ.ศ. 2543 

นิติบุคคลอาคารชุด 
พระราชบัญญัติอาคารชุด 

พ.ศ. 2522 
  จัดต้ัง  การบริหาร  การควบ  และ

การยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
พ.ศ.  2545  ขอ  19) 
 

 

8. องคประชุมใหญ  คร้ังท่ี 2 ในการประชุมใหญคร้ังใด  ถาไมได
องคประชุมตามท่ีกําหนดไว  และ
การประชุมใหญนั้นสมาชิกมิได
เปนผูรองขอใหนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรเรียกประชุมใหญอีกคร้ัง
หนึ่ง  โดยจัดใหมีการประชุมข้ึน
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีนัด
ประชุมใหญคร้ังแรก  การประชุม
คร้ังหลังนี้ตองมีสมาชิกมาประชุม 
ซ่ึงมีเสียงลงคะแนนรวมกันไมนอย
กวาหนึ่งในสิบของจํานวนเสียง
ลงคะแนนท้ังหมด  และมีจํานวน
สมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวา
สิบคน   จึ งจะ เปนองคประ ชุม 
(กฎกระทรวงว าดวยการขอจด
ทะเบียนจัดต้ังการบริหาร  การควบ 
และการยกเลิกนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร  พ.ศ.  2545  ขอ  13 วรรค 
2) 
 
 

การประชุมใหญตองมีผูมา
ประชุม  ซ่ึงมีเสียงลงคะแนน
รวมกันไมนอยกวาหนึ่งใน
ส า ม ข อ ง จํ า น ว น เ สี ย ง
ลงคะแนนท้ังหมด  จึงจะเปน
องคประชุม  (มาตรา 43) 
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ลําดับ รายการ 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน 
พ.ศ. 2543 

นิติบุคคลอาคารชุด 
พระราชบัญญัติอาคารชุด 

พ.ศ. 2522 
9. จํานวนคะแนนเสียง ในการลงคะแนนเสียง  ใหสมาชิก

คนหนึ่งมีเสียงเทากับอัตราสวน
คาใชจายในการบํารุง  และจัดการ
สาธารณูปโภค  (กฎกระทรวงวา
ดวยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง  การ
บริหาร  การควบ  และการยกเลิก
นิติ บุคคลหมูบ านจัดสรร   พ .ศ . 
2545  ขอ  14 วรรค 2) 
 

ในการลงคะแนนเสียงให
เ จ า ข อ ง ร ว ม แ ต ล ะ ร า ย มี
คะแนนเสียงเทากับอัตราสวน
ท่ีตนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพย
สวนกลาง  (มาตรา  45 วรรค
แรก) 

10. ลักษณะและการดําเนิน 
การ 

เปนส่ิงท่ีอยูนอกแปลงท่ีดินท่ีซ้ือ 
แตมีการเชื่อมโยงใชดวยกัน  เชน 
ทางสาธารณะ    สาธารณูปโภคตาง 
ๆ การเก็บขยะ  การชําระคาใชจาย 
บํารุงรักษาสาธารณูปโภค  และการ
ทําใหส่ิงแวดลอมมีคุณคาชีวิตท่ีดี 
ฉะนั้นบางสวนจะมีสวนคลายนิติ
บุ ค ค ล อ า ค า ร ชุ ด       แ ต ใ น
ขณะ เดี ยวกัน   บางส วนก็ แยก
ออกมาตางหาก  โครงการจัดสรร
ท่ีดินนั้น  แมไมมีนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรก็สามารถอยูได  ปญหาจะ
เกิดนอยกวาอาคารชุด 

เปนการอาศัยการใชทรัพย
สวนบุคคล  เกี่ยวพันกับทรัพย
สวนกลาง  และการบริหาร
อาคารชุดใหอยูในสภาพปกติ
เรียบรอยดีข้ึน  ปญหาสําคัญ
ของอาคารชุดก็คือ  ปญหาท่ี
จอดรถ  การใชพื้นท่ีรวมกัน 
ท้ังในหองชุดและนอกหองชุด 
การซอมรอยร่ัวระหวางช้ัน 
และเร่ืองการใชลิฟท   ฯลฯ 
แตนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
จ ะ ไ ม มี เ ร่ื อ ง เ ห ล า นี้ 
เพราะฉะน้ันในเร่ืองการดูแล
บริหารจัดการจะแตกตางกัน 
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กรณีอาคาร ชุดถ าไม มีนิ ติ
บุคคลหรือคนกลาง  หรือ 

ลําดับ รายการ 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน 
พ.ศ. 2543 

นิติบุคคลอาคารชุด 
พระราชบัญญัติอาคารชุด 

พ.ศ. 2522 
   ตัวแทนมาบริหารจัดการ  จะ

เกิดปญหามากมาย  จะอยู
รวมกันไมได  ทําใหตัวอาคาร
ชุดยิ่งอยูยิ่งราคาตกตํ่าลงเร่ือย 
ๆ จึงมีความจําเปนตองใหเกิด
นิติบุคคลอาคารชุดทันทีเม่ือ
โอนกรรมสิทธ์ิหองชุดใหผู
ซ้ือรายแรก  เพื่อใหสามารถ
บริหารจัดการและดูแลรักษา
ท รัพ ย ส ว นกล า ง   และ มี
อํานาจกระทําการใด ๆ เพื่อ
ประโยชนตามวัตถุประสงค
อันจะทําให เจาของรวมใช
ทรัพยสวนกลางรวมกัน  อยาง
มีระเบียบ  มีส่ิงแวดลอมและ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

 

2. ความเปนมาและแนวคิดของนิติบุคคลอาคารชุด 
 
  พระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522  ไดบัญญัติเร่ืองนิติบุคคลอาคารชุดไวในหมวด  5  
ตั้งแตมาตรา  31 – 50  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ  โดยท่ีในปจจุบัน  ปญหา
ในดานท่ีอยูอาศัยภายในเมืองไดเพิ่มทวีมากข้ึน  และระบบกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมอาจสนองความตองการของประชาชน  ซ่ึงตองอยูอาศัยใน
อาคารเดียวกันโดยรวมกันมีกรรมสิทธ์ิหองชุดในอาคารนั้นแยกจากกันเปนสัดสวนได  สมควรวาง
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กรรมสิทธ์ิหองชุดข้ึน  เพื่อใหผูท่ีอยูในอาคารเดียวกันสามารถือกรรมสิทธ์ิหองชุดในอาคารสวนท่ี
เปนของตนแยกจากกันเปนสัดสวน  และสามารถจัดระบบคาใชจายในการบํารุงรักษาอาคารรวมกัน
ได  นอกจากนั้นสมควรวางมาตรการควบคุมการจัดต้ังอาคารชุดใหเหมาะสม เพื่อเปนหลักประกัน
ใหแกผูซ้ือหองชุดเพื่ออยูอาศัย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 ในพระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522  (มาตรา  4) 
 “อาคารชุด”  หมายความวา  อาคารท่ีบุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธ์ิออกไดเปน
สวน ๆ โดยแตละสวนประกอบดวยกรรมสิทธ์ิในทรัพยสวนบุคคล  และกรรมสิทธ์ิรวมในทรัพย
สวนกลาง 
 “ทรัพยสวนบุคคล”  หมายความวา  หองชุด  และหมายความรวมถึงส่ิงปลูกสราง  หรือ
ท่ีดินท่ีจัดไวใหเปนของเจาของหองชุดแตละราย 
 “หองชุด”  หมายความวา  สวนของอาคารชุดท่ีแยกการถือกรรมสิทธ์ิออกไดเปนสวน
เฉพาะของแตละบุคคล 
 “ทรัพยสวนกลาง”  หมายความวา  สวนของอาคารชุดท่ีมิใชหองชุด  ท่ีดินท่ีตั้งอาคาร
ชุด  และท่ีดนิหรือทรัพยอ่ืนที่มีไวเพื่อใชหรือเพ่ือประโยชนรวมกนัสําหรับเจาของรวม 
 “หนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุด”  หมายความวา  หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิในทรัพย
สวนบุคคลและกรรมสิทธ์ิรวมในทรัพยสวนกลาง 
 “เจาของรวม”  หมายความวา  เจาของหองชุดในอาคารชุด  แตละอาคารชุด 
 “นิติบุคคลอาคารชุด”  หมายความวา  นิติบุคคลท่ีไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “ขอบังคับ”  หมายความวา  ขอบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด 
 “พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 การจดทะเบียนนิติบคุคลอาคารชุด 
 
  การโอนกรรมสิทธ์ิในหองชุดใหแกบุคคลหน่ึงบุคคลใด  โดยไมเปนการโอนกรรมสิทธ์ิ
ในหองชุดท้ังหมดในอาคารชุดใหแกบุคคลคนเดียวหรือหลายคน  โดยถือกรรมสิทธ์ิรวมจะกระทํา
ไดตอเม่ือผูขอโอน  และผูขอรับโอนกรรมสิทธ์ิในหองชุดดังกลาวยื่นคําขอโอนกรรมสิทธ์ิในหอง
ชุดพรอมกับคําขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  โดยมีสําเนาขอบังคับและหลักฐานในการจด
ทะเบียนอาคารชุดตอพนักงานเจาหนาท่ี  (มาตรา  31  วรรคแรก) 
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  เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาเห็นวาเปนการถูกตอง  ใหพนักงานเจาหนาท่ีจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธ์ิในหองชุดใหแกผูขอรับโอนกรรมสิทธ์ิในหองชุด  และจดทะเบียนนิติบุคคลอาคาร
ชุดตามวรรคหน่ึงพรอมกันไป  และใหประกาศการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดในราชกิจจา
นุเบกษา  (มาตรา  31  วรรค  2) 
  การขอและการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง  (มาตรา  31  วรรค  3) 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับแกการโอนกรรมสิทธ์ิในหองชุด ภายหลังท่ีไดจด
ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแลว  (มาตรา  31  วรรคทาย) 
  นิติบุคคลอาคารชุดจัดต้ังไดงายกวานิติบุคคลหมูบานจัดสรรมาก  เพียงมีการโอน
กรรมสิทธ์ิหองชุดใหผูซ้ือรายเดียวหรือหลายรายในคร้ังแรกก็จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดพรอม
กันเลย  สืบเนื่องมาจากนิติบุคคลหมูบานจัดสรรกับนิติบุคคลอาคารชุด  มีองคประกอบ  มี
วัตถุประสงค  มีลักษณะ  และมีการดําเนินการไมเหมือนกันทีเดียว  ในเร่ืองนิติบุคคลอาคารชุดเปน
การอาศัยการใชทรัพยสวนบุคคลเก่ียวพันกับทรัพยสวนกลาง  กับการท่ีจะบริหารตัวอาคารใหอยูใน
สภาพปกติเรียบรอยดีข้ึน  สวนนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเปนส่ิงท่ีอยูนอกแปลงท่ีดินท่ีซ้ือ  ท่ีมีการ
เช่ือมโยงใชดวยกัน  คือทางสาธารณะ  สาธารณูปโภค  การเก็บขยะ  การชําระคาใชจายบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค การทําใหส่ิงแวดลอมมีคุณคาชีวิตท่ีดี  ฉะนั้น  บางสวนจะมีสวนคลายกับนิติบุคคล
อาคารชุด  แตในขณะเดียวกัน  บางสวนก็แยกออกมาตางหาก  ปญหาสําคัญของอาคารชุด  ก็คือ  
ปญหาท่ีจอดรถ  การใชพื้นที่รวมดวยกันท้ังในหองชุดและนอกหองชุด  การซอมรอยร่ัวระหวางช้ัน  
และเร่ืองการใชลิฟท  ฯลฯ  แตนิติบุคคลหมูบานจัดสรรจะไมมีเร่ืองเหลานี้  เพราะฉะน้ันในเร่ือง
การดูแลบริหารจัดการก็จะแตกตางกัน  กรณีอาคารชุดถาไมมีนิติบุคคลหรือคนกลางหรือตัวแทนมา
บริหารจัดการ  จะเกิดปญหามากมาย  จะอยูรวมกันไมได  ทําใหตัวอาคารชุดยิ่งอยูยิ่งราคาตกตํ่าลง
เร่ือย ๆ  ดังนั้น  จึงมีความจําเปนตองใหเกิดนิติบุคคลอาคารชุดทันทีเม่ือโอนกรรมสิทธ์ิหองชุดใหผู
ซื้อรายแรก  เพื่อใหสามารถบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยสวนกลางและมีอํานาจกระทําการใด 
ๆ  เพื่อประโยชนตามวัตถุประสงค  อันจะทําใหเจาของรวมใชทรัพยสวนกลางรวมกันอยางมี
ระเบียบ  มีความสงบสุขเรียบรอย  มีส่ิงแวดลอมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตลอดไป  ตางจากโครงการ
จัดสรรท่ีดิน  แมไมมีนิติบุคคลหมูบานจัดสรรก็สามารถอยูได  ปญหาจะเกิดนอยกวาอาคารชุด 
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  ขอบังคับนิติบุคคลอาคารชุด 
 
  ขอบังคับอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
  (1) ช่ือนิติบุคคลอาคารชุดซ่ึงตองมีคําวา  “นิติบุคคลอาคารชุด”  ไวดวย 
  (2) วัตถุประสงคตามมาตรา  33 
  (3) ท่ีตั้งสํานักงานของนิติบุคคลอาคารชุด 
  (4) จํานวนเงินคาใชจายนิติบุคคลอาคารชุดท่ีเจาของรวมตองชําระลวงหนา 
  (5) ทรัพยสวนกลางนอกจากท่ีบัญญัติไวในมาตรา  15  ถามี 
  (6) การจัดการทรัพยสวนกลาง 
  (7) การใชทรัพยสวนบุคคลและทรัพยสวนกลาง 
  (8) อัตราสวนท่ีเจาของรวมแตละหองชุดมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสวนกลาง  ตามท่ีขอ
จดทะเบียนอาคารชุด 
  (9) การเรียกประชุมใหญและวิธีการประชุมใหญของเจาของรวม 
  (10) อัตราสวนคาใชจายรวมกันของเจาของรวมตามมาตรา  18 
  (11) การแตงต้ัง  อํานาจหนาท่ี  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของ
ผูจัดการ 
  (12) ขอความอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  (มาตรา  32  วรรคแรก) 
  การเปล่ียนแปลงใด ๆ ซ่ึงขอบังคับท่ีไดจดทะเบียนไวแลว  จะสมบูรณตอเม่ือไดนําไป
จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี  (มาตรา  32  วรรคทาย) 
 
  ฐานะและวัตถุประสงคของนิติบุคคลอาคารชุด 
 
  นิติบุคคลอาคารชุดท่ีไดจดทะเบียนตามมาตรา  31  มีฐานะเปนนิติบุคคล   (มาตรา  33  
วรรคแรก)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพยสวนกลางแทนเจาของรวมท้ังหมด  
และมีอํานาจกระทําการใด ๆ เพื่อประโยชนตามวัตถุประสงคดังกลาว  ท้ังนี้  ตามมติของเจาของ
รวมภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522  (มาตรา  33  วรรคทาย)  และสามารถ
ใชสิทธิของเจาของรวมครอบไปถึงทรัพยสวนกลางท้ังหมดในการตอสูบุคคลภายนอกหรือเรียกรอง
เอาทรัพยสินคืน  เพื่อประโยชนของเจาของรวมท้ังหมดได  (มาตรา  39) 
 
  ผูแทนของนิติบุคคลอาคารชุด 
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  นิติบุคคลอาคารชุดจะมีผูจัดการคนหนึ่ง  ซ่ึงจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได  
(มาตรา  35  วรรคแรก)  ในกรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูจัดการ  ใหนิติบุคคลนั้นแตงต้ังบุคคลธรรมดาคน
หนึ่งเปนผูดําเนินการแทนนิติบุคคลในฐานะผูจัดการ  (มาตรา  35  วรรคทาย) 
  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (1) ปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามมาตรา  33  หรือมติของท่ีประชุม
เจาของรวมหรือคณะกรรมการตามมาตรา  37  ท้ังนี้  โดยไมขัดตอขอบังคับ 
  (2) ในกรณีจําเปนและรีบดวน  ใหผูจัดการมีอํานาจโดยความริเร่ิมของตนเองจัดการ
ในกิจการเพ่ือความปลอดภัยของอาคาร  ดังเชนวิญูชนจะพึงรักษาและจัดการทรัพยสินของตนเอง 
  (3) เปนผูแทนของนิติบุคคลอาคารชุด 
  (4) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  ผูจัดการตองปฏิบัติกิจการในหนาท่ีดวยตนเอง  เวนแตกิจการซ่ึงตามขอบังคับหรือมติ
ของท่ีประชุมเจาของรวม  ตามมาตรา  48  (3)  กําหนดใหมอบหมายใหผูอ่ืนทําแทนได  (มาตรา  
36) 
 
  คณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด 
 
  เจ าของรวมจะจัดให มีคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติ บุคคลอาคารชุด  
ประกอบดวยกรรมการไมเกินเกาคนซ่ึงแตงต้ังโดยมติของท่ีประชุมใหญตามมาตรา  44  ก็ได  
(มาตรา  37  วรรคแรก)  การแตงต้ังวาระการดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนงของกรรมการ  
อํานาจหนาท่ี  และการประชุมของคณะกรรมการ  ใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมใหญตามมาตรา  
44  (มาตรา  37  วรรคทาย)  บุคคลดังกลาวตอไปนี้  มีสิทธิไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ 
  (1) เจาของรวม  หรือคูสมรสของเจาของรวม 
  (2) ผูแทนโดยชอบธรรม  ผูอนุบาลหรือผูพิทักษ  ในกรณีท่ีเจาของรวมเปนผูเยาว  
คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  แลวแตกรณี 
  (3) ผูจัดการหรือผูแทนอ่ืนของนิติบุคคลในกรณีท่ีนิติบุคคลเปนเจาของรวม  (มาตรา  
38) 
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  ทรัพยสวนกลาง4 
 
  ทรัพยสวนกลาง  ไดแก  สวนของอาคารชุดท่ีมิใชหองชุด  ท่ีดินท่ีตั้งอาคารชุดและท่ีดิน
หรือทรัพยสินอ่ืนท่ีมีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกันสําหรับเจาของรวม  (มาตรา  4)  คําวา 
“ทรัพยสินอ่ืนที่มีไวเพ่ือใชหรือเพื่อประโยชนรวมกัน” นั้น ไมจํากัดวาตองเปนอสังหาริมทรัพย
เทานั้น  แตรวมถึงสังหาริมทรัพยดวย  เชน  เคร่ืองมือ  และเคร่ืองใชท่ีมีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชน
รวมกัน  (มาตรา  15 (5))  ดังนั้นสังหาริมทรัพยจึงเปนทรัพยสวนกลางและเปนสวนหนึ่งในระบบ
กรรมสิทธ์ิอาคารชุดได 
  ทรัพยสวนกลางเปนกรรมสิทธ์ิรวมของเจาของหองชุดทุกคนในอาคารชุดนั้น  
พระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522  กําหนดวาการจัดการและการใชทรัพยสวนกลางใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้และตามขอบังคับ  (มาตรา  17)  ซ่ึงแยกพิจารณาไดดังนี้ 
  ก. การใชทรัพยสวนกลาง  หมายถึง  การใชตัวทรัพยโดยตรง  เชน  การใชทางเดิน
รวม  การใชลิฟทข้ึนลง  เปนตน  ตัวบทในพระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522  มิไดกําหนด
เกี่ยวกับการใชทรัพยสวนกลางไวโดยตรง  เพราะการใชทรัพยสวนกลางมีรายละเอียดปลีกยอยมาก  
และข้ึนอยูกับลักษณะอาคารชุดแตละแหง  ซ่ึงยอมแตกตางกันท้ังในทางสังคมและประเพณีนิยม
ของผูอยูอาศัย  ดังนั้น  จึงเปนหนาท่ีของเจาของหองชุดในฐานะเจาของรวมท่ีจะตกลงกันกําหนด
เปนขอบังคับข้ึน  สรุปไดวา  เจาของหองชุดหรือเจาของรวมมีสิทธิใชทรัพยสวนกลางได  ภายใต
ขอบังคับท่ีกําหนดไว 
  ข. การจัดการทรัพยสวนกลาง  พระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522  ไดกําหนดให
นิติบุคคลอาคารชุดทําหนาท่ีจัดการ  และดูแลรักษาทรัพยสวนกลางแทนเจาของรวมท้ังหมด  ดังนั้น  
เจาของรวมจึงไมมีสิทธิจะเขาจัดการทรัพยสวนกลางโดยตรงได  คงมีแตสิทธิจัดการโดยออม  
กลาวคือ  การควบคุมครอบงํา  การจัดการอีกข้ันหนึ่ง  ไดแก  สิทธิในการเขารวมประชุมเจาของ
รวมและออกเสียงลงมติจัดการในเร่ืองตาง ๆ รวมทั้งมีสิทธิไดรับแตงต้ังเปนกรรมการควบคุมการ
จัดการนิติบุคคลอาคารชุด  ซ่ึงขยายไปถึงคูสมรสของเจาของรวมดวย  (มาตรา  38 (1)) 
 ทรัพยสินตอไปนี้ใหถือวาเปนทรัพยสวนกลาง 
 (1) ท่ีดินท่ีตั้งอาคารชุด 
 (2) ท่ีดินท่ีมีไวเพื่อใชหรือเพ่ือประโยชนรวมกัน 

                                                        
 4 ประเสริฐ  เขมรัตน.  “การจัดการอาคารชุด”   วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2526,  หนา  86 - 87. 
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 (3) โครงสราง  และส่ิงกอสรางเพ่ือความม่ันคงและเพื่อการปองกันความเสียหายตอ
ตัวอาคารชุด 
 (4) อาคารหรือสวนของอาคารและเคร่ืองอุปกรณท่ีมีไวเพ่ือใช  หรือเพื่อประโยชน
รวมกัน 
 (5) เคร่ืองมือและเคร่ืองใชท่ีมีไวเพื่อประโยชนรวมกัน 
 (6) สถานท่ีท่ีมีไวเพื่อบริการสวนรวมแกอาคารชุด 
 (7) ทรัพยสินอ่ืนท่ีมีไวเพื่อใชหรือเพ่ือประโยชนรวมกัน  (มาตรา  15) 
 
  คาใชจายรวม 
 
  เจาของรวมตองรวมกันออกคาใชจายท่ีเกิดจากบริการสวนรวม  และท่ีเกิดจากเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท่ีมีไวเพื่อประโยชนรวมกัน  ตามสวนแหงประโยชนท่ีมีตอหองชุด  ท้ังนี้  ตามท่ีกําหนดไว
ในขอบังคับ  (มาตรา  18  วรรคแรก)  และตองรวมกันออกคาภาษีอากรและคาใชจายที่เกิดจากการ
ดูแลรักษา  และการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสวนกลางตามอัตราสวนท่ีเจาของรวมแตละคนมี
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสวนกลางตามมาตรา  14  (มาตรา  18  วรรคทาย) ในกรณีท่ีขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมโอนกรรมสิทธ์ิในหองชุด  ใหผูขอนําหนังสือรับรองรายการหนี้อันเกิดจากคาใชจาย
ตามมาตรา  18  จากผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดท่ีเกี่ยวของมาแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ีดวย  
และใหพนักงานเจาหนาท่ีรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไดเม่ือมีการชําระหนี้นั้นครบถวนแลว 
(มาตรา  29  วรรค  2) 
 
  การจัดเก็บคาใชจายรวม 
 
  เจาของรวมตองชําระเงินใหแกนิติบุคคลอาคารชุด  เพื่อดําเนินกิจการของนิติบุคคล
อาคารชุด  ดังตอไปนี้ 
  (1) เงินคาใชจายของนิติบุคคลอาคารชุดท่ีเจาของแตละหองชุดจะตองชําระลวงหนา 
  (2) เงินทุนเม่ือเร่ิมตนกระทํากิจการอยางใดอยางหน่ึงตามขอบังคับ  หรือตามมติของ
ท่ีประชุมใหญ 
  (3) เงินอ่ืนเพื่อปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมใหญภายใตเง่ือนไข  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ
กําหนด  (มาตรา  40) 
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  เพื่อประโยชนในการบังคับชําระหนี้อันเกิดจากคาใชจายตามมาตรา  18  ใหนิติบุคคล
อาคารชุดมีบุริมสิทธิ  ดังนี้ 
  (1) บุริมสิทธิเกี่ยวกับคาใชจายตามมาตรา  18  วรรคหน่ึง  ใหถือวาเปนบุริมสิทธิใน
ลําดับเดียวกับบุริมสิทธิตามมาตรา  259  (1)  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  และมีอยูเหนือ
สังหาริมทรัพยท่ีเจาของหองชุดนั้นนํามาไวในหองชุดของตน 
  (2) บุริมสิทธิเกี่ยวกับคาใชจายตามมาตรา  18  วรรคสอง  ใหถือวาเปนบุริมสิทธิใน
ลําดับเดียวกับบุริมสิทธิตามมาตรา  273  (1)  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  และมีอยูเหนือ
ทรัพยสวนบุคคลของแตละเจาของหองชุด  (มาตรา  41  วรรคแรก) 
  บุริมสิทธิตาม  (2)  ถาผูจัดการไดสงรายการหนี้ตอพนักงานเจาหนาท่ีแลวใหถือวาอยูใน
ลําดับกอนจํานอง  (มาตรา  41  วรรค  2) 
 
  การประชุมเจาของรวม 
 
  ตองจัดใหมีการประชุมเจาของรวมท้ังหมด  เรียกวา  ประชุมใหญ  ภายในหกเดือน
นับแตวันท่ีไดจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  ตอจากนั้นใหมีการประชุมใหญปละหนึ่งคร้ังเปน
อยางนอย  (มาตรา  42)  และตองมีผูมาประชุม  ซ่ึงมีเสียงลงคะแนนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนเสียงลงคะแนนท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม  (มาตรา  43) เจาของรวมอาจมอบฉันทะ
เปนหนังสือใหผูอ่ืนออกเสียงแทนตนได  แตผูรับมอบฉันทะคนหนึ่งจะรับมอบฉันทะใหออกเสียง
ในการประชุมคร้ังหนึ่งเกินสามรายมิได  (มาตรา  47  วรรคแรก)  ผูจัดการ  และคูสมรสของ
ผูจัดการ  จะเปนประธานในท่ีประชุมหรือจะรับมอบฉันทะใหออกเสียงแทนเจาของรวมคนใดมิได  
(มาตรา  47  วรรคทาย) 
 
  มติท่ีประชุมเจาของรวม 
 
  มติท่ีประชุมเจาของรวมแบงออกไดดังนี้ 
  1. มติของท่ีประชุมใหญตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของเจาของรวมท่ีเขาประชุม  
เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน  (มาตรา  44) 
  2. มติเกี่ยวกับเร่ืองดังตอไปนี้ตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนคะแนน
เสียงของเจาของรวมท้ังหมด 
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   (1) การอนุญาตใหเจาของรวมคนใดคนหน่ึงทําการกอสราง  ตอเติม  ท่ีมีผลตอ
ทรัพยสวนกลางหรือลักษณะภายนอกของอาคาร  โดยคาใชจายของผูนั้นเอง 
   (2) การแตงต้ังหรือถอดถอนผูจัดการ 
   (3) การกําหนดกิจการท่ีผูจัดการมีอํานาจมอบหมายใหผูอ่ืนทําการแทนได 
   ถาเจาของรวมมาประชุมมีจํานวนไมพอท่ีจะถือเปนเสียงขางมากตามวรรคหนึ่ง  
ใหเรียกประชุมใหมภายในสิบหาวันนับแตวันเรียกประชุมคร้ังกอน  การประชุมคร้ังใหมนี้ใหออก
เสียงลงมติตามจํานวนคะแนนเสียงขางมากของผูเขาประชุม  (มาตรา  48) 
  3. มติเกี่ยวกับเร่ืองดังตอไปน้ี  ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของ
จํานวนคะแนนเสียงของเจาของรวมท้ังหมด 
   (1) การแกไข  เปล่ียนแปลงอัตราสวนคาใชจายรวมกันในขอบังคับตามมาตรา  
32  (10) 
   (2) การซ้ืออสังหาริมทรัพย  หรือรับใหอสังหาริมทรัพยซ่ึงมีคาภาระติดพันเปน
ทรัพยสวนกลาง 
   (3) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับการใชหรือการจัดการทรัพยสวนกลาง 
   (4) การกอสรางอันเปนการเปล่ียนแปลง  เพิ่มเติม  หรือปรับปรุงทรัพย
สวนกลางนอกจากท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 
   (5) การจําหนายทรัพยสวนกลางที่เปนอสังหาริมทรัพย  (มาตรา  49) 
  4. ในกรณีท่ีอาคารชุดเสียหายท้ังหมด  หรือเปนบางสวนแตเกินคร่ึงหนึ่งของจํานวน
หองชุดท้ังหมด  ถาเจาของรวมมีมติโดยคะแนนเสียงตามมาตรา  48  ใหกอสรางหรือซอมแซม
อาคารสวนท่ีเสียหายนั้น  ใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดการกอสรางหรือซอมแซมอาคารสวนท่ีเสียหาย
ใหคืนดี  (มาตรา  50  วรรคแรก) 
  5. ในกรณีท่ีอาคารชุดเสียหายเปนบางสวนแตนอยกวาคร่ึงหนึ่งของจํานวนหองชุด
ท้ังหมด  ถาสวนใหญของเจาของหองชุดท่ีเสียหาย  มีมติใหกอสรางหรือซอมแซมอาคารสวนท่ี
เสียหายนั้น ใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดการกอสรางหรือซอมแซมอาคารสวนท่ีเสียหายใหคืนดี  
(มาตรา  50  วรรค  2) 
   คาใชจายในการกอสรางหรือซอมแซมอาคารท่ีเสียหาย  สําหรับท่ีเปนทรัพย
สวนกลางใหเจาของรวมทุกคนในอาคารชุดเฉล่ียออกมาตามอัตราสวนท่ีเจาของรวมแตละคนมี
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสวนกลาง  สวนคาใชจายในการกอสรางหรือซอมแซมสําหรับท่ีเปนทรัพยสวน
บุคคลใหตกเปนภาระของเจาของหองชุดที่เสียหายนั้น  (มาตรา  50  วรรค  3) 
  6. เจาของรวมมีมติเปนเอกฉันทใหเลิกอาคารชุด  (มาตรา  51 (2)) 
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  การลงคะแนนเสียง 
 
  ในการลงคะแนนเสียง  ใหเจาของรวมแตละรายมีคะแนนเสียงเทากับอัตราสวนท่ีตนมี
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสวนกลาง  (มาตรา  45  วรรคแรก)  ถาเจาของรวมคนเดียวมีคะแนนเสียงเกินกึ่ง
หนึ่งของจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมด  ใหลดจํานวนคะแนนเสียงของผูนั้นลงมาเหลือเทากับจํานวน
คะแนนเสียงของบรรดาเจาของรวมอื่น ๆ รวมกัน  (มาตรา  45  วรรคทาย)  หากมีขอบังคับ
กําหนดใหเจาของรวมเพียงบางคนตองเสียคาใชจายในการใดโดยเฉพาะ  ใหเจาของรวมเหลานี้
เทานั้นมีสวนออกเสียงในมติท่ีเกี่ยวกับคาใชจายในการนั้น  โดยแตละคนมีคะแนนเสียงตาม
อัตราสวนท่ีกําหนดไวในขอบังคับตามมาตรา  18  วรรคหนึ่ง  (มาตรา  46) 
 

3. ความเปนมา  แนวคิด  และทฤษฎีของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 
  นิติบุคคลหมูบานจัดสรร  จะมีลักษณะโครงสรางตางกับนิติบุคคลในเชิงธุรกิจ  เชน  
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  บริษัทจํากัด  เนื่องจากนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีวัตถุประสงคเพื่อรับ
โอนสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรท่ีดินไดจัดใหมีข้ึน  เพื่อการจัดสรรท่ีดินตามแผนผังและโครงการท่ี
ไดรับอนุญาต  เชน  ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  ไปจัดการดูแลบํารุงรักษาใหเกิดความเรียบรอย 
  นิติบุคคลหมูบานจัดสรรจะมีลักษณะคลาย ๆ กับการบริหารเคหะชุมชน  ซ่ึงคําวา 
  “ชุมชน”  (Community)5  หมายถึง  กลุมคนท่ีมีชีวิตอยูในอาณาเขตบริเวณเดียวกันมี
ความสัมพันธใกลชิดกัน  มีฐานะและอาชีพท่ีเหมือนหรือคลายคลึงกัน  มีลักษณะของการใชชีวิต
รวมกัน  มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  ผูท่ีอยูอาศัยในชุมชนมีความรูสึกวาเปนคนในชุมชน
เดียวกัน  นอกจากนั้นยังมีการดํารงรักษาและสืบทอดคุณคามรดกทางวัฒนธรรมและศาสนา
ถายทอดไปยังลูกหลาน 
  โครงการจัดสรรท่ีดินเปลา  หรือโครงการจัดสรรท่ีดินพรอมบานแตละโครงการยอม
ประกอบดวย  ผูอยูอาศัยเปนจํานวนมากมาอยูรวมกัน  บางโครงการอาจจะเปนชุมชนขนาดใหญ  
บางโครงการก็อาจเปนชุมชนขนาดเล็ก  แมวาผูอยูอาศัยในโครงการ  จะมีความเปนอิสระตอกัน
มากกวาผูอยูอาศัยในอาคารชุด  แตก็ยังมีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะตาง ๆ ท่ีผูอยูอาศัยใน

                                                        
 5 รายงานการวิจัย.   “การดํารงอยูของชุมชน.”   กระบวนการตอสูและการพัฒนา.  หนา  1 – 
2. 

DPU



56 

โครงการบานจัดสรรยังคงตองใชประโยชนรวมกัน  เชน  ถนน  ไฟฟา  ทอระบายน้ํา  บอบําบัดน้ํา
เสีย  สโมสร  สนามเด็กเลน  เปนตน 
  การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะเหลานี้ท่ีทุกคน
ในโครงการตองใชรวมกันใหเปนไปโดยสงบ  เรียบรอย  มีความเปนธรรม  มีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนสามารถอํานวยประโยชนแกผูอยูอาศัยในโครงการ  และสังคมท่ีแวดลอม 
  สาเหตุประการหนึ่งท่ีทําใหผูบริโภคสวนใหญหันมาใหความสําคัญตอการซ้ือท่ีอยูอาศัย  
ในโครงการบานจัดสรรมากข้ึน  เปนเพราะท่ีดินในโครงการบานจัดสรรถือเปนท่ีดินท่ีไดมีการ
พัฒนาแลว  มีระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการท่ีเพียบพรอม  ในขณะเดียวกัน  ผูท่ีเลือกซ้ือ
บานจัดสรรตางก็มุงหวังในดานความม่ันคง  ความสะดวกสบาย  ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน  นอกเหนือจากบานและท่ีดินแลว  ผูซ้ือมักมีความคาดหวังท่ีจะไดรับบริการหลังการ
ขายดวย  ผูซ้ือบานจัดสรรแตละคนมักจะมาจากที่แตกตางกัน  มีอุปนิสัยและความตองการท่ี
แตกตางกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งมักจะรักความเปนอิสระ  ชอบท่ีจะทําตามใจตนเอง  ทําใหคอนขาง
ขาดความมีระเบียบในการอยูรวมกัน 6 
  การจัดการชุมชน 7  จะเปนเร่ืองของการดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภค  
สาธารณูปโภคการในชุมชนใหใชประโยชนเต็มท่ี  และอายุการใชงานไดยาวนาน  การดูแลชุมชน  
เปนเร่ืองของการจัดคนเขาอยูอาศัย  การจัดใหมีการบริการตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการอยูอาศัย  การจัด
และรักษาระเบียบชุมชน  การพัฒนา  และสงเสริมใหผูอยูอาศัยมีสวนรวมในการบริหารชุมชน  การ
จัดการกับความขัดแยงในชุมชน  เปนตน  ซ่ึงสรุปไดวาเปนการสรางสภาพแวดลอมของชีวิตการอยู
อาศัยของสังคมนั้นเอง  ดังนั้น  จึงสรุปไดวาการบริหารชุมชน  เปนการจัดระเบียบชีวิตความเปนอยู
รวมกันในชุมชน  ใหสภาพแวดลอมชีวิตการเปนอยูในชุมชน  ปราศจากส่ิงเดือดรอนรําคาญ  นํามา
ซ่ึงความสะดวกสบายดวยความปกติสุขและสามารถจรรโลงความนาอยูอาศัยไดตลอดไป  ตามอัตต
ภาพ 
 
 
  การจัดการชุมชน  มีดังนี้ 
                                                        
 6 ยุวดี  ศิริ.  “แนวทางการจัดต้ังองคกรบริหารชุมชนสําหรับโครงการบานจัดสรร.”  วิทยานิพนธ
ปริญญาเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2540, หนา  25 – 27. 
 7 วรพงษ  เอี้ยวฉาย.  “ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอการบริหารชุมชนของสํานักงานเคหะ
ชุมชน  กรณีตัวอยาง : เคหะชุมชนแฟลตคลองจั่น.”  วิทยานิพนธปริญญาเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต     
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2542,  หนา 15 – 17. 
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  1) การจัดการทรัพยสิน  เปนเร่ืองการติดตามชําระเงิน  และทรัพยสิน  การดูแลและ
เก็บประโยชนจากทรัพยสิน  การจัดการทางดานการเงินของชุมชน 
  2) การดูแล  บํารุงรักษาทรัพยสิน  เปนความตองการใหทรัพยสินของชุมชน  ไดแก  
อาคารและสาธารณูปโภคภายในอาคารท่ีใชรวมกัน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการอันเปน
สาธารณะสมบัติของชุมชน  มีอายุการใชงานยาวนาน  และประหยัดคาใชจายในการลงทุน
ซอมแซม  หรือเปล่ียนทดแทน  การดูแล  บํารุงรักษาทรัพยสินในชุมชนใหอยูในสภาพใชการได
ตลอดเวลา   
 
  3.1 ความเปนมา  แนวคิดของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 
   ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่  286  พ.ศ. 2515  เปนกฎหมายการจัดสรรท่ีดินฉบับ
แรกของไทย  ไมไดบัญญัติเร่ืองนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไว  มีเพียงเร่ืองการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคท่ีไดบัญญัติไว  ในขอ  30  เพียงขอเดียว  กลาวคือ  สาธารณูปโภคซ่ึงผูจัดสรรที่ดิน
ไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการจัดสรรท่ีดินตามแผนผังและโครงการท่ีไดรับอนุญาต  เชน  ถนน  
สวนสาธารณะ  สนามเด็กเลน  ใหถือวาตกอยูในภารจํายอม  เพื่อประโยชนแกท่ีดินจัดสรร  และให
เปนหนาท่ีของผูจัดสรรท่ีดินหรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิคนตอไปท่ีจะบํารุงรักษากิจการดังกลาว  ใหคง
สภาพดังเชนท่ีไดจัดทําข้ึนตลอดไป  และจะกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภารจํา
ยอมลดไป  หรือเส่ือมความสะดวกมิได  ผูจัดสรรท่ีดินหรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิคนตอไปจะพนจาก
หนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  เม่ือไดอุทิศทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน  หรือได
โอนใหแกเทศบาล  สุขาภิบาล  หรือองคการบริหารสวนจังหวัดแหงทองท่ีท่ีท่ีดินจะจัดสรรอยูใน
เขต 
   กฎหมายฉบับนี้ไมมีสภาพบังคับ  หากผูจัดสรรท่ีดินไมบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ทางปฏิบัติสวนใหญ  ผูจัดสรรท่ีดินจะจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการหมูบานจากผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  
เปนคณะกรรมการหมูบานมีหนาท่ีจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ออกขอบังคับตาง ๆ และ
เรียกเก็บเงินคาใชจายในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคจากผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  แตคณะกรรมการ
หมูบานไมมีสถานะใด ๆ ทางกฎหมาย  หากผูซ้ือท่ีดินจัดสรรรายใดไมปฏิบัติตามขอบังคับ  หรือไม
ชําระคาใชจายในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ก็ไมสามารถลงโทษผูซ้ือท่ีดินจัดสรรเหลานั้นได  
บางโครงการบริหารจัดการโดยจดทะเบียนในรูปแบบเปนนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  เชน  บริษัท
จํากัด  หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  มูลนิธิ  สมาคม  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  หรือ
สหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  2542  เม่ือจดทะเบียนแลวจะมีฐานะเปนนิติบุคคล  มี
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สิทธิและหนาท่ีตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือกฎหมายอ่ืน  ภายในขอบ
แหงอํานาจหนาท่ีหรือวัตถุประสงคดังไดบัญญัติหรือกําหนดไวในกฎหมาย  ขอบังคับหรือตราสาร
จัดต้ัง 
   นิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนท่ีดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภค มี  5  รูปแบบ คือ 
 
   1. บริษัทจํากัด 8 
   การจัดต้ังบริษัทจํากัด  ตองดําเนินการเปนลําดับข้ันตอนตามที่กฎหมาย
กําหนด  ดังนี้ 
    1) ผูเร่ิมกอการซ่ึงจะตองมีจํานวนต้ังแต  7  คนข้ึนไป  กระทํากิจการ
รวมกัน  มีวัตถุประสงคท่ีแสวงหากําไรมาแบงปนกันโดยเขาช่ือหรือรวมลงชื่อกันทําเอกสารท่ี
เรียกวา  หนังสือบริคนหสนธิ  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  1097  จะตองมี
รายละเอียดตาง ๆ ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา  1098  เชน  ช่ือบริษัทท่ีจะจัดต้ัง  ท่ีตั้งสํานักงาน  
วัตถุประสงคของบริษัท  จํานวนหุน มูลคาหุน  ช่ือผูเร่ิมกอการ  เปนตน 
    2) นําหนังสือบริคณหสนธิไปจดทะเบียนตอทางราชการตามมาตรา  
1099  โดยในเขตกรุงเทพมหานคร  จดทะเบียนท่ีกรมทะเบียนการคากระทรวงพาณิชย  ใน
ตางจังหวัดจดทะเบียนท่ีสํานักงานพาณิชยจังหวัด 
    3) เปดใหมีการลงช่ือซ้ือหุนจนครบ 
    4) ผูเร่ิมกอการตองนัดหมายผูเขาช่ือซ้ือหุนท้ังหมดมาประชุมกัน  เรียกวา  
ประชุมต้ังบริษัท  (มาตรา  1107)  จะตองมีการแตงต้ังกรรมการบริษัทดวย 
    5) หลังจากแตงต้ังกรรมการบริษัทชุดแรกแลว  กรรมการบริษัทจะรับ
มอบหมายงานจากผูเร่ิมกอการไปดําเนินการตอ  โดยเร่ิมดวยการเรียกใหผูท่ีลงช่ือซ้ือหุนท้ังหมด
ชําระคาหุนอยางนอยรอยละ  25  (มาตรา  1110) 
    6) กรรมการบริษัทตองไปขอจดทะเบียนบริษัท  หลังจากมีการชําระคา
หุนเสร็จแลว  (มาตรา  1111)  เม่ือจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคลมีสิทธิและหนาท่ีภายในขอบ
แหงอํานาจหนาท่ีหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในกฎหมายขอบังคับหรือตราสารจัดตั้ง 
    ผลของการนําการบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  และบริการ
สาธารณะไปจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท9  เม่ือจดทะเบียนบริษัทท่ีกรมทะเบียนการคากระทรวง

                                                        
 8 ธงชัย  จันทรวิรัช.  หลักกฎหมายหุนสวนบริษัท.  พิมพคร้ังที่  7.  กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพวิญูชนจํากัด,  2546,  หนา  101 – 102, 206 – 208. 
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พาณิชยแลว  มีฐานะเปนนิติบุคคล  ถือวาเจาของกรรมสิทธ์ิท่ีดินในโครงการเปนผูถือหุนทําหนาท่ี
บริหาร  และเงินลงหุนของแตละคนเปนคาใชจายในการดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินสวนกลางราย
เดือนหรือรายป  ซ่ึงมีท้ังขอดีขอเสียดังนี้   
    ขอดี มีระบบการบริหารเปนรูปธรรม  ทําความเขาใจไดงาย  รวมท้ัง
สะดวกตอการตรวจสอบบัญชีและการเงิน 
    ขอเสีย คณะกรรมการหมูบานจะควบคุมการใชประโยชนบานของ
สมาชิกท่ีตอเติมปรับปรุงจากการใชเปนท่ีอยูอาศัยกลายเปนโรงงาน  รานคาไดลําบาก  นอกจากนั้น
ยังตองยุงยากในการแจงเปล่ียนแปลงช่ือผูถือหุนเม่ือหลังหนึ่งหลังใดทําการขาย  อีกท้ังยังตองจายคา
ตรวจสอบบัญชีและเสียภาษีตามกฎหมาย 
    โครงการที่จดทะเบียนการจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคในรูป
บริษัท  เชน  หมูบานชวนช่ืน  ถนนประชานิเวศน  เลียบคลองประปา  และหมูบานสัมมากร  ถนน
สุขาภิบาล  3  เปนตน 
 
   2. หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 
    เปนขอตกลงของบุคคลตั้งแต  2  คนข้ึนไป  เพื่อกระทํากิจการรวมกัน  มี
วัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไรมาแบงปนกัน  ผูเปนหุนสวนทุกคนตองรวมกันรับผิดในหน้ีสินของ
หาง  โดยไมจํากัดจํานวน (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา  1025) หนาท่ีผูชําระบัญชี  
และขั้นตอนการชําระบัญชีเม่ือหางหุนสวนเลิกกิจการจะเหมือนกับบริษัทจํากัด 
    จดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลไดท่ีกรมทะเบียนการคา  
กระทรวงพาณิชย  เม่ือจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล  ทําใหผลของการนําการบริหารจัดการ
ดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะไปจดทะเบียนในรูปแบบหางหุนสวนสามัญนิติ
บุคคลมีฐานะเปนนิติบุคคล  ถือวาเจาของกรรมสิทธ์ิท่ีดินในโครงการเปนผูเปนหุนสวน 
    โครงการท่ีจดทะเบียนการจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคในรูปหาง
หุนสวนสามัญนิติบุคคลไมคอยมี 
 
   3. สมาคม 

                                                                                                                                                               
 9 นคร  มุธุศรี. หนังสือคูมือสําหรับนักบริหารอาคารและหมูบานจัดสรร.  ม.ป.ป.  หนา  
132. 
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    การกอตั้งสมาคมเพ่ือกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะตอเนื่องรวมกัน  และ
มิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  ตองมีขอบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  78  เม่ือจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล  
(มาตรา  83)  ในกรณีท่ีมีการเลิกสมาคม  ใหมีการชําระบัญชีสมาคมและใหนําบทบัญญัติในบรรพ  
3  ลักษณะ  22  วาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน  หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัด
มาใชบังคับแกการชําระบัญชีสมาคมโดยอนุโลม  (มาตรา  106)  เมื่อไดชําระบัญชีแลว  ถามี
ทรัพยสินเหลืออยูเทาใด  จะแบงใหแกสมาชิกของสมาคมนั้นไมได  ทรัพยสินท่ีเหลือนั้นจะตองโอน
ใหแกสมาคมหรือมูลนิธิ  หรือนิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงคเก่ียวกับสาธารณะกุศล  ตามท่ีไดระบุชื่อไว
ในขอบังคับของสมาคม  หรือถาขอบังคับไมไดระบุชื่อไวก็ใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมใหญ  แต
ถาขอบังคับของสมาคมหรือท่ีประชุมใหญมิไดระบุผูรับโอนทรัพยสินดังกลาว  หรือระบุไวแตไม
สามารถปฏิบัติได  ใหทรัพยสินท่ีเหลืออยูนั้นตกเปนของแผนดิน  (มาตรา  107) 
    โครงการที่จดทะเบียนการจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคในรูป
สมาคม  เชน  หมูบานศรีนครพัฒนา  ถนนสุขาภิบาล 1  คลองกุม 
 
   4. มูลนิธิ 
    มูลนิธิไดแก  ทรัพยสินท่ีจัดสรรไวโดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงคเพื่อการ
กุศลสาธารณะ  การศาสนา  ศิลปะ  วิทยาศาสตร  วรรณคดี  การศึกษา  หรือเพื่อสาธารณะ
ประโยชนอยางอ่ืน  โดยมิไดมุงหาผลประโยชนมาแบงปนกัน  และไดจดทะเบียนตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  110  การจัดการทรัพยสินของมูลนิธิ  ตองมิใชเปน
การหาผลประโยชน  เพื่อบุคคลใดนอกจากเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นเอง  
มูลนิธิท่ีไดจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคล  (มาตรา  122)  ในกรณีท่ีมีการเลิกมูลนิธิ  ใหมีการชําระ
บัญชีมูลนิธิและใหนําบทบัญญัติในบรรพ  3  ลักษณะ  22  วาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนจด
ทะเบียน  หางหุนจํากัด  และบริษัทจํากัดมาใชบังคบแกการชําระบัญชีมูลนิธิโดยอนุโลม  ท้ังนี้  ใหผู
ชําระบัญชีเสนอรายงานการชําระบัญชีตอนายทะเบียน  และใหนายทะเบียนเปนผูอนุมัติรายงานนั้น  
(มาตรา  133)  เม่ือไดชําระบัญชีแลว  ใหโอนทรัพยสินของมูลนิธิใหแกมูลนิธิหรือนิติบุคคลท่ีมี
วัตถุประสงคตามมาตรา  110  ซ่ึงไดระบุชื่อไวในขอบังคับของมูลนิธิ  ถาขอบังคับของมูลนิธิมิได
ระบุชื่อมูลนิธิหรือนิติบุคคลดังกลาวไว  พนักงานอัยการผูชําระบัญชีหรือผูมีสวนไดเสียคนหนึ่งคน
ใด  อาจรองขอตอศาลใหจัดสรรทรัพยสินนั้นแกมูลนิธิ  หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีปรากฏวามี
วัตถุประสงคใกลชิดท่ีสุดกับวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นได  ถามูลนิธินั้นถูกศาลสั่งใหเลิกตาม

DPU



61 

มาตรา  131 (1)  หรือ  (2)  หรือการจัดสรรทรัพยสินตามวรรคหนึ่งไมอาจกระทําได  ใหทรัพยสิน
ของมูลนิธิตกเปนของแผนดิน  (มาตรา  134) 
    จดทะเบียนเปนมูลนิธิไดท่ีศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  
    โครงการท่ีจดทะเบียนการจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคในรูปมูลนิธิ
ไมคอยมี 
 
   5. สหกรณ 
    เดิมกอนมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  2542  คําวา  
สหกรณ  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  2511  หมายถึง  การรวมกัน  หรือ  วิธีจัดการโดย
รวมกันเพื่อบํารุงความเจริญท้ังสวนตัวและสวนรวม  สหกรณในประเทศไทยมีแปดชนิด10  คือ  
สหกรณหาทุน  สหกรณการขาย  สหกรณการซ้ือ  สหกรณบริการ  สหกรณผูเชาท่ีดิน  สหกรณผูเชา
ซ้ือท่ีดิน  สหกรณนิคมและสหกรณเอนกประสงค  ระบบของสหกรณก็คือการท่ีประชาชนในกลุม
เดียวกันมีความตองการเชนเดียวกันมารวมตัวเปนสมาชิกสหกรณ  เพื่อกระทํากิจกรรมรวมกันโดย
กอใหเกิดประโยชนแกสมาชิกและสวนรวม  สหกรณท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีอยูอาศัยคือ  สหกรณ
เคหะสถาน  และสหกรณสาธารณูปโภค  สหกรณท้ังสองเปนสหกรณบริการรูปหนึ่งท่ีจัดต้ังข้ึนโดย
มีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน  สหกรณเคหะสถานนั้นมีวัตถุประสงคในการจัดหาท่ีอยูอาศัยใหแก
สมาชิกโดยตรง  หลังจากนั้น  จะมีการใหบริการในดานสาธารณูปโภคตลอดจนการดูแลบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคตาง ๆ แกสมาชิกในหมูบานสหกรณนั้น  ภาระในการใหบริการแกสมาชิกจะถูก
จัดการในรูปของ  “คหบาล”  ตามระเบียบคหบาล  พ.ศ.  252011  สมาชิกท้ังหมดของสหกรณจะเปน
ผูเลือกผูแทนสมาชิกทําการประชุมใหญและวินิจฉัยปญหาท้ังปวงของสหกรณ  ท่ีประชุมใหญจะ
เปนผูเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อบริหารงานผานท่ีปรึกษาหรือผูแทนของสหกรณ  และทํา
การแกไขปญหาตาง ๆ สวนสหกรณสาธารณูปโภคนั้นมีวัตถุประสงคในการจัดหาสาธารณูปโภคท่ี
ชุมชนของตนตองการมาบริการแกสมาชิก  เชนการขอน้ําประปาหรือไฟฟาเขามาใชในหมูบาน  
เปนตน 

                                                        
 10 สุภชัย  มนัสไพบูลย.  รวมบทความและทัศนะเกี่ยวกับงานสหกรณ.  กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพสมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2515, หนา 13. 
 11 จุไรพร  ภูเผือก.  “การจัดสรรที่ดินของเอกชน.”  วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2529,  หนา 127. 
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   การจัดตั้งสหกรณบริการชุมชนบานจัดสรร  สามารถกระทําไดโดยประชาชนท่ี
อยูในหมูบานจัดสรรแหงเดียวกันมารวมตัวกันเปนสหกรณบริการชุมชนบานจัดสรร  ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  2511  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการบํารุง  ดูแลรักษาสาธารณูปโภค
ตลอดจนบริการสาธารณะท่ีผูจัดสรรไดจัดหาไวใหแลว  ในการจัดตั้งสหกรณบริการชุมชนบาน
จัดสรรนี้จะกําหนดขอบังคับไววาผูอยูอาศัยในหมูบานจัดสรรทุกคนตองเปนสมาชิกของสหกรณ
ตั้งแตแรกที่ทําการซ้ือบานจัดสรร  โดยสมาชิกแตละครอบครัวชําระคาหุนไมต่ํากวาอัตราคาหุนท่ี
สหกรณกําหนด  และใหสมาชิกเลือกคณะกรรมการขึ้นมาบริหารงานตามความตองการของสมาชิก  
ในกรณีนี้ทรัพยสินหรือกิจการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะตาง ๆ ของผูจัดสรรตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  (พ.ศ.  2515)  ท่ีกําหนดไววายังคงเปนกรรมสิทธ์ิของผูจัดสรรท่ีดินอยู
จะตองถูกโอนมาเปนกรรมสิทธ์ิของสหกรณเพื่อสหกรณจะไดดําเนินการในนามของตนได  บรรดา
สมาชิกก็จะมีความรูสึกวาตนเปนเจาของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะน้ัน ๆ รวมกัน  ทําให
สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ใหลุลวงไปได  ตัวอยางของสหกรณท่ีไดดําเนินการเปนผลสําเร็จมาแลว  
ไดแก สหกรณหมูบานมนังคศิลา  และหมูบานสหกรณเคหะสถาน  4  คลองกุม 
   ผลดีของการจัดตั้งสหกรณบริการชุมชนบานจัดสรร  ไดแก 12 
   1. สามารถบํารุงรักษาและแกไขสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะไดอยางมี
ประสิทธิภาพจากเงินคาหุนท่ีสมาชิกชําระมาเปนคาใชจาย 
   2. สามารถบํารุงรักษาและแกไขสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะใหทันตอ
ความตองการของสมาชิก  โดยมีคณะกรรมการเปนผูบริหารงาน 
   3. มีอํานาจในการฟองรองตอสูคดีท่ีเกิดข้ึนได  เนื่องจากการจัดต้ัง สหกรณ
เปนการจัดตั้งองคกรท่ีมีกฎหมายรับรอง 
   4. การดําเนินการโดยสมาชิก  (หรือผูแทนของสมาชิก)  เพื่อสมาชิก  (หรือตาม
ความตองการของสมาชิก)  ถือเปนแนวทางในการเสริมสรางประชาธิปไตย 
   ตอมาไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  2511  โดยใหใช
พระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  2542  แทน  ซ่ึงไดนิยามคําวา  สหกรณ  หมายความวา  คณะบุคคล
ซ่ึงรวมกันดําเนินกิจการ  เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน  และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ (พระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  2542 มาตรา  
4)  สหกรณจะต้ังข้ึนไดโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้  และตองมีวัตถุประสงคเพ่ือ

                                                        
 12 จุไรพร  ภูเผือก.  เรื่องเดียวกัน,  หนา  128. 
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สงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเอง  และชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกันตามหลักการ สหกรณและตอง 
   (1) มีกิจการรวมกันตามประเภทของสหกรณท่ีขอจดทะเบียน 
   (2) มีสมาชิกเปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
   (3) มีทุนซ่ึงแบงเปนหุนมีมูลคาเทา ๆ กัน  และสมาชิกแตละคนจะตองถือหุน
อยางนอยหนึ่งหุน  แตไมเกินหนึ่งในหาของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด 
   (4) มีสมาชิกซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในขอบังคับภายใตบทบัญญัติ  มาตรา  
43 (7)  (มาตรา  33  วรรคแรก) 
   ประเภทของสหกรณท่ีจะรับจดทะเบียนใหกําหนดโดยกฎกระทรวง  (มาตรา  33  
วรรค  2)  ใหสหกรณท่ีไดจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล  (มาตรา  37  วรรคทาย) 
   เม่ือไดชําระหนี้ของสหกรณแลว  ถามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหผูชําระบัญชีจาย
ตามลําดับ  ดังตอไปน้ี 
   (1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนท่ีชําระแลว 
   (2) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว  แตตองไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียน
สหกรณกําหนด  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  สําหรับ
สหกรณแตละประเภท 
   (3) จายเปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับ 
สหกรณในระหวางปตามที่กําหนดในขอบังคับ 
   ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีก  ใหผูชําระบัญชีโอนใหแกสหกรณอ่ืน  หรือสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทยตามมติของท่ีประชุมใหญ  หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียน
สหกรณ  ในกรณีท่ีไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันท่ีชําระบัญชีเสร็จ  (มาตรา  
86) 
   สหกรณท่ีไดจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล  มีขอเสียคือ  หากสมาชิกราย
ใดคางชําระคาใชจายสวนกลางติดตอกันหลายเดือน  คุณสมบัติการเปนสมาชิกก็จะหมดไป  ทําให
คณะกรรมการสหกรณไมสามารถบังคับเอาคาใชจายสวนกลางกับรายนั้นไดอีกตอไป 
   โครงการท่ีจดทะเบียนการจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคในรูป สหกรณ  
เชน  หมูบานแมกไม  (รามอินทรา)  ถนนรามอินทรา 
   ตอมาไดประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  เร่ิมใชบังคับ
ตั้งแตวันท่ี  22  กรกฎาคม  2543  เปนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจการจัดสรรท่ีดิน  ซ่ึงใช
บังคับแทนประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  ท่ีใชบังคับมาเปนเวลานาน  โดยได
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ประมวลขอบกพรองของการใชบังคับประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  ท่ียังมีหลักการและ
รายละเอียดไมเหมาะสมหลายประการ  เชน  มาตรการในการคุมครองผูซ้ือท่ีดินจัดสรรใหไดสิทธิ
ในท่ีดินท่ีทําสัญญาจะซ้ือจะขาย  การกําหนดมาตรการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะ  เปนตน 
   พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ไดบัญญัติเร่ืองนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรไวเปนคร้ังแรก  โดยนําสภาพและปญหาท่ีแทจริงในการบริหารดูแลบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ดินในขณะน้ันมาวิเคราะหเปนสวนใหญ  พรอมกับนํา
ขอบกพรองของนิติบุคคลอาคารชุด  ประกอบการพิจารณาเสนอยกรางกฎหมาย  สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  เปนผูบัญญัติศัพท  คําวา  “นิติบุคคลหมูบานจัดสรร”  ภาษาอังกฤษใชคําวา  
“The  Developed  Estate  Juristic  Entity” 
   การใหสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรท่ีดินตกเปนภาระจํายอม  เพื่อ
ประโยชนแกการจัดสรรท่ีดินนั้น  ตามมาตรา  43  วรรคแรก  ยังใชหลักการเดิมเหมือนประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  ขอ  30  วรรคแรก 
   หลักการใหมเกี่ยวกับสาธารณูปโภคท่ีกําหนดในกฎหมายใหมนี้คือ  มาตรา  43  
วรรค  2  กําหนดใหผูจัดสรรท่ีดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทําสัญญาคํ้าประกันการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภค  เปนหลักการที่กําหนดข้ึนใหม  เพื่อเปนหลักประกันวาจะตองมี
ผูรับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคใหอยูในสภาพดีตอไป     ไดเพิ่มเติมถอยคําในวรรค
สองท่ีวา  “และยังอยูในความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาของผูจัดสรรท่ีดิน”  เพ่ือใหชัดเจนวา
ภาระในการจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาคํ้าประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  คงมีอยู
เฉพาะในชวงท่ีสาธารณูปโภคนั้นยังอยูในความดูแลรักษาของผูจัดสรรท่ีดิน  อันจะเปนมาตรการ
บังคับในทางออมใหผูจัดสรรท่ีดินดําเนินการโอนสาธารณูปโภคใหองคกรอ่ืนรับชวงไปดําเนินการ
ตอไปตามมาตรา  44  เพราะตราบใดท่ียังไมโอนสาธารณูปโภคไปใหผูอ่ืนบริหารตอผูจัดสรรท่ีดินก็
จะมีภาระในการจัดหาผูคํ้าประกันนั้นตอไป  และยิ่งนานวันไปจํานวนเงินคาธรรมเนียมการคํ้า
ประกันก็จะสูงข้ึน  เพราะสาธารณูปโภคเหลานั้นจะทรุดโทรมเพ่ิมมากข้ึนตามกาลเวลา 
   คณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผูแทนราษฎรไดจัดสัมมนาประชาพิจารณเพ่ือ
รับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย  กลุมตัวแทนผูอยูอาศัยในหมูบานจัดสรร  
ธนาคารสถาบันการเงิน  และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพยท้ังภาครัฐและ
เอกชนแลว  เห็นวาในเบ้ืองตนควรคํานึงถึงเร่ืองหลักกรรมสิทธ์ิ  โดยผูจัดสรรท่ีดินเปนเจาของ
กรรมสิทธ์ิท่ีดินท่ีจัดสรางสาธารณูปโภค  จึงเปดโอกาสใหผูจัดสรรท่ีดินไดพิจารณาตั้งแตยื่นขอ
อนุญาตจัดสรรที่ดินวามีโครงการที่จะจัดใหมีและบํารุงรักษาสาธารณูปโภคนั้นอยางไร  โดย
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กําหนดเวลาที่ตนจะรับผิดชอบดูแลรักษาสาธารณูปโภคนั้นไวในคําขออนุญาตจัดสรรท่ีดิน  ถาการ
ดําเนินการดังกลาวมีลักษณะไดรับประโยชนตอบแทนท่ีคุมคา  ผูจัดสรรท่ีดินอาจเลือกท่ีจะดูแล
รักษาสาธารณูปโภคนั้นในระยะเวลานาน  แตอยางไรก็ตาม  ในระหวางท่ีผูจัดสรรท่ีดินอาจเลือกท่ี
จะดูแลรักษาสาธารณูปโภคนั้นก็จะมีภาระท่ีตองใหธนาคารหรือสถาบันการเงินเปนผูคํ้าประกันการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ซ่ึงเปนคาใชจายสวนหนึ่ง  เม่ือพนจากระยะเวลาเบ้ืองตนท่ีแจงไวในคํา
ขออนุญาตจัดสรรท่ีดินวา  ผูจัดสรรท่ีดินจะตองรับภาระในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคแลว  หาก
ผูจัดสรรท่ีดินประสงคจะพนจากภาระการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคก็จะดําเนินการตามข้ันตอนท่ี
กําหนดไวในมาตรา  44  โดยในประการแรกใหโอกาสแกผูซ้ือท่ีดินจัดสรรรวมตัวกันต้ังนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  เชน  สมาคม  มูลนิธิ  หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  
หรือบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  หรือสหกรณตามพระราชบัญญัติ สหกรณ  พ.ศ.  
2542  เพื่อรับโอนสาธารณูปโภคไปดูแลรักษากันเองภายในระยะเวลาที่ผูจัดสรรท่ีดินกําหนด  ซ่ึง
ไมนอยกวา  180  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูจัดสรรท่ีดิน  หากพนกําหนดเวลาดังกลาวยังไม
สามารถจัดต้ังนิติบุคคล  เพื่อรับโอนสาธารณูปโภคไปดูแลรักษาได  คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
สภาผูแทนราษฎรก็เห็นวา   ควรใหโอกาสฝายผูจัดสรรท่ีดินท่ีจะเลือกดําเนินการขออนุมัติตอ
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัด  เพื่อกําหนดวิธีการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตาม  (2)  เชน  การ
จัดต้ังกองทุนข้ึนเพื่อดูแลรักษา  หรืออาจโอนสาธารณูปโภคนั้นใหเปนสาธารณประโยชนตาม  (3)  
โดยไมจําเปนตองขอรับความเห็นชอบจากผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  เหตุผลในการแกไขรางเดิมของรัฐบาล
ใน  (3)  ท่ีไมจําเปนตองขอรับความยินยอมของผูซื้อท่ีดินจัดสรรในจํานวนสองในสาม  เปนเพราะ
ตองการเปดชองทางอันเปนการดุลและคานอํานาจตอรองกันในระหวางผูจัดสรรท่ีดินและผูซ้ือท่ีดิน
จัดสรร  เพราะมิฉะนั้นผูซ้ือท่ีดินจัดสรรอาจไมกระตือรือรนท่ีจะจัดต้ังนิติบุคคลขึ้นดูแลรักษา
สาธารณูปโภค  และทําใหผูจัดสรรท่ีดินตองแบกรับภาระการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและจัดหา
ธนาคารมาคํ้าประกันอยางไมมีท่ีส้ินสุด 13 
   ในอดีตท่ีผานมาการบริหารชุมชนบานจัดสรรเกิดข้ึนนอยมาก  สวนใหญ
ผูประกอบการเม่ือปดการขายโครงการแลวก็จะท้ิงโครงการ  ปลอยใหผูซ้ือดูแลกันเอง  ท้ังในการ
จัดต้ังคณะกรรมการหมูบานหรือกรรมการชุมชน  เพื่อจัดเก็บคาใชจายสวนกลางนํามาดูแลสภาพ
ชุมชนใหดีและหากตองการใหหนวยงานราชการหรือองคกรทองถ่ินเขามาชวยเหลือ  ก็จะขัดแยง
กับระเบียบทางราชการเพราะโฉนดท่ีดินของถนน  ทอระบายน้ํา  สวนสาธารณะยังเปนกรรมสิทธ์ิ

                                                        
 13 หมายเหตุ  การพิจารณาพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  2543  ของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา. หนา 114, 158 – 162. 
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ของเจาของโครงการ  ไมไดยกใหเปนสาธารณะ  ภาครัฐจึงไมสามารถเขามาชวยเหลือได  ดังนั้น  
เม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดินฉบับใหมข้ึนมา  และมีการกําหนดใหตั้งนิติ
บุคคลข้ึนมาดูแลชุมชน  จึงมีสวนชวยใหโครงการจัดสรรมีสภาพดีข้ึน  ผลดีจากการจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร  ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  มีอยูหลายประการ คือ  เปนนิติ
บุคคลท่ีถูกตองตามกฎหมาย  มีหนาท่ีในการบริหารการจัดระเบียบ  การใชประโยชนสาธารณูปโภค
และการอยูอาศัย  ทําหนาท่ีเรียกเก็บคาใชจายสวนกลาง  โดยคณะกรรมการหมูบานหรือผูบริหาร
หมูบานมีอํานาจในการเรียกเก็บคาใชจายเปนรายเดือนจากสมาชิกดวยการใชกฎหมายและขอบังคับ
ของหมูบานเปนแนวทางในการปฏิบัติตอผูไมชําระ  รวมถึงการกําหนดคาใชจายสวนกลางและ
คาปรับ 
   นอกจากนี้ยังไดรับความชวยเหลือจากทองถ่ินหรือภาครัฐเปนอยางดี  เพราะไม
ขัดกับระเบียบของทางราชการ  เนื่องจากเม่ือจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรขึ้นมาแลว  จะตองโอน
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสวนกลาง  ถนน  ทางเดินเทา  ทอระบายน้ํา  สวนสาธารณะ  ใหนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรเปนผูดูแล  รวมท้ังยังมีบทลงโทษในกรณีท่ีผูซ้ือที่ดินคางชําระคาใชจายสวนกลาง
ตามท่ีกฎหมายกําหนด   
 
  3.2 ทฤษฎีของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 
   หากไดศึกษา  ทฤษฎีตาง ๆ ในหัวขอ  1.  เร่ืองแนวคิด  ทฤษฎี  และประเภทของ
นิติบุคคลแลว  อาจสรุปไดวา 
   นิติบุคคลหมูบานจัดสรรเปนการผสมรวมกันระหวางทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคล
เกิดข้ึน  เพราะผลของสัญญาหรือเพราะมีนิติสัมพันธตอกันท่ีเกิดจากสัญญา  (Contractual  theory)14  
และทฤษฎีท่ียึดถือนิติบุคคลเกิดจากการรวมกลุมของคณะบุคคล  (Aggregate  theory)15  กลาวคือ  
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรนั้น  สืบเนื่องมาจากการมีนิติสัมพันธตอกันท่ีเกิดจากสัญญาซ้ือขายท่ีดิน
ระหวางผูจัดสรรท่ีดินกับผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  เขาหลักทฤษฎีท่ีถือวานิติบุคคลเกิดขึ้น  เพราะผลของ
สัญญา  หรือเพราะมีนิติสัมพันธตอกันท่ีเกิดจากสัญญา  (Contract  theory)  และหากภายหลังครบ

                                                        
 14  โสภณ  รัตนากร.  หุนสวนและบริษัท.  พิมพคร้ังที่  4.  กรุงเทพฯ : 2537, หนา 249.  
อางถึงในประสิทธิ์  โฆวิไลกูล.  คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติบุคคลและความรับผิดทาง

อาญาของนิติบุคคล.  พิมพคร้ังแรก.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม,  2543,  หนา 5. 
 15  โสภณ  รัตนากร.  เรื่องเดียวกัน,  หนา  249. 
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กําหนดระยะเวลาท่ีผูจัดสรรท่ีดินรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ตามมาตรา  23 (5)  
แลว  ผูจัดสรรท่ีดินไดแจงใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรภายในระยะเวลาที่
กําหนด  ซ่ึงตองไมนอยกวา  หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูจัดสรรท่ีดิน  และผูซ้ือ
ท่ีดินจัดสรรไดรวบรวมจํานวนผูซ้ือท่ีดินจัดสรรดวยกัน  จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
แปลงยอยตามแผนผังโครงการ  เพื่อประชุมลงมติเห็นชอบรวมกันจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
ซ่ึงการรวมกลุมของผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนดังกลาวเปนการรวมกลุมเปนคณะบุคคลจัดต้ังนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรร  เขาหลักทฤษฎีท่ียึดถือนิติบุคคลเกิดจากการรวมกลุมของคณะบุคคล  
(Aggregate  theory)  ซ่ึงฐานะของนิติบุคคลจะเขาหลักทฤษฎีสมมติวาเปนบุคคล  (Fiction  Theory)  
เกิดข้ึนเพราะผลการรับรองของกฎหมาย  โดยแบงสถานภาพออกจากบุคคลธรรมดา  ซ่ึงนิติบุคคล
ไดรับการปฏิบัติเสมือนเปนบุคคล  (They  are  treated  as  if  they  were  persons)  ความจริงนิติ
บุคคลไมมีความเปนอยูของสภาพบุคคลท่ีแทจริง  เพียงถือวาเปนบุคคลท่ีกฎหมายสมมติข้ึน  เพื่อให
มีสิทธิและหนาท่ีเสมือนบุคคลธรรมดาเทานั้น 
 

4. ความเปนมาและแนวคิดการจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของโครงการที่ดิน
แบงขายท่ีผูประกอบการไมไดยื่นขออนุญาตจัดสรร 

 
  โครงการที่ดินแบงขายท่ีเกิดข้ึนหลังมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  ลงวันท่ี  24  
พฤศจิกายน  พ.ศ.  2515  เปนตนมา  ท่ีผูประกอบการไมมีใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน  
เนื่องจากไมไดยื่นขออนุญาตจัดสรร  จะไมอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  
พ.ศ.  2543  ไมอยูในบังคับท่ีจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรท่ีดิน  เร่ืองขนาดและ
เนื้อท่ีของท่ีดิน  เร่ืองการจัดการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  และเร่ืองการดูแลบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  สวนใหญหลังจากโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใหแกผูซ้ือแลว  ผูประกอบจะจัดใหมีการ
เลือกต้ังตัวแทนจากผูซ้ือท่ีดินเปนคณะกรรมการหมูบาน มีหนาท่ีบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  ปญหาการบริหารภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการหมูบานนั้นมีมากมาย  
กลาวคือ  ไมมีกฎหมายรองรับอํานาจหนาที่ บางโครงการมีปญหาขาดการดูแลบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  เนื่องจากผูประกอบการไดละท้ิงโครงการไป  และไมไดจัดให
มีการเลือกต้ังคณะกรรมการหมูบาน  เปนผลใหสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะเส่ือมโทรม  
เชน  ถนนในโครงการพังชํารุด  ขาดการซอมแซม  สโมสรในโครงการขาดคนดูแล  เปนตน   
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  เนื่องจากเปนโครงการท่ีดินแบงขายท่ีผูประกอบการไมไดยื่นขออนุญาตจัดสรร จึงไม
สามารถจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ดังนั้น  ผูซ้ือท่ีดินโครงการดังกลาวจึงไมไดรับ
ความคุมครองเหมือนอยางผูซ้ือท่ีดินโครงการท่ีผูประกอบการไดยื่นขออนุญาตจัดสรรท่ีดิน   
  อนึ่ง  ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  ไดบัญญัติใหผูประกอบการตองขอ
อนุญาตจัดสรรท่ีดินไวในขอ  10  หามมิใหผูใดทําการจัดสรรท่ีดิน  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการ  และไดกําหนดโทษผูฝาฝนไวในขอ  35  ผูใดฝาฝนขอ  10  วรรคหน่ึง  ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งปและปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท  ตอมาเม่ือประกาศใชพระราชบัญญัติการ
จัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ไดบัญญัติใหผูประกอบการตองขออนุญาตจัดสรรท่ีดินไวในมาตรา  21  
หามมิใหผูใดทําการจัดสรรท่ีดิน  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ  และไดกําหนดโทษ
ผูฝาฝนสูงข้ึนกวาเดิมไวในมาตรา  59  ผูใดฝาฝนมาตรา  21  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  
และปรับต้ังแตส่ีหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 

5. ความเปนมาและแนวคิดเรื่องการจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของโครงการ
ที่ดินแบงขายท่ีผูประกอบการไดยื่นขออนุญาตจัดสรร 

 
  ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  ลงวันท่ี  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2515  ซ่ึงเปนกฎหมาย
การจัดสรรท่ีดินฉบับแรกของประเทศไทย  ยังไมไดใหความสําคัญกับมาตรฐานสาธารณูปโภคใน
โครงการจัดสรรท่ีดินเทาท่ีควร  ทําใหผูจัดสรรท่ีดินอาศัยชองวางของกฎหมายเอาเปรียบผูซ้ือ  กรม
ท่ีดินจึงไดออกขอกําหนดการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2530  เพ่ือควบคุมมาตรฐานการจัดใหมี
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของโครงการจัดสรรท่ีดิน  ตอมากรมท่ีดินไดมีการปรับปรุง
ขอกําหนดและไดประกาศใชขอกําหนดการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2535  แทน  ดังมีสาระสําคัญ  เชน 
  ขอ  17 ขนาดของถนนท่ีตองจัดใหมีในการจัดสรรท่ีดินแตละโครงการใหมีความ
กวางของเขตทาง  (ผิวจราจรและทางเทา)  เปนสัดสวนกับจํานวนท่ีดินแปลงยอย  ดังนี้ 
   17.1 ถนนท่ีใชเปนทางเขาออกสูท่ีดินแปลงยอย  ไมเกิน  100  แปลง
หรือไมเกิน  20  ไร  ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา  8  เมตร  โดยมีความกวางและผิวจราจร  
6  เมตร  และจัดทําทางเทายกระดับ  ดานท่ีปกเสาไฟฟามีความกวางไมต่ํากวา  1.15  เมตร 
   17.2 ถนนท่ีใชเปนทางเขาออกสูท่ีดินแปลงยอยไมเกิน  300  แปลงหรือไม
เกิน  50  ไร  ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา  12  เมตร  โดยมีความกวางของผิวจราจร  9  
เมตร  และทางเทาขางละ  1.5  เมตร 
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   17.3 ถนนท่ีใชเปนทางเขาออกสูท่ีดินแปลงยอย  ตั้งแต  300  แปลงข้ึนไป  
หรือมากกวา  50  ไรข้ึนไป  ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา  16  เมตร  โดยมีความกวางของ
ผิวจราจร  12  เมตร  และทางเทาขางละ  2  เมตร 
  ขอ  32 ระบบการระบายนํ้า  ตองสามารถรองรับปริมาณนํ้าท่ีเกิดข้ึนในบริเวณการ
จัดสรรที่ดินตามเกณฑกําหนด 
  ขอ  37 ระบบการบําบัดน้ําเสีย  จะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระเฉพาะแตละท่ีดิน
แปลงยอย  หรือประเภทระบบบําบัดกลาง  ท่ีรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได 
  ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  ไดบัญญัติใหผูจัดสรรท่ีดินมีหนาท่ี
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคไวในขอ  30 และจะพนจากหนาท่ีตอเม่ืออุทิศทรัพยสินดังกลาวใหเปน
สาธารณประโยชน  หรือไดโอนใหแกเทศบาล  สุขาภิบาล  หรือองคการบริหารสวนจังหวัดแหง
ทองท่ีท่ีโครงการที่ดินจัดสรรอยูในเขต 
  กฎหมายฉบับนี้ไมมีสภาพบังคับ  หากผูจัดสรรที่ดินไมบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ทาง
ปฏิบัติสวนใหญ ผูจัดสรรท่ีดินจะจัดใหมีการเลือกต้ังกรรมการหมูบานจากผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  
ประมาณ  11 – 21  คน  เปนคณะกรรมการหมูบานมีหนาท่ีจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  
ออกขอบังคับตาง ๆ และเรียกเก็บเงินคาใชจายในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคจากผูซ้ือท่ีดิน
จัดสรร  แตคณะกรรมการหมูบานไมมีสถานะใด ๆ ทางกฎหมาย  หากผูซ้ือท่ีดินจัดสรรรายใดไม
ปฏิบัติตามขอบังคับ  หรือไมชําระคาใชจายในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ก็ไมสามารถลงโทษผู
ซ้ือท่ีดินจัดสรรเหลานั้นได  บางโครงการบริหารจัดการโดยจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลตาม
กฎหมายอ่ืน  เชน  บริษัทจํากัด  หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  มูลนิธิ  สมาคม  ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  หรือ สหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2542 เม่ือจดทะเบียน
แลวจะมีฐานะเปนนิติบุคคล   
  ตอมาเม่ือพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ประกาศใชบังคับไดบัญญัติเร่ือง
การออกขอกําหนดไวในมาตรา  16  การออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรท่ีดินตามมาตรา  14 (1)  
ใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการจัดทําแผนผัง  โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรท่ีดินเพื่อ
ประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  การคมนาคม  การจราจร  ความ
ปลอดภัย  การสาธารณูปโภค  และการผังเมือง  ตลอดจนการอื่นท่ีจําเปนในการจัดสรรท่ีดินให
เหมาะสมกับสภาพทองท่ีของจังหวัดนั้น  โดยใหกําหนดเง่ือนไขในส่ิงตอไปนี้ดวย  คือ 
  (1) ขนาดความกวางและความยาวตํ่าสุด  หรือเนื้อท่ีจํานวนนอยท่ีสุดของท่ีดินแปลง
ยอยท่ีจะจัดสรรได 
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  (2) ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตาง ๆ ทางเดินและทางเทาในท่ีดินจัดสรร
ท้ังหมด  รวมท้ังการตอเช่ือมกับถนนหรือทางสายนอกท่ีดินจัดสรร 
  (3) ระบบการระบายนํ้า  การบําบัดน้ําเสีย  และการกําจัดขยะส่ิงปฏิกูล 
  (4)  ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะท่ีจําเปนตอการ
รักษาสภาพแวดลอม  การสงเสริมสภาพความเปนอยู  และการบริหารชุมชน 
  ไดมีการประกาศใชขอกําหนดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  2544  แทนขอกําหนดการ
จัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2535  โดยมีนโยบายกระจายอํานาจสูระดับจังหวัด  คณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน
จังหวัดจะเปนผูกําหนดขอกําหนดควบคุมการจัดสรรที่ดินภายในจังหวัดของตน  ขอกําหนด
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  2544  มีสาระสําคัญโดยสังเขปดังนี้ 
  ขอ  7 ขนาดของท่ีดินจัดสรร  แบงเปน  3  ขนาด  คือ 
   7.1 ขนาดเล็ก  จํานวนแปลงยอยเพื่อจําหนายไมเกิน  99  แปลง  หรือเนื้อท่ี
ท้ังโครงการตํ่ากวา  19 ไร 
   7.2 ขนาดกลาง  จํานวนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายตั้งแต  100 – 499  แปลง  
หรือเนื้อท่ีท้ังโครงการ  19 – 100  ไร 
   7.3 ขนาดใหญ  จํานวนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายตั้งแต  500  แปลง  หรือ
เนื้อท่ีท้ังโครงการเกินกวา  100  ไร 
  ขอ  13 มีระบบการระบายนํ้า 
  ขอ  14 มีระบบบําบัดน้ําเสีย 
  ขอ  16 ขนาดของถนนท่ีตองจัดใหมีการจัดสรรท่ีดินแตละโครงการใหมีความกวาง
ของเขตทางและผิวจราจรเปนสัดสวนกับจํานวนท่ีดินแปลงยอย  ดังนี้ 
   (1) ถนนท่ีใชเปนทางเขาออกสูท่ีดินแปลงยอยไมเกิน  99  แปลง  หรือเนื้อ
ท่ีต่ํากวา  19  ไร  ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา  9.00  เมตร  โดยมีความกวางของผิวจราจร
ไมต่ํากวา  6.00  เมตร 
   (2) ถนนท่ีใชเปนทางเขาออกสูท่ีดินแปลงยอยต้ังแต  100 – 299  แปลง
หรือเนื้อท่ี  19 – 50  ไร  ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา  12.00  เมตร  โดยมีความกวางของ
ผิวจราจรไมต่ํากวา  8.00  เมตร 
   (3) ถนนท่ีใชเปนทางเขาออกสูท่ีดินแปลงยอยต้ังแต  300 – 499  แปลง
หรือเนื้อท่ีเกินกวา  50 ไร  แตไมเกิน  100  ไร  ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา  16.00  เมตร  
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา  12.00  เมตร 
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   (4) ถนนท่ีใชเปนทางเขาออกสูท่ีดินแปลงยอยตั้งแต  500  แปลงข้ึนไป  
หรือมากกวา  100  ไรข้ึนไป  ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา  18.00  เมตร  โดยมีความกวาง
ของผิวจราจรไมต่ํากวา  13.00  เมตร  มีเกาะกลางถนนกวางไมนอยกวา  1.00  เมตร  และมีทางเทา
กวางขางละ  2.00  เมตร 
   ในกรณีที่ดินแปลงยอยมีหนาแปลงท่ีดินติดตอกับเขตหามปลูกสรางอาคาร
ในทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงทองถ่ิน  ใหปรับปรุงเขตทางนั้นเปนผิวจราจร  โดยใหเช่ือมเปน
สวนเดียวกับผิวจราจรของทางหลวง  นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอ่ืน 
  ขอ  28 ระบบไฟฟา 
   ผูจัดสรรท่ีดินตองจัดใหมีระบบไฟฟา  และดําเนินการจัดทําตามแบบแปลน
แผนผังท่ีไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานราชการหรือองคการของรัฐ  ซ่ึงมีหนาท่ีควบคุมเร่ือง
ไฟฟา 
  ขอ  29 ระบบประปา 
   29.1 ในกรณีท่ีดินจัดสรรต้ังอยูในบริเวณท่ีการประปานครหลวง  การ
ประปาสวนภูมิภาค  หรือการประปาสวนทองถ่ิน  แลวแตกรณี  สามารถใหบริการได  ตองใช
บริการของหนวยงานนั้น 
   29.2 ในกรณีท่ีดินจัดสรรต้ังอยูนอกบริเวณ  29.1  ใหจัดทําระบบประปา
หรือระบบน้ําสะอาดใหเพียงพอแกการอุปโภคและจะตองดําเนินการตอไปนี้ 
    (1) เสนอแบบกอสรางระบบการผลิตน้ําประปา  และแบบการ
กอสรางระบบจายน้ํา  พรอมท้ังรายละเอียดประกอบแบบรายการคํานวณโดยมีวิศวกรเปนผูลงนาม
รับรองแบบและรายการคํานวณดังกลาว  เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร 
    (2) ถาใชน้ําบาดาลหรือน้ําผิวดินในการผลิตน้ําประปา  ตองขอรับ
สัมปทานการจัดจําหนายน้ําประปาจากหนวยราชการท่ีรับผิดชอบ  ตามกฎหมายวาดวยการ
สัมปทานใหเรียบรอย  กอนออกใบอนุญาตทําการจัดสรรท่ีดิน 
  ขอ  32 สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา 
   ใหกันพื้นท่ีไวเพ่ือจัดทําสวน  สนามเด็กเลน  และหรือสนามกีฬา  โดย
คํานวณจากพื้นท่ีจัดจําหนายไมนอยกวารอยละ  5  ท้ังนี้ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง  
เวนแตเปนการกันพื้นท่ีแตละแหงไวไมต่ํากวา  1  ไร  โดยจะตองมีขนาดและรูปแปลงท่ีเหมาะสม  
สะดวกแกการใชสอย 
  ขอ  33 โรงเรียนอนุบาล 
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   ในกรณีเปนการจัดสรรท่ีดินขนาดใหญ  ผูจัดสรรท่ีดินจะตองกันพื้นท่ีไวเปน
ท่ีตั้งโรงเรียนอนุบาล  จํานวน  1  แหง  เนื้อท่ีไมนอยกวา  200 ตารางวา  และตองจัดใหมีพื้นท่ี
ดังกลาวเพิ่มข้ึนทุก ๆ 500  แปลง  หรือทุก ๆ 100  ไร  ในกรณีท่ีไมสามารถจัดต้ังโรงเรียนอนุบาล
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการได  ใหใชพื้นท่ีดังกลาวจัดต้ังโรงเรียนประเภทอ่ืน  ท้ังนี้  ตอง
เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  หากไมสามารถจัดต้ังโรงเรียนประเภทอ่ืนได  ใหจัดทํา
บริการสาธารณะและหรือสาธารณูปโภคอ่ืน  เชน  ศูนยเด็กเล็ก  สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา  
เปนตน 
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บทที่ 3 
 

นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 
  พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ไดบัญญัติเร่ืองนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
เปนคร้ังแรก  โดยบัญญัติไวตั้งแตมาตรา  45 – มาตรา  51  และบทเฉพาะกาล  มาตรา  70  เกี่ยวกับ
การจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  การกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยูอาศัย  การจัดการของนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรร  การจัดเก็บคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค  บทบังคับเกี่ยวกับ
ผูฝาฝนไมยอมชําระคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  การจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเก่ียวกับการโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภค   และบริการสาธารณะใหแกนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร  รวมถึงการพนจากความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูจัดสรรท่ีดิน
ภายใตประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  ดวย  นอกจากนี้ยังมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  
และประกาศคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของพระราชบัญญัติการจัดสรร
ท่ีดิน พ.ศ.  2543  เชน  กฎกระทรวงวาดวยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง  การบริหาร  การควบ  และการ
ยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  พ.ศ.  2545  ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางวาดวยการ
จัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  และการขออนุมัติดําเนินการเพื่อ
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  พ.ศ.  2545  ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางวาดวยการ
กําหนดคาใชจาย  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภค  และการจัดทําบัญชี  พ.ศ.  2545  เปนตน  เพื่อแกไขปญหาชุมชนในโครงการ
จัดสรรท่ีดินภายหลังท่ีผูจัดสรรท่ีดินไดโอนสิทธิในท่ีดินใหแกผูซ้ือท่ีดินจัดสรรแลว 
  ภายใตพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  โครงการท่ีดินแบงขายท่ีมี
ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดินเทานั้น  จึงจะขอจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได  อัน
ไดแก 
  1. โครงการจัดสรรที่ดินท่ีเกิดข้ึนหลังพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  
ประกาศบังคับใชท่ีผูจัดสรรท่ีดินไดยื่นขออนุญาตจัดสรร  และผูจัดสรรท่ีดินไดแจงแผนการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภคใหไวกับคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินในขณะท่ียื่นขออนุญาตจัดสรรท่ีดิน  และ
ไดแจงความประสงคอยางชัดเจนวา  ตองการจะพนจากหนาท่ีในการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  
โดยโอนใหกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ภายหลังครบกําหนดระยะเวลาในการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคตามมาตรา  23 (5)  ซ่ึงจะตองไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันท่ีจัดทําสาธารณูปโภคท้ัง
โครงการแลวเสร็จ  โดยผูจัดสรรท่ีดินแจงใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรภายใน
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เวลาท่ีกําหนด  ซ่ึงตองไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูจัดสรรท่ีดิน  
(มาตรา  44 (1))  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผัง
โครงการจัดประชุม  เพื่อมีมติจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  และแตงต้ังตัวแทนยื่นคําขอจด
ทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  พรอมดวยขอบังคับนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  (มาตรา  45) 
  2. โครงการจัดสรรท่ีดินท่ีเกิดข้ึนขณะประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  
ประกาศใชบังคับท่ีผูจัดสรรท่ีดินไดยื่นขออนุญาตจัดสรร  ในกรณีท่ีผูจัดสรรที่ดินไมไดปฏิบัติ
หนาท่ีในการบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภค  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนท่ีดินแปลงยอย  ตามแผนผังโครงการอาจยื่นคําขอตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด  หรือเจา
พนักงานที่ดินจังหวัดสาขา  เพื่อจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได  (มาตรา  70  วรรค  4) 
  การพนจากความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูไดรับใบอนุญาต
หรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515 หรือผูรับโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภค  ใหนํามาตรา  44  มาใชบังคับโดยอนุโลม  (มาตรา  70  วรรค  
3) 
 

สาระสําคัญของบทบัญญัตินิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  
พ.ศ.  2543  รวมท้ังกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน
กลาง 
 
  1. ความหมายของคํานิยามในพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  มาตรา  4 
 
   “การจัดสรรท่ีดิน”  หมายความวา  การจําหนายท่ีดินท่ีไดแบงเปนแปลงยอย  
รวมกันตั้งแตสิบแปลงข้ึนไป  ไมวาจะเปนการแบงจากท่ีดินแปลงเดียวหรือแบงจากท่ีดินหลาย
แปลงท่ีมีพื้นท่ีติดตอกัน  โดยไดรับทรัพยสินหรือประโยชนเปนคาตอบแทน  และใหหมายความ
รวมถึงการดําเนินการดังกลาวท่ีไดมีการแบงท่ีดินเปนแปลงยอยไวไมถึงสิบแปลง  และตอมาไดแบง
ท่ีดินแปลงเดิมเพิ่มเติมภายในสามป  เม่ือรวมกันแลวมีจํานวนตั้งแตสิบแปลงขึ้นไปดวย 
   การแบงท่ีดินเปนแปลงยอยเพื่อจําหนายในลักษณะเปนที่อยูอาศัย  หรือเพื่อ
ประกอบพาณิชยกรรม  หรือเพื่อประกอบอุตสาหกรรมหรือเพื่อเกษตรกรรม  ถาไดทําเพื่อการคา
ตั้งแตสิบแปลงข้ึนไปก็จะอยูในลักษณะของคํานิยามการจัดสรรท่ีดินนี้ 
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   “สิทธิในท่ีดิน”  หมายความวา  กรรมสิทธ์ิและใหหมายความรวมถึงสิทธิ
ครอบครองดวย 
   “ใบอนุญาต”  หมายความวา  ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน 
   ท่ีดินท่ีจะนํามาใชทําการจัดสรรท่ีดิน  จะเปนท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิ  คือ  โฉนดท่ีดิน  
หรือท่ีดินท่ีมีเพียงสิทธิครอบครอง  คือ  น.ส. 3  หรือ  น.ส. 3 ก  ก็ได 
 
   “ผูจัดสรรท่ีดิน”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดินและให
หมายความรวมถึงผูรับโอนใบอนุญาตดวย 
   “ผูซ้ือท่ีดินจัดสรร”  หมายความวา  ผูทําสัญญากับผูจัดสรรท่ีดินเพื่อใหไดมาซ่ึง
ท่ีดินจัดสรร  และใหหมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิในท่ีดินคนตอไปดวย 
   “บริการสาธารณะ”  หมายความวา  การใหบริการหรือส่ิงอํานวยความสะดวกใน
โครงการจัดสรรท่ีดินท่ีกําหนดไวในโครงการท่ีขออนุญาตจัดสรรท่ีดินตามมาตรา  23 (4) 
 
   กฎหมายไมไดบังคับใหผูจัดสรรท่ีดินตองจัดใหมี  การบริการสาธารณะ  เชน  การ
รักษาความปลอดภัย  ฯลฯ แตหากผูจัดสรรที่ดินกําหนดส่ิงใดใหเปนบริการสาธารณะแลว  ผู
จัดสรรท่ีดินก็มีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองจัดใหมีบริการสาธารณะดังกลาว 
 
   “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกรุงเทพมหานคร  
และคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัด 
   “พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา  เจาพนักงานท่ีดินซ่ึงเปนผูปฏิบัติการในการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
   “รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
   การกําหนดใหมีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกรุงเทพมหานคร  และคณะกรรมการ
จัดสรรท่ีดินจังหวัดประจําจังหวัดทุกจังหวัด  เพ่ือใหมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรร
ท่ีดินภายในเขตจังหวัด  ไมมีบัญญัติไวในประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515 
  2. การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
 
   พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ไดบัญญัติเร่ืองการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะไวในหมวด  4  โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
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   2.1 ผูจัดสรรท่ีดินมีหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
 
    สาธารณูปโภคท่ีผูจัดสรรท่ีดิน  ไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการจัดสรรที่ดินตาม
แผนผังและโครงการท่ีไดรับอนุญาต  เชน  ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  ใหตกอยูในภาระจํายอมเพื่อ
ประโยชนแกท่ีดินจัดสรร  และใหเปนหนาท่ีของผูจัดสรรท่ีดินท่ีจะบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ดังกลาวใหคงสภาพ  ดังเชนท่ีไดจัดทําข้ึนนั้นตอไป  และจะกระทําการใดอันเปนเหตุใหประโยชน
แหงภาระจํายอมลดไปหรือเส่ือมความสะดวกมิได  (มาตรา  43  วรรคแรก) 
    ใหผูจัดสรรท่ีดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงิน มาทําสัญญาคํ้าประกัน
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคซ่ึงผูจัดสรรท่ีดินไดจัดใหมีข้ึน  และยังอยูในความรับผิดชอบในการ
บํารุงรักษาของผูจัดสรรท่ีดินตามวรรคหน่ึงกับคณะกรรมการ  และใหนํามาตรา  24  มาใชบังคับ
โดยอนุโลม  (มาตรา  43  วรรคทาย) 
    ผูจัดสรรท่ีดินจะกําหนดแผนงาน  โครงการ  และระยะเวลาที่จะดูแลรักษา
สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรท่ีดินไวในคําขอ  เม่ือยื่นคําขอจัดสรรท่ีดิน  
ระยะเวลาท่ีไดกําหนดไวในคําขอนั้นผูจัดสรรท่ีดินจะตองรับผิดชอบในการบํารุงรักษาและจัดหา
หลักประกันใหครอบคลุมระยะเวลาดังกลาว  (มาตรา  23  (5)) 
    ใหท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภคและที่ดินท่ีใชเพื่อบริการสาธารณะ  ปลอดจาก
บุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพยและภาระการจํานอง  (มาตรา  30  วรรค  2)  หามมิใหผู
จัดสรรท่ีดินกอภาระผูกพันแกท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภค  และท่ีดินท่ีใชเพื่อบริการสาธารณะ  
(มาตรา  33  วรรคแรก)   
    ผูจัดสรรท่ีดินตองจัดหาธนาคาร  หรือสถาบันการเงินตามรายช่ือท่ี
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนดมาทําสัญญาคํ้าประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคเฉพาะ
ในชวงท่ีสาธารณูปโภคนั้นยังอยูในความดูแลบํารุงรักษาของผูจัดสรรท่ีดิน 
    สถาบันการเงินท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนดไวใหสามารถเปน
ผูคํ้าประกันการจัดใหมีสาธารณูปโภค  หรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงท่ีดิน  และคํ้าประกัน
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  มีดังนี้ 16 

                                                        
 16  ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  วาดวยเร่ืองกําหนดสถาบันการเงินซึ่งเปนผูคํ้า
ประกันการจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดิน และคํ้าประกันการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  พ.ศ.  2544. 
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   1. บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
    1.1 บริษัทเงินทุนกรุงศรีอยุธยา  จํากัด  (มหาชน) 
    1.2 บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน  จํากัด  (มหาชน) 
    1.3 บริษัทเงินทุนทิสโก  จํากัด  (มหาชน) 
    1.4 บริษัทเงินทุนทักษิณธนากิจ  จํากัด 
    1.5 บริษัทเงินทุนธนชาติ  จํากัด  (มหาชน) 
    1.6 บริษัทเงินทุนรัตนทุน  จํากัด  (มหาชน) 
    1.7 บริษัทเงินทุนไพรมัส  จํากัด 
    1.8 บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม  จํากัด  (มหาชน) 
    1.9 บริษัทเงินทุนจีอี  เอเซียไฟแนนซ  จํากัด  (มหาชน) 
    1.10 บริษัทเงินทุนบุคคลัภย  จํากัด  (มหาชน) 
    1.11 บริษัทเงินทุนสินเอเซีย  จํากัด  (มหาชน) 
    1.12 บริษัทเงินทุนเอกชาติ  จํากัด  (มหาชน) 
    1.13 บริษัทเงินทุนกรุงไทยธนกิจ  จํากัด  (มหาชน) 
    1.14 บริษัทเงินทุนหลักทรัพยกรุงเทพธนาทร  จํากัด  (มหาชน) 
    1.15 บริษัทเงินทุนหลักทรัพยโกลบอลไทย  จํากัด 
    1.16 บริษัทเงินทุนหลักทรัพยซิตี้คอรป  (ประเทศไทย)  จํากัด 
    1.17 บริษัทเงินทุนหลักทรัพยไทยซากุระ  จํากัด 
    1.18 บริษัทเงินทุนหลักทรัพยบีทีเอ็ม  (ประเทศไทย)  จํากัด 
    1.19 บริษัทเงินทุนหลักทรัพยเอ็นเอฟ  (ประเทศไทย)  จํากัด 
    1.20 บริษัทเงินทุนหลักทรัพยเอเสค  จํากัด 
    1.21 บริษัทเงินทุนหลักทรัพยเอไอจีไฟแนนซ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 
   2. บริษัทเครดิตฟองซิเอร  ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน  
ธุรกิจหลักทรัพย  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
    2.1 บริษัทเครดิตฟองซิเอรกรุงเทพเคหะ  จํากัด 
    2.2 บริษัทเครดิตฟองซิเอรไทยเคหะ  จํากัด 
    2.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอรธนพัฒน  จํากัด 
    2.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอรยูนิโกเฮาซ่ิง  จํากัด 
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    2.5 บริษัทเครดิตฟองซิเอรแลนดแอนดเฮาส  จํากัด 
    2.6 บริษัทเครดิตฟองซิเอรวานิช  จํากัด 
    2.7 บริษัทเครดิตฟองซิเอรสงเสริมออมทรัพยไทย  จํากัด 
    2.8 บริษัทเครดิตฟองซิเอรสหวิริยา  จํากัด 
    2.9 บริษัทเครดิตฟองซิเอรเอเซีย  จํากัด 
    2.10 บริษัทเครดิตฟองซิเอรสินเคหการ  จํากัด 
 
   2.2 การพนจากหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูจัดสรรท่ีดิน 
 
    ผูจัดสรรที่ดินจะพนจากหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา  43  
เม่ือไดมีการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด  ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาที่ผูจัดสรรท่ีดิน
รับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา  23  (5)  แลวตามลําดับ  ดังตอไปนี้ 
 (1) ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดต้ังนิติบุคคหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้  
หรือนิติบุคคคตามกฎหมายอ่ืนเพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา  ภายใน
เวลาท่ีผูจัดสรรท่ีดินกําหนด  ซ่ึงตองไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากผู
จัดสรรท่ีดิน 
 (2) ผูจัดสรรท่ีดินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใด เพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
 (3) ผู จั ด ส ร รที่ ดิ น จ ดท ะ เ บี ย น โ อนท รัพ ย สิ น ดั ง ก ล า ว ใ ห เ ป น
สาธารณประโยชน  (มาตรา  44  วรรคแรก) 
    การดําเนินการตาม  (1)  และ  (2)  ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
จัดสรรท่ีดินกลางกําหนด  ทั้งนี้  โดยตองกําหนดใหผูจัดสรรท่ีดินรับผิดชอบจํานวนเงินคา
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนหนึ่งดวย  (มาตรา  44  วรรคทาย) 
    ดังนี้  หากผูจัดสรรท่ีดินประสงคจะพนจากภาระการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  ก็จะตองดําเนินการตามขั้นตอนท่ีกําหนดไวในมาตรา  44  ตามลําดับดังนี้17 
   1. ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตาม
แผนผังโครงการ  รวมกันจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรข้ึนมาดูแลจัดการสาธารณูปโภคภายใน

                                                        
 17  หมายเหตุการพิจารณาพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  2543  ของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา.  หนา  160 – 161. 
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หมูบานจัดสรรกันเอง  ในทํานองเดียวกับนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  
2522  เพียงแตกฎหมายไมไดบังคับใหจัดต้ังเหมือนกับนิติบุคคลอาคารชุด  ถาผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไม
เลือกวิธีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  อาจรวมกันต้ังนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  เชน  สมาคม  
มูลนิธิ  หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  บริษัทจํากัด  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  หรือ
สหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  2542  เพื่อรับโอนสาธารณูปโภคไปจัดการกันเองก็ได 
   2. ผูจัดสรรท่ีดินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัดให
ดําเนินการอ่ืนใด  เพื่อดูแลรักษาสาธารณูปโภค  เชน  การจัดต้ังกองทุนข้ึนเพื่อดูแลรักษา  โดยผู
จัดสรรที่ดินออกเงินสมทบจํานวนหนึ่งและเฉล่ียกันออกในระหวางผูอยูอาศัยในหมูบานจัดสรร  
เพื่อเปนคาใชจายในการดูแลรักษาสาธารณูปโภค  เปนตน 
   3. ผูจัดสรรท่ีดินจดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคใหเปนสาธารณประโยชน  
โดยไมจําเปนตองขอรับความเห็นชอบจากผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  เหตุผลท่ีกําหนดใหตองมีการจด
ทะเบียนโอนสาธารณูปโภค  เนื่องจากตองการใหมีการดําเนินการเปนกิจจะลักษณะ  ใหหนวยงาน
ราชการท่ีมีหนาท่ีดูแลรักษาสาธารณูปโภคนั้น  ไดรับทราบและมีการจดทะเบียนเปนหลักฐาน
แนนอน  เพราะถาปลอยใหผูจัดสรรท่ีดินแตเพียงฝายเดียวแสดงเจตนาอุทิศสาธารณูปโภคใหตก
เปนสาธารณะประโยชน  โดยไมมีผูใดมาดูแลตอ  สาธารณูปโภคเหลานั้น  ก็จะทรุดโทรมลงอยาง
รวดเร็วในท่ีสุด 
 
   การเลือกวิธีดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนกลางตามมาตรา  44  ท้ัง  3  
รูปแบบ  มีท้ังขอดีขอเสียท่ีตางกันดังนี้ 18 
   รูปแบบท่ี  1 จัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตาม
กฎหมายอ่ืน 
   วิธีนี้จะดําเนินการไดก็ตอเม่ือผูจัดสรรท่ีดินแจงความประสงคขณะยื่นขอ
อนุญาตจัดสรรท่ีดินตอคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินวาตองการจะพนจากภาระในการดูแลบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  โดยโอนสาธารณูปโภคใหกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมาย
อ่ืน  
    ขอดี คือ คณะกรรมการหมูบานมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารตามกฎหมาย  
ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรมีอํานาจในการกํากับดูแล 

                                                        
 18  บริษัท  แสนสิริ  พร็อพเพอรต้ี  พลัส  จํากัด.  “หมูบานจัดสรรกับการเตรียมความพรอมสูการ
บังคับใชกฎหมายการจัดสรรที่ดิน.”  อาคารและที่ดิน  Weekly.  12 – 18  ตุลาคม  2545,  หนา  
79. 
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    ขอเสีย  คือ  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรตองออกคาใชจายสวนกลาง  และตองเปน
โครงการท่ีผูจัดสรรท่ีดินแจงตอคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินไวตั้งแตตนวาตองการยกสาธารณูปโภค
สวนกลางใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน 
   รูปแบบท่ี  2 ผูจัดสรรที่ดินเปนผูเสนอแผนในการจัดการดูแลบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคใหคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินพิจารณาเห็นชอบ 
    ขอเสีย  คือ  กรรมการหมูบานซ่ึงสมาชิกภายในโครงการเลือกต้ังข้ึน  ไมมี
อํานาจหนาท่ีบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภค   
   รูปแบบท่ี  3 โอนใหเปนสาธารณะ 
   สาธารณูปโภคสวนกลางจะกลายเปนของทองถ่ิน  ถนนภายในโครงการจะ
ไมสามารถปดกั้นไวเปนสวนบุคคลไดอีกตอไป  สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาและสนามเด็กเลน
ของโครงการจะกลายเปนสาธารณะ  ผูท่ีอยูภายนอกโครงการสามารถเขามาใชบริการไดโดยไมตอง
เสียคาใชจายในการบํารุงรักษา 
   ขอดี  มีอยูเพียงประการเดียวคือ  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไมตองออกคาใชจาย
สวนกลาง  เนื่องจากสาธารณูปโภคสวนกลางตกอยูภายใตการดูแลของทองถ่ิน 
    ขอเสีย คือ  ผูอยูในหมูบานจะขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
เนื่องจากไมสามารถตรวจสอบผูท่ีเขา – ออกโครงการไดอยางเปนระบบ  ความเปนสวนตัวจะ
นอยลง  ทําใหคุณภาพชีวิตลดลง  รวมท้ังสาธารณูปโภคท่ียกใหเปนของรัฐจะทรุดโทรมเส่ือมสภาพ
เร็วกวาเวลาอันควร  เนื่องจากทองถ่ินขาดงบประมาณในการดูแลรักษา  และจะกลายเปนปญหา
สําคัญท่ีทําใหราคาบานในโครงการลดตํ่าลง  หากมีการซ้ือขายเปล่ียนกรรมสิทธ์ิคร้ังใหม  หรือมี
การประเมินราคา  เพื่อนําบานหลังนั้น ๆ มาเปนหลักประกันทางการเงิน 
 
   2.3 การบํารุงรักษา  และการพนจากหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผู
จัดสรรท่ีดินภายใตประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515 
 
   ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ท่ีไดใหไวตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  ท่ียังมีผลใชบังคับอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหถือวาเปน
ใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  (มาตรา  69) 
   การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ใหนํามาตรา  45  มาตรา  46 มาตรา  47  
มาตรา  48 มาตรา  49  มาตรา  50  มาตรา  51  และมาตรา  52  มาใชบังคับแกการจัดสรรท่ีดินตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515 ดวยโดยอนุโลม  (มาตรา  70  วรรคแรก) 
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   การบํารุงรักษาบริการสาธารณะ  ใหนํามาตรา  53  มาใชบังคับแกการ
จัดสรรท่ีดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  ดวยโดยอนุโลม  (มาตรา  70  
วรรค  2) 
   การพนจากความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  286  พ.ศ.  2515 หรือผูรับ
โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภค  ใหนํามาตรา  44  มาใชบังคับโดยอนุโลม  (มาตรา  70  
วรรค  3) 
   ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภค  มิไดปฏิบัติ
หนาท่ีในการบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภค  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนท่ีดินแปลงยอยตามแผนผังโครงการ  อาจยื่นคําขอตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจา
พนักงานที่ดินจังหวัดสาขา  เพื่อจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได  (มาตรา  70  วรรค  4) 
   เม่ือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด  หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาไดรับคําขอ
จัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ใหปดประกาศคําขอไวในท่ีเปดเผย  ณ  สํานักงานท่ีดินเขตหรือท่ีวา
การอําเภอหรือกิ่งอําเภอ  ท่ีทําการแขวงหรือท่ีทําการกํานันแหงทองท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นต้ังอยูและบริเวณ
ท่ีดินท่ีทําการจัดสรร  มีกําหนดสามสิบวัน  และแจงเปนหนังสือใหผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอน
ใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอัน
เปนสาธารณูปโภคทราบตามท่ีอยูท่ีไดใหไวกับพนักงานเจาหนาท่ี  (มาตรา  70  วรรค  5) 
   เม่ือผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภค  คัดคานการจัดต้ังนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรร  ใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา  สงเร่ืองให
คณะกรรมการพิจารณา  หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอน
ใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอัน
เปนสาธารณูปโภค  มิไดปฏิบัติหนาท่ีในการบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภคจริงใหนํา
ความในมาตรา  43  วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม  หากคณะกรรมการเห็นวาผูไดรับใบอนุญาต  
หรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  หรือผูรับโอน
กรรมสิทธ์ิ ท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภคไดปฏิบัติหนา ท่ีในการบํารุงรักษากิจการอันเปน
สาธารณูปโภค  ใหยกเลิกการดําเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  (มาตรา  70  วรรค  6) 
    ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภคไมคัดคาน
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หรือไมปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตามวรรคหก  ใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงาน
ท่ีดินจังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  และใหมีอํานาจจดทะเบียนโอน
ทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตอไป  (มาตรา  70  วรรคทาย) 
    การจัดสรรท่ีดินภายใตประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  (ตาม
กฎหมายเกา)  สามารถนําหลักเกณฑเกี่ยวกับการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามพระราชบัญญัติการ
จัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ไปใชบังคับไดกลาวคือ  การจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  การจัดการ
ของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  การจัดเก็บคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  การจัดการสาธารณูปโภค  
และบทบังคับเกี่ยวกับผูฝาฝนไมยอมชําระคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  เพื่อใหการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรท่ีดินท่ีมีอยูเดิม  สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดย
มีความมุงหมายวาสามารถแกไขปญหาโครงการจัดสรรท่ีดินท่ีผูประกอบการละท้ิงหลบหนีไป  
หรือส้ินสุดโครงการไปนานแลว  ทําใหสาธารณูปโภคชํารุดทรุดโทรมอันเปนปญหามานานแลว  
สามารถเร่ิมตนจัดต้ังองคกรข้ึนมาบูรณะและดูแลรักษาสาธารณูปโภคไดเชนเดียวกับการจัดสรร
ท่ีดินตามกฎหมายน้ี  โดยท่ีไมจําเปนตองส้ินเปลืองงบประมาณท่ีทางราชการจะตองเขาไป
ดําเนินการใหแตอยางใด 
    พิจารณาในดานผูจัดสรรท่ีดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  
พ.ศ.  2515  หนาท่ีในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคส้ินสุดลง  เม่ือมีการอุทิศทรัพยสินอันเปน
สาธารณูปโภคใหเปนสาธารณประโยชน  หรือไดโอนใหแกองคการบริหารสวนทองถ่ินแหงทองท่ี  
โดยไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  แตเม่ือพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  
พ.ศ.  2543  ประกาศใชบังคับแลว  การพนภาระการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูจัดสรรท่ีดิน
ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  จะตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวใน
มาตรา  44  (มาตรา  70  วรรค  3)  และถาหากผูจัดสรรท่ีดินหรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปน
สาธารณูปโภคไมทําหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภค   ก็สามารถจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได
โดยผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของท่ีดินแปลงยอยในโครงการจัดสรรท่ีดินนั้น  ยื่น
คําขอจัดต้ังตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา  ซ่ึงท่ีดินจัดสรรต้ังอยูใน
เขต  (มาตรา  70  วรรค  4)  ซ่ึงกระบวนการจะแตกตางจากการขอจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
ตามปกติ  เพราะจะเปดโอกาสใหผูจัดสรรท่ีดินคัดคานการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได 
    กรณี ผู จั ดสรร ท่ี ดิ น คั ดค านก า รจั ด ต้ั งนิ ติ บุ คคลหมู บ า นจั ดสร ร  
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัดจะตองพิจารณาวา  ผูจัดสรรท่ีดินไดปฏิบัติหนาท่ีในการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือไม  หากพิจารณาไดวาผูจัดสรรที่ดินไมไดปฏิบัติหนาท่ีในการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ก็จะอนุมัติใหจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได  (มาตรา  70  วรรคทาย)  
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แตถาหากพิจารณาไดวาผูจัดสรรท่ีดินไดปฏิบัติหนาท่ีในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคก็จะส่ัง
ยกเลิกคํารองขอจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรของผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  (มาตรา  70  วรรค  6)  และให
ผูจัดสรรท่ีดินเปนผูบํารุงรักษาสาธารณูปโภคนั้นตอไป  โดยตองจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงิน
มาคํ้าประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  และเขาสูระบบปกติในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ตามหมวด  4  การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 19 
 
  3. การจัดตั้งและการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 
   พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543  ไดบัญญัติเร่ืองนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรไว เปนคร้ังแรก   โดยนําสภาพและปญหาท่ีแทจริงในการบริหารดูแลบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรท่ีดินในขณะน้ันมาวิเคราะหเปนสวนใหญ  พรอมกับนํา
ขอบกพรองของนิติบุคคลอาคารชุด  ประกอบการพิจารณาเสนอยกรางกฎหมาย  สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  เปนผูบัญญัติศัพทคําวา  “นิติบุคคลหมูบานจัดสรร”  ภาษาอังกฤษใชคําวา  
“The  Developed  Estate  Juristic  Entity” 
 
   3.1 ขั้นตอนเตรียมการของผูซ้ือท่ีดินจัดสรรกอนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
โดยสังเขป20  มีดังนี้ 
 
    ขั้นตอนท่ี  1 ควรศึกษาขอกฎหมายใหละเอียด  โดยเฉพาะบทบาท
หนาท่ีและวิธีการบริหารการจัดการนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ซ่ึงบัญญัติอยูในพระราชบัญญัติการ
จัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ตลอดถึงกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศของคณะกรรมการจัดสรร
ท่ีดินกลาง   
    ขั้นตอนท่ี  2 ตรวจสอบทรัพยสินท่ีจะตองดูแลบํารุงรักษา  โดยดูจาก
แผนผังท่ีผูจัดสรรที่ดินยื่นขอและไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรร  ซ่ึงจะปรากฏหลักฐานชัดเจนวา
บริเวณไหนเปนพื้นท่ีขาย  และบริเวณใดเปนสาธารณูปโภคสวนกลางที่ใชรวมกัน 

                                                        
 19  หมายเหตุการพิจารณาพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  2543  ของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา.  หนา 196 - 197. 
 20  นคร  มุธุศรี.  “หนังสือคูมือสําหรับนักบริหารอาคารและหมูบานจัดสรร.”  ม.ป.ป.  หนา  
134 – 136. 
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    ขั้นตอนท่ี  3 ควรจัดใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  
และรวมตัดสินใจเลือกแนวทางบริหารการจัดการรวมกัน  ท้ังนี้  ควรเชิญผูรูหรือผูทรงคุณวุฒิเปน
วิทยากรเพื่ออธิบายรูปแบบบริหาร  วิธีการจัดการ  และเปรียบเทียบขอดีขอเสียโดยละเอียดทุก
ประเด็น  หากผูซ้ือท่ีดินจัดสรรสวนใหญไมเห็นดวยกับการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ก็ตอง
พิจารณาหาแนวทางอ่ืน ๆ เชนจัดต้ังเปนนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ในรูปบริษัทจํากัด  หางหุนสวน
สามัญนิติบุคคล  สมาคม  มูลนิธิ  หรือสหกรณ  เปนตน  แตถาหากผูซ้ือท่ีดินจัดสรรสวนใหญให
ความเห็นชอบกับการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ก็เตรียมรางขอบังคับ 
    ขั้นตอนท่ี  4 การรางขอบังคับ  ควรเชิญผูท่ีมีความเชี่ยวชาญดาน
กฎหมาย  ดานบัญชีการเงิน  เพื่อปฏิบัติภารกิจสําคัญ  3  ประการ  คือ 
    1. ยกรางขอบังคับตามกฎเกณฑท่ีพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  
2543  มาตรา  45  กําหนดเอาไวใหการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวน
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการมีมติใหจัดต้ัง  และแตงต้ังตัวแทนยื่น
คําขอจดทะเบียนตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด   หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาพรอมดวย     
ขอบังคับท่ีมีรายการตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ซ่ึงอยางนอยตองมีรายการดังตอไปน้ี 
    (1) ช่ือนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
    (2) วัตถุประสงค 
    (3) ท่ีตั้งสํานักงาน 
    (4) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ  การเลือกต้ัง  วาระการดํารง
ตําแหนง  การพนจากตําแหนง  และการประชุมของคณะกรรมการหมูบานจัดสรร 
    (5) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน  การบัญชี  และการเงิน 
    (6) ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 
    (7) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
    การขอจดทะเบียนจัดต้ัง  การควบ  การยกเลิก  และการบริหารนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
    2. กําหนดวงเงินกองทุน  และจัดต้ังงบประมาณการคาใชจายสวนกลาง
ประมาณ  5  รายการ  ดังนี้ 
    หมวดท่ี  1 คาบริหารการจัดการ 
    หมวดท่ี  2 คาสาธารณูปโภค  เชน  น้ําประปา  ไฟฟา  และโทรศัพท  
ฯลฯ 
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    หมวดท่ี  3 คาบริการตามสัญญาจางดูแลรักษาความปลอดภัยและ
จัดเก็บขยะ  ฯลฯ 
    หมวดท่ี  4 เงินเดือน และสวัสดิการของพนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ประจํา  รวมไปถึงลูกจางรายวัน   
    หมวดท่ี  5 คาจัดซ้ือทรัพยสิน และพัฒนาซอมแซมสาธารณูปโภค
สวนรวม 
    3. ยกรางหลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บคาใชจายสวนกลาง  รายเดือนหรือ
รายป  เสนอคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางพิจารณาอนุมัติ  ซ่ึงมีแนวทางเลือกไดหลายประการ  
เชน  คํานวณจากพ้ืนท่ีหรือแบงแยกตามประเภทการใชประโยชน 
    ขั้นตอนท่ี  5 เตรียมประชุมใหญผูซ้ือท่ีดินจัดสรรเพ่ือลงคะแนนเสียง
เห็นชอบอีกคร้ังพรอม ๆ กับการเลือกต้ังคณะกรรมการเขาไปเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร  สําหรับรายละเอียดคุณสมบัติ  จํานวนและวาระการดํารงตําแหนงนั้น  จะตอง
เปนไปตามขอบังคับท่ีผานความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง  อํานาจหนาท่ีของ
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรเปนไปตาม  มาตรา  48  ดังนี้ 
    เพื่อประโยชนของผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีอํานาจ
หนาท่ีดังตอไปน้ี 
    (1) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการใชประโยชนสาธารณูปโภค 
    (2) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยูอาศัย  และการจราจรภายในท่ีดิน
จัดสรร 
    (3) เรียกเก็บเงินคาใชจายในการบํารุงรักษา  และการจัดการสาธารณูปโภค
ในสวนท่ีนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีหนาท่ีบํารุงรักษาจากสมาชิก 
    (4) ยื่นคํารองทุกข  หรือเปนโจทกฟองแทนสมาชิกเกี่ยวกับกรณีท่ีกระทบ
สิทธิ  หรือประโยชนของสมาชิกจํานวนต้ังแตสิบรายข้ึนไป 
    (5) จัดใหมีบริการสาธารณะเพ่ือสวัสดิการของสมาชิก  หรือจัดสรรเงิน
หรือทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน 
    (6) ดําเนินการอ่ืนใดใหเปนไปตามกฎกระทรวง  ระเบียบของ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  หรือขอบังคับของคณะกรรมการท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
    การดําเนินการตาม  (1)  (2)  และ  (5)  จะตองไดรับความเห็นชอบจากมติท่ี
ประชุมใหญของสมาชิก 
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    ขั้นตอนท่ี  6 เตรียมยื่นจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ตอ
สํานักงานเขตท่ีดินในทองท่ีท่ีโครงการนั้นต้ังอยู 
 
   3.2 การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 
    การจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  เปนการต้ังนิติบุคคลลักษณะเฉพาะข้ึน
ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  โดยกําหนดใหยื่นคําขอจดทะเบียนตอเจา
พนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา  ซ่ึงจะเปนเจาพนักงานดูแลกํากับการ
ดําเนินการของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตอไป  สวนหลักเกณฑการจัดต้ังและการบริหารก็ได
กําหนดข้ึน  เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรโดยกําหนด
รายละเอียดไวในกฎกระทรวง 
    การจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการมีมติใหจัดต้ัง  และแตงตั้งตัวแทนยื่นคําขอจด
ทะเบียนตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาพรอมดวยขอบังคับท่ีมี
รายการตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ซ่ึงอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
 (1) ช่ือนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 (2) วัตถุประสงค 
 (3) ท่ีตั้งสํานักงาน 
 (4) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ  การเลือกต้ัง  วาระการดํารง
ตําแหนง  การพนจากตําแหนง  และการประชุมของคณะกรรมการหมูบานจัดสรร 
 (5) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน  การบัญชี  และการเงิน 
 (6) ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 
 (7) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ  (มาตรา  45  วรรคแรก) 
  การขอจดทะเบียนจัดต้ัง  การควบ  การยกเลิก  และการบริหารนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  (มาตรา  45  วรรค  
2) 
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    ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  มีรายละเอียด  ดังนี้ 21 
    ผูจัดสรรท่ีดินใดมีความประสงคจะพนจากหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  
ท่ีไดจัดใหมีขึ้น  เพื่อการจัดสรรท่ีดินตามแผนผังและโครงการท่ีไดรับอนุญาตภายหลังจากครบ
กําหนดระยะเวลาท่ีผูจัดสรรท่ีดินตองรับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ตามมาตรา  23  (5)  
และมีผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการแลว  
ใหดําเนินการดังนี้ 
    (1) จัดทําบัญชีทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคท่ีผูจัดสรรท่ีดินไดจัดใหมีข้ึน  
เพื่อการจัดสรรท่ีดินตามแผนผังและโครงการท่ีไดรับอนุญาต  พรอมรายละเอียดหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินและเอกสารอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  รวมท้ังระบุจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคท่ีผูจัดสรร
ท่ีดินตองรับผิดชอบ  ท้ังนี้  ตองไมนอยกวาจํานวนเงินท่ีทําสัญญาคํ้าประกันการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  (ซ่ึงก็คือ  จํานวนเงิน  7%  ของมูลคากอสรางสาธารณูปโภคท้ังโครงการนั่นเอง) 
    ในกรณีท่ีแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรท่ีดินของโครงการจัดสรรท่ีดิน
ท่ีไดรับอนุญาต  ไดจัดใหมีบริการสาธารณะใหผูจัดสรรท่ีดินแสดงบัญชีทรัพยสินท่ีเปนบริการ
สาธารณะท้ังหมด  และท่ีประสงคจะโอนไวดวย 
    ท้ังนี้  การจัดทําบัญชีทรัพยสิน  ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตาม
แบบบัญชีแนบทายประกาศนี้ 
    (2) แจงใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรทุกรายทราบ  พรอมบัญชีทรัพยสินตาม  (1)  
เพื่อดําเนินการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  เพื่อรับโอนทรัพยสิน
ดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา 
    (3) การแจงตาม  (2)  ใหผูจัดสรรท่ีดินทําเปนหนังสือสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนไปยังภูมิลําเนาของผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  และประกาศในหนังสือพิมพซ่ึงแพรหลายใน
ทองถ่ินนั้น  ไมนอยกวาสามวัน  พรอมท้ังปดประกาศสําเนาหนังสือแจงผูซ้ือท่ีดินจัดสรรและบัญชี
ทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะตาม  (1)  ไวในท่ีเปดเผย  ณ  บริเวณท่ีดินท่ีทํา
การจัดสรรไวตามกําหนดระยะเวลาท่ีระบุใน  (4)  โดยการปดประกาศดังกลาวตองมีผูซ้ือท่ีดิน
จัดสรรจํานวนไมนอยกวาหาคนลงลายมือช่ือเปนพยาน  ท้ังนี้  ใหถือวาผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไดรับแจง

                                                        
 21 ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางวาดวยการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติ

บุคคลตามกฎหมายอ่ืนและการขออนุมัติดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  พ.ศ.  2545  ขอ  5, 
6, 7, 8, 9, 11 และ 12. 

DPU



88 

จากผูจัดสรรท่ีดินในวันท่ีผูจัดสรรท่ีดินไดดําเนินการสงหนังสือทางไปรษณียลงทะเบียน  ประกาศ
ในหนังสือพิมพและปดประกาศครบถวนแลว 
    (4) กําหนดระยะเวลาใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรตองจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  และรับโอนทรัพยสินตามบัญชีใน  (1)  ใหแลวเสร็จ  แต
ตองไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีผูซ้ือท่ีดินจัดสรรรายสุดทายไดรับแจงจากผูจัดสรร
ท่ีดิน 
    ในกรณีท่ีผูซ้ือท่ีดินจัดสรรประสงคจะจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  เม่ือผู
ซ้ือท่ีดินจัดสรรไดรับแจงจากผูจัดสรรท่ีดินแลว  ใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดประชุม  เพื่อมีมติจัดตั้งนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรร  และแตงตั้งตัวแทนยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรพรอม
ดวยขอบังคับนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
    มติท่ีประชุมใหจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ตองมีผูซ้ือท่ีดินจัดสรร
จํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนแปลงยอยท่ีจัดจําหนายตามแผนผัง  และโครงการท่ีไดรับ
อนุญาตลงคะแนนเสียงใหจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
    ในการลงคะแนนเสียง  ใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรแตละแปลงมีเสียงเทากับหนึ่ง
คะแนนเสียง 
    ในกรณีท่ีผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไดแบงแยกท่ีดินแปลงยอยตามแผนผัง  และ
โครงการท่ีไดรับอนุญาตออกไปอีก  ใหถือวาผูซ้ือท่ีดินจัดสรรแปลงคงเหลือและผูซ้ือท่ีดินจัดสรร
แปลงท่ีไดแบงแยกออกไปภายหลัง มีเสียงรวมกันเทากับหนึ่งคะแนนเสียง  เชนเดียวกับเจาของรวม 
    ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรตองจัดทํารายงานการประชุมทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 
    เม่ือผูซ้ือท่ีดินจัดสรรดําเนินการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว  ใหนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรแจงใหผูจัดสรรท่ีดินทราบ  พรอมท้ังกําหนดวันจดทะเบียนโอนทรัพยสินและ
สงมอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรท่ีดินตองรับผิดชอบตามบัญชีในขอ  (1)  
ท้ังนี้  การดําเนินการดังกลาวท้ังหมดตองใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ  (4) 
    ในการประชุมของผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  เพื่อดําเนินการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร  ใหผูจัดสรรท่ีดินอํานวยความสะดวกในดานเอกสารบัญชีรายช่ือผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  และ
สถานท่ีประชุมตามสมควร 
    ผูจัดสรรท่ีดินจะพนจากหนาท่ีการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ท่ีไดจัดใหมี
ข้ึนเพื่อการจัดสรรท่ีดินตามแผนผังและโครงการท่ีไดรับอนุญาต  เม่ือไดจดทะเบียนโอนทรัพยสิน
และสงมอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคท่ีผูจัดสรรท่ีดินตองรับผิดชอบ  ตามบัญชีใน  
(1)  ใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว 
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    ภายหลังไดรับอนุมัติจดทะเบียนจัดต้ังเปนนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว  
จะตองเรียกประชุมใหญผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  เพื่อพิจารณาเห็นชอบ  2  เร่ืองสําคัญ  คือ 
    1. แตงต้ังคณะกรรมการนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  เพื่อทําหนาท่ีบริหารการ
จัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามท่ีกําหนดคุณสมบัติ  และจํานวนเอาไวในขอบังคับ 
    2. ลงมติเห็นชอบงบประมาณคาใชจายสวนกลาง 
 
   3.3 การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  กรณีการจัดสรรท่ีดินตามประกาศคณะ
ปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515 แยกเปน  2  กรณี22   
 
    กรณีท่ี  1 ผูจัดสรรท่ีดินหรือผูรับโอนใบอนุญาต หรือผูรับโอน
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภคประสงคจะพนจากหนาท่ีดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
    พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  มาตรา  70  วรรค  3  บัญญัติ
ใหการพนจากความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับ
โอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
อันเปนสาธารณูปโภค  ใหนํามาตรา  44  มาใชบังคับโดยอนุโลม  ดังนั้นข้ันตอนการจัดต้ังนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรใชหลักกฎหมายเดียวกับการจัดต้ังตามกฎหมายใหม 
    กรณีท่ี  2 ผูจัดสรรท่ีดินหรือผูรับโอนใบอนุญาตหรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิ
ในท่ีดิน  อันเปนสาธารณูปโภคไมบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนท่ีดินแปลงยอยตามแผนผังโครงการ  ยื่นขอจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไดเอง  
โดยมาตรา  70  วรรค  4  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  บัญญัติวา  ในกรณีท่ีผู
ไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  ลงวันท่ี  24  
พฤศจิกายน  พ.ศ.  2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภค  มิไดปฏิบัติหนาท่ีใน
การบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภค  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนท่ีดินแปลงยอยตามแผนผังโครงการ  อาจยื่นคําขอตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจา
พนักงานที่ดินจังหวัดสาขา  เพื่อจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได 

                                                        
 22  วัลลภ  นาคบัว.  “พ.ร.บ. จัดสรรที่ดินและกฎหมายที่ดินที่เก่ียวของกับอสังหาริมทรัพย.”  
เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรอบรมกลยุทธการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพยในภาวะวิกฤติ  จัดทําโดย  
ภาควิชาเคหการ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  หนา  28 – 29. 

DPU



90 

    การยื่นขอจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  กรณีผูจัดสรรท่ีดินไมบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค 
    ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของจํานวนท่ีดินแปลงยอยตาม
แผนผังโครงการยื่นคําขอตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด  หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาท่ี
โครงการตั้งอยูในเขต ๆ จะปดประกาศคําขอเปนเวลา  30  วัน  และแจงเปนหนังสือใหผูจัดสรร
ท่ีดินทราบ 
    กรณีผูจัดสรรท่ีดินคัดคานการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ใหเจา
พนักงานท่ีดินจังหวัด หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาท่ีโครงการตั้งอยูในเขตสงเร่ืองให
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินพิจารณา  หากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินพิจารณาแลวเห็นวาผูจัดสรร
ท่ีดินไมบํารุงรักษาจริง  ตองใหผูจัดสรรท่ีดินทําสัญญาคํ้าประกันการบํารุงรักษา  ถาเห็นวาผูจัดสรร
ท่ีดินยังบํารุงรักษาอยู  ใหยกเลิกการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  แตถาผูจัดสรรท่ีดิน
ไมคัดคานหรือไมทําสัญญาค้ําประกันใหจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได 
   3.4 การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
 
    กฎกระทรวงวาดวยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง  การบริหาร  การควบ  และการ
ยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  พ.ศ.  2545  ไดบัญญัติเร่ืองการจดทะเบียนนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรไวดังนี้ 
    ขอ  2 ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรโครงการใดประสงคจะจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร  ใหตัวแทนท่ีไดรับการแตงตั้งตามมาตรา  45  ยื่นคําขอจดทะเบียนตามแบบท่ี
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนดตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด  หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด
สาขาแหงทองท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู  พรอมดวยเอกสารหลักฐานดังตอไปน้ี 
    (1) รายงานการประชุมของผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการท่ีมีมติใหจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  เห็นชอบ
ขอบังคับ  และแตงตั้งตัวแทนในการยื่นคําขอจดทะเบียน 
    (2) สําเนาขอบังคับ 
    (3) หลักฐานการรับแจงใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
และระยะเวลาท่ีผูจัดสรรท่ีดินกําหนดใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรดําเนินการตามมาตรา  44 (1) 
    (4) บัญชีท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะท่ีผูจัดสรรท่ีดิน
ไดจัดใหมีข้ึน  เพื่อการจัดสรรท่ีดินตามแผนผังและโครงการท่ีไดรับอนุญาต  พรอมสําเนาหนังสือ
แสดงสิทธิในท่ีดินท่ีเกี่ยวของ 
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    ขอ  3 ขอบังคับอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
    (1) ช่ือนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
    (2) วัตถุประสงค 
    (3) ท่ีตั้งสํานักงาน 
    (4) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ  การเลือกต้ัง  วาระการดํารง
ตําแหนง  การเร่ิมดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  และการประชุมของคณะกรรมการหมูบาน
จัดสรร  ซ่ึงตองประชุมอยางนอยปละสองคร้ัง 
    (5) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน  การบัญชี  และการเงิน 
    (6) ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 
    (7) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
    (8) ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงขอบังคับ 
    (9) ขอกําหนดเกี่ยวกับการยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
    ขอ  4 เม่ือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา  
ไดรับคําขอจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรพรอมเอกสารหลักฐานตามขอ  2  แลว  ให
พิจารณาความถูกตองครบถวนตามกฎหมายของเอกสารและรายการดังตอไปนี้ 
    (1) คําขอและเอกสารหลักฐาน 
    (2) สําเนาขอบังคับ 
    (3) วัตถุประสงคของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
    ขอ  5 ในกรณีท่ีเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด  หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด
สาขาพิจารณาแลวเห็นวาคําขอจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ไมอยูในหลักเกณฑท่ี
กฎหมายกําหนดใหส่ังไมรับจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
    ขอ  6 ในกรณีท่ีเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด  หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด
สาขาพิจารณาคําขอแลวเห็นวาเอกสารและรายการตามขอ  4  ไมถูกตอง  ใหแจงผูขอแกไขเพิ่มเติม
ใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนดซ่ึงตองไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจง  เม่ือผูขอได
ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมแลวใหพนักงานท่ีดินจังหวัด  หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา  พิจารณา
ดําเนินการตามขอ  7  ตอไป 
    ขอ  7 เม่ือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด  หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา
พิจารณาคําขอแลวเห็นวาเอกสารและรายการตามขอ  4  ถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกฎหมาย
กําหนดใหปดประกาศคําขอไวในท่ีเปดเผย  ณ  สํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดินจังหวัด
สาขา  สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ  ท่ีทําการแขวงหรือท่ีทําการกํานันแหงทองท่ี  
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สํานักงานหรือท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงท่ีดินท่ีทําการจัดสรรนั้นต้ังอยูและบริเวณท่ี
ทําการจัดสรรแหงละหนึ่งฉบับ  มีกําหนดสามสิบวัน 
    ขอ  8 ในกรณีมีผูคัดคานภายในกําหนดเวลาตามขอ  7  โดยอางเหตุวาการ
ขอจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมิไดเปนไปตามหลักเกณฑ  และวิธีการท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาตรวจสอบขอเท็จจริง  และ
สรุปเร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาเห็นเปนประการใดใหแจงผู
คัดคานและเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด  หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาทราบภายในสิบหาวัน 
    ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาการคัดคานเปนเหตุทําใหการ
จดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไมชอบดวยกฎหมาย  ใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจา
พนักงานที่ดินจังหวัดสาขาส่ังยกเลิกคําขอจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรนั้นเสีย 
    ในกรณีท่ีไมมีการคัดคานหรือมีการคัดคาน  แตคณะกรรมการพิจารณาแลว
เห็นวา  การคัดคานไมเปนเหตุทําใหการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไมชอบดวย
กฎหมาย  ใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาส่ังรับจดทะเบียนจัดต้ังนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรร  โดยบันทึกสาระสําคัญลงในทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  และบันทึก
การจดทะเบียนในขอบังคับดวย  แลวออกหนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรใหผูยื่นคําขอหนึ่งฉบับ  และเก็บคูฉบับไว  ณ  สํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดิน
จังหวัดสาขาหน่ึงฉบับ 
    ทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรรและหนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดต้ัง
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามวรรคสามใหเปนไปตามแบบท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง
กําหนด 
    ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแสดงหนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดต้ังนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรตามวรรคสามไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  สํานักงานนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร 
 
   3.5 การจดทะเบียนโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะ
ใหกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 
    การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับการโอนทรัพยสินท่ีเปน
สาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะใหแกนิติบุคคลตามมาตรา  44 (1)  ใหไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมและภาษีอากร  (มาตรา  51  วรรคแรก) 
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  เงินท่ีนิติบุคคลตามมาตรา  44 (1)  ไดรับจากผูจัดสรรท่ีดินหรือผูซ้ือท่ีดิน
จัดสรรเพื่อนําไปใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค  ใหไดรับยกเวนภาษีอากร  
(มาตรา  51  วรรค  2) 
    การยกเวนภาษีอากรตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ใหตราเปนพระราช
กฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร  โดยจะกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขดวยก็ได  (มาตรา  
51  วรรคทาย) 
   พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  วาดวยการยกเวน
รัษฎากร  (ฉบบัท่ี  378)  พ.ศ.  2544. 
    มาตรา  3 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน  2  และสวน  3  หมวด  3  
ภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด  4  ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด  5  และอากรแสตมปตามหมวด  6  ใน
ลักษณะ  2  แหงประมวลรัษฎากรใหแกผูจัดสรรท่ีดินสําหรับรายได  รายรับ  และการกระทําตรา
สารอันเนื่องมาจากผูจัดสรรท่ีดินไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนทรัพยสินท่ีเปน
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  ใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน
ท่ีผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดตั้งขึน้ตามพระราชบญัญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ท้ังนี ้  ตาม
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 
    มาตรา  4 ใหยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามหมวด  4  ในลักษณะ  2  แหง
ประมวลรัษฎากรใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนท่ีผูซ้ือท่ีดินจัดสรร
จัดตั้งขึ้น  สําหรับมูลคาของฐานภาษีอันเนื่องมาจากการใหบริการในการบํารุงรักษา  และการจัดการ
สาธารณูปโภคแกสมาชิกของนิติบุคคลนั้น  ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ท้ังนี้  
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 
    กรมท่ีดินไดออกหนังสือท่ี  มท 0505/ว 3783  ลงวันท่ี  7  กุมภาพันธ  2546 
ถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  เร่ืองการจดทะเบียนโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคและ/หรือ
บริการสาธารณะ  มีขอความดังนี้ 
    ดวยไดมีพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ. 2543  ใชบังคับและตาม
มาตรา  44 (1)  แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  กําหนดใหผูจัดสรรท่ีดินพนจากหนาท่ีบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคตามมาตรา  43  เม่ือจดทะเบียนโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคนั้นใหแกนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนท่ีผูซ้ือท่ีดินจัดสรรต้ังข้ึน  และตามมาตรา  51  
กําหนดใหการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะใหแกนิติบุคคลตามมาตรา  44 (1)  ดังกลาวไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและภาษี
อากร 
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    กรมท่ีดินพิจารณาแลว  เห็นสมควรวางแนวปฏิบัติกรณีดังกลาวเพื่อให
พนักงานเจาหนาท่ีในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมถือปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 
    1. เม่ือผูจัดสรรท่ีดินขอใหดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพยสินท่ีเปน
สาธารณูปโภคและ/หรือบริการสาธารณะใหแกนิติบุคคลตามมาตรา  44 (1)  แหงพระราชบัญญัติ
การจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ใหพนักงานเจาหนาท่ีรับจดทะเบียนประเภท  “โอนทรัพยสินท่ีเปน
สาธารณูปโภค”  หรือ  “โอนทรัพยสินท่ีเปนบริการสาธารณะ”  แลวแตกรณี  กรณีผูขอมีความ
ประสงคจดทะเบียนโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะใหแกนิติบุคคลตาม
มาตรา  44 (1)  ในคราวเดียวกัน  ใหจดทะเบียนประเภท  “โอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะ”  อนุโลมปฏิบัติตามตัวอยางท่ีสงมาดวย  1 
    2. ในการจดทะเบียนโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภค  และ/หรือบริการ
สาธารณะดังกลาวขางตนไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีอากรตามมาตรา  51  แหง
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร  วาดวยการยกเวนรัษฎากร  (ฉบับท่ี  378)  พ.ศ.  2544  ประกอบกับขอ  1  ของประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากรที่สงมาตามหนังสือกรมสรรพากร  ดวนมาก  ท่ี  กค  0706/53  ลงวันท่ี  6  
มกราคม  2546  ท่ีสงมาดวย  2  กําหนดใหผูจัดสรรท่ีดินแจงการโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะตออธิบดีกรมสรรพากร  ผานพนักงานเจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม  ในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ีเปนสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะ  โดยแบบแจงการโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภค  และ/หรือบริการสาธารณะ
ตองมีขอความอยางนอยตามแบบที่แนบทายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  ดังนั้น  ในการจด
ทะเบียนโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคและ/หรือ  บริการสาธารณะใหแกนิติบุคคลตามมาตรา  
44 (1)  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  จึงใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเรียกแบบแจงการโอนทรัพยสินฯ  ดังกลาว  และเอกสารที่ระบุไวในแบบจากผู
จัดสรรท่ีดิน  พรอมท้ังแจงใหนิติบุคคลผูรับโอนทราบวา  จะตองแจงการรับโอนทรัพยสินท่ีเปน
สาธารณูปโภคและ/หรือบริการสาธารณะดังกลาวตออธิบดีกรมสรรพากรตามแบบแจงและภายใน
กําหนดในขอ  2  ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ  ดังกลาวดวย  เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีจด
ทะเบียนโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคและ/หรือบริการสาธารณะใหแกนิติบุคคลตามมาตรา  
44 (1)  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  แลว  ใหสงสําเนาบันทึกขอตกลงการโอน
ทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคและ/หรือบริการสาธารณะ  แบบแจงการโอนทรัพยสินฯ และเอกสาร
ท่ีเรียกไวจากผูจัดสรรท่ีดินใหกรมสรรพากร 
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    สรุป  ข้ันตอนการโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะ
มาเปนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามระเบียบปฏิบัติทางราชการ  (หนังสือออกโดยกรมที่ดินท่ี  
มท 0505/ว 3783)  มีดังนี้ 23 
    ลําดับแรก  นิติบุคคลหมูบานจัดสรรโดยประธานคณะกรรมการที่ไดรับ
แตงต้ังจากท่ีประชุมใหญ  แจงวันเวลารับโอนทรัพยสินและรับเงินท่ีผูจัดสรรท่ีดินตองรับผิดชอบ  
จํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนหนึ่ง  ตามมาตรา  44  วรรคทาย  จากผูจัดสรรท่ีดิน  
สําหรับรายการทรัพยสินท่ีรับมอบประกอบดวย  ท่ีดินในสวนท่ีเปนท่ีตั้งของถนนท้ังหมด  สวนเงิน
คาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคท่ีผูจัดสรรท่ีดินตองรับผิดชอบสวนหนึ่งนั้น  ผูจัดสรรท่ีดินจะตองจาย
ใหกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามประกาศของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางในจํานวนอัตรา
รอยละเจ็ดของมูลคากอสรางสาธารณูปโภคท้ังโครงการ 
    ลําดับท่ีสอง  แจงการรับโอนทรัพยสินตอกรมสรรพากร  เพื่อประโยชน
ทางดานการยกเวนคาธรรมเนียมและภาษี  โดยผูจัดสรรท่ีดินจะตองเปนผูดําเนินการตามประกาศ
ของอธิบดีท่ีกําหนดไว  คือใหผูจัดสรรที่ดินแจงการโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะตามแผนผัง โครงการ ตออธิบดีกรมสรรพากร  ผานพนักงานเจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม  ในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ีเปน
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  2543  โดยใชแบบ
การแจงโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของกรมสรรพากร 
    ลําดับท่ีสาม  จดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  ใหกับ
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ณ  สํานักงานเขตท่ีดินท่ีโครงการนั้นต้ังอยู 
    ลําดับท่ีส่ี  ภายหลังจดทะเบียนนิติกรรมการโอนลําดับท่ีสามเสร็จเรียบรอย
แลว  สุดทายนิติบุคคลหมูบานจัดสรรจะตองสงสําเนารายการทรัพยสินตอกรมสรรพากรอีกคร้ัง  
ซ่ึงเปนไปตามระเบียบปฏิบัติในประกาศฉบับเดียวกันคือ  ใหคณะกรรมการหมูบานจัดสรรท่ีตั้งข้ึน
แจงการรับโอนทรัพยสินตามข้ันตอนที่สอง  และการเปนผูใหบริการในการบํารุงรักษาและการ
จัดการสาธารณูปโภคแกสมาชิกของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรนั้น  ตามพระราชบัญญัติการจัดสรร
ท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ตออธิบดีกรมสรรพากร 
    ในขณะท่ียื่นคําขออนุญาตทําการจัดสรรท่ีดิน  ผูจัดสรรที่ดินจะตองระบุ
ระยะเวลาท่ีจะดูแลสาธารณูปโภคไวในคําขอวาจะดูแลสาธารณูปโภคเปนเวลากี่ป  ซึ่งตองไมนอย

                                                        
 23  นคร  มุธุศรี.  “4  ขั้นตอนโอนทรัพยสินสวนกลางใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรดูแล.”  อาคาร
ที่ดินวันนี.้ 9 – 16  พฤศจิกายน  2546,  หนา  86. 
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กวาหนึ่งป24 นับแตวันท่ีจัดทําสาธารณูปโภคท้ังโครงการแลวเสร็จ  ในชวงเวลาดังกลาวผูจัดสรร
ท่ีดินไมสามารถรองขอใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได  และจะตองดูแล
สาธารณูปโภคจนครบตามท่ีไดแสดงความจํานงไว  เม่ือครบกําหนดแลวผูจัดสรรท่ีดินตองแจงใหผู
ซ้ือท่ีดินจัดสรรรวมตัวกันจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรข้ึน  ท้ังนี้โครงการจัดสรรท่ีดินนั้น ๆ ตองมี
ยอดขายไมนอยกวา  50%  ดวย  หากมียอดขายไมถึงก็ไมสามารถแจงใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดต้ังนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรได  และผูจัดสรรท่ีดินตองดูแลสาธารณูปโภคตอไป 25 
    สวนโครงการจัดสรรท่ีดินตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  
หากผูจัดสรรท่ีดินละท้ิงโครงการไปหรือหาตัวผูจัดสรรท่ีดินไมเจอ  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนท่ีดินแปลงยอยตามแผนผังโครงการ  อาจยื่นคําขอตอเจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา  ท่ีโครงการจัดสรรท่ีดินต้ังอยูในเขต  เพื่อจัดต้ังนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรได  (มาตรา  70  วรรค  4) 
    เนื่องจากการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีข้ันตอนมากมาย  และมี
ผูเกี่ยวของจํานวนมาก  จึงทําใหเกิดปญหาดังนี้ 
 
    (1) เจาพนักงานท่ีดิน  ปฏิเสธการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร 
     เจาพนักงานท่ีดินปฏิเสธการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
เนื่องจากเขาขายขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 26 
     1) ยื่นจดทะเบียนขัดกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการจัดสรร
ท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ซ่ึงกําหนดไวในมาตรา  44  วา  หากผูจัดสรรประสงคจะพนจากหนาท่ีบํารุงรักษา

                                                        
 24  ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  เร่ือง  การกําหนดระยะเวลาในการบํารุงรักษา

สาธารณูปโภค  พ.ศ.  2545. 
  การย่ืนคําขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน  ผูขอทําการจัดสรรที่ดินตองกําหนดระยะเวลาในการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา  23 (5)  ไว  ไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันที่จัดทําสาธารณูปโภคท้ัง
โครงการแลวเสร็จ. 
 25  “หวงงบฯ นิติบุคคลจัดสรรบาน  กรมที่ดินออกโรงคุมเพดานคาปรับ.”  สรรพสารตลาดบาน. 
7 – 13  กันยายน  2546,  หนา  4. 
 26  นคร  มุธุศรี.  “เจ็ดปจจัย  จดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไมได.”  สรรพสาร
ตลาดบาน.  17 – 23  สิงหาคม  2546,  หนา 12. 
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สาธารณูปโภคโดยการจดทะเบียนบริหารการจัดการในรูปแบบของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
จะตองปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางอยางนอย  3  ประการ  คือ 
     ก. จัดทําบัญชีทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภค  พรอมรายละเอียด
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินและเอกสารอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
     ข. แจงใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรทุกรายทราบ  พรอมบัญชีทรัพยสิน  
เพ่ือดําเนินการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  เพ่ือรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแล
บํารุงรักษา 
     ค. การแจงตามขอ  ข. ใหผูจัดสรรท่ีดิน  ทําเปนหนังสือสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนไปยังภูมิลําเนาของผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  และประกาศในหนังสือพิมพซ่ึง
แพรหลายในทองถ่ินนั้นไมนอยกวาสามวัน  พรอมท้ังปดประกาศสําเนาหนังสือแจงผูซ้ือท่ีดิน
จัดสรรและบัญชีทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะไวในท่ีเปดเผย 
    ประเด็นท่ีขัดเจตนารมณกฎหมาย  คือมักจะไมแจงผูซ้ือท่ีดิน
จัดสรรหรือแจงโดยไมแนบบัญชีทรัพยสิน  รวมท้ังแจงไมครบถวนท้ัง  3  วิธี 
    2) ไมเปนไปตามลําดับข้ันตอนของกฎกระทรวง  และระเบียบ
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง  คือ  แทนท่ีผูจัดสรรท่ีดินจะทําหนาท่ีแจงผูซ้ือท่ีดินจัดสรรโดยวิธี
สงหนังสือทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังภูมิลําเนาของผูซ้ือท่ีดินจัดสรร   กลับกลายเปน
คณะกรรมการหมูบานเปนผูลงนามแทน   นอกจากนั้นบางโครงการผูซ้ือท่ีดินจัดสรรยังลดข้ันตอน
โดยจัดประชุมลงมติไปกอนผูจัดสรรท่ีดินออกจดหมายแจง 
    3) ผูจัดสรรท่ีดินนําท่ีดินและทรัพยนอกรายการ  ยกใหนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร  โดยไมมีการแกไขแผนผังโครงการกอน  เชน  การโอนอาคารสโมสร  สํานักงาน
คณะกรรมการหมูบานและพ้ืนท่ีพิเศษ เดิมผูจัดสรรท่ีดินอาจจะมีวัตถุประสงคเพื่อขายหรือกันเอาไว
สําหรับพัฒนาเปนอยางใดอยางหนึ่ง  แตภายหลังมีการเปล่ียนใจสงมอบใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
กรณีอยางนี้ยอมจะไมตรงกับแผนผังท่ีไดรับอนุญาตใหจัดสรร  จะตองยื่นแกไขใหตรงตาม
เจตนารมณใหม  หากไมดําเนินการหรือไมมีหนังสือยินยอมยืนยันของผูจัดสรรท่ีดินเปนลายลักษณ
อักษร  เจาพนักงานก็อาจจะปฏิเสธไมรับจดทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรรให  ท้ัง ๆ ท่ีผูจัดสรร
ท่ีดินมีความประสงคท่ีจะมอบให 
    4) เจาพนักงานท่ีดินตีความไปคนละทางกับผูขอยื่นจดทะเบียน  ผู
ยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรรยืนยันวาตองเปนอยางหนึ่ง  ฝายเจาหนาท่ีท่ีดินตีความไปคน
ละทาง  เชน  หมูบานท่ีมีการแบงพื้นท่ีพัฒนาเปนเฟสยอยๆ  จํานวนหลายโครงการ  ภายใตช่ือ
เดียวกัน เพียงแตมีเลขกํากับตอทาย  (เชนใชช่ือวา  โครงการสุขสบาย เฟส 9)  คณะกรรมการ
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หมูบานในฐานะตัวแทนท้ังฝายผูซ้ือท่ีดินจัดสรรและท้ังผูจัดสรรท่ีดินไดยื่นจดทะเบียนรวมเปน
หนึ่งนิติบุคคล  พอถึงข้ันพิจารณาเจาพนักงานท่ีดินกลับแจงวา  ตองทําการยื่นจดทะเบียนใหมโดย
แบงแยกออกเปนหลายนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามจํานวนโครงการ  เม่ือไมมีการกําหนดระเบียบ
กฎเกณฑในเร่ืองนี้เอาไวอยางชัดเจน  จึงเกิดการตีความตามความรูความเขาใจของแตละคน 27 
    (2) ความยากของการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 28 
    ความยากของการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ภายใต
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543  กับโครงการที่ดินจัดสรรในอดีตท่ีเกิดข้ึนกอน
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543  ประกาศบังคับใชนั้น  มีดังนี้ 
    1. ความยากตอการทําความเขาใจใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรทราบถึงผลดี
และผลเสีย  ของการจดทะเบียนเขาสูระบบนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
    2. ความยากตอการจัดหางบประมาณดําเนินการ  ท้ังในแงของการ
ประชาสัมพันธ  และการดําเนินงานในการจัดทําเอกสารและการประชุมใหญของผูซ้ือท่ีดินจัดสรร
เพื่อขออนุมัติจดทะเบียนเขาสูระบบนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
    3. ความยากในการสํารวจตรวจสอบ  เพ่ือจัดทําบัญชีทรัพยสินอัน
เปนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
    4. ความยากในการเรียกชําระคาใชจายสาธารณูปโภค  และบริการ
สาธารณะจากผูซ้ือท่ีดินจัดสรรท่ีคางชําระท้ังท่ีมีอยูกอนในอดีตจนถึงปจจุบัน 
    5. ความยากในการกําหนดตัวเลข  คาใชจายสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะสวนกลาง  ท่ีจะมีผลบังคับใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรแปลงยอยหรือผูจัดสรรท่ีดินที่ยัง
จําหนายที่ดินจัดสรรไมไดตกลงรวมกัน  และเห็นชอบตอการชําระคาใชจายดังกลาว  ใหกับนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรร 
    สําหรับโครงการจัดสรรท่ีดินท่ีเกิดข้ึน  หลังพระราชบัญญัติการจัดสรร
ท่ีดิน พ.ศ. 2543  ประกาศใชบังคับการจะยื่นคําขอจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรกับ
เจาหนาท่ีท่ีดิน  ภายใตพระราชบัญญัติขางตน  ไมเปนเร่ืองลําบาก  ท้ังนี้เนื่องจากผูจัดสรรท่ีดินจะ
พนภาระความรับผิดชอบในการดูแล  บํารุงรักษาสาธารณูปโภคไดนั้น  จะตองครบกําหนด
ระยะเวลาการทําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีผูจัดสรรท่ีดินจัดทําและมอบไวใหกับ

                                                        
 27  นคร  มุธุศรี.  “เจ็ดปจจัย  จดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไมได.”  สรรพสาร
ตลาดบาน.  24 – 30  สิงหาคม  2546,  หนา  18. 
 28  พิสิฐ  ชูประสิทธิ์.  “5  ปจจัยความยากงายการจดทะเบียนและบริหารนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร  (ตอนจบ).”  ดัชนีซื้อขายบานที่ดิน.  19 – 25  กันยายน  2546,  หนา  60. 
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คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัด  หรือจังหวัดสาขา  และกรณีท่ีประสงคจะพนจากความ
รับผิดชอบในการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ผูจัดสรรที่ดินยังตองมีหนาท่ีแจงใหผูซ้ือท่ีดิน
จัดสรรทราบลวงหนาอยางนอย  180  วัน  เพื่อใหผูซื้อท่ีดินจัดสรรเตรียมการวางแผนและ
ดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  เขามารับมอบจัดการดูแลและ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคแทนผูจัดสรรท่ีดินตอไป 
    เร่ืองขางตนจะไมเปนการลําบากตอผูจัดสรรท่ีดิน  หากผูจัดสรรท่ีดิน
ไดดําเนินการดังนี้ 
    1) ไดทําความเขาใจเร่ืองการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรกับผูซ้ือท่ีดินจัดสรรแลว 
    2) มีขอมูลเอกสารหลักฐานประกอบการดําเนินการเรื่องดังกลาวไว
พรอมแลว  ท้ังสําเนาหนังสือกรรมสิทธ์ิหรือโฉนดท่ีดินจัดสรรแปลงยอย  ช่ือ – ท่ีอยู ท่ีสามารถ
ติดตอผูซ้ือท่ีดินจัดสรรได 
    3) มีบัญชีเอกสารรายการท่ีดินจัดสรรท่ีจดทะเบียนสาธารณูปโภค  
และบริการสาธารณะไวเรียบรอยแลว 
    4) มีใบอนุญาตจัดสรรท่ีดินและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีออกโดย
เจาหนาท่ีท่ีดินเรียบรอยแลว 
    5) มีความพรอมของบุคคล หรือผูซ้ือท่ีดินจัดสรรเขามารองรับงาน
ในตําแหนงของคณะกรรมการหมูบานจัดสรร พรอมแลว 
    ถาเร่ืองท้ัง  5  ขอขางตนมีความพรอม  การดําเนินการยื่นคําขอจด
ทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรจะสามารถดําเนินการตอไปได  ไมเปนปญหาและอุปสรรค
แตอยางใด 
 
   3.6 ผลของการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 
    (1) นิติบุคคลหมูบานจัดสรรท่ีจดทะเบียนแลว  มีฐานะเปนนิติบุคคล  
(มาตรา  46  วรรคแรก)  เพื่อเปนการรองรับฐานะทางกฎหมายของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ให
สามารถทํานิติกรรมสัญญาเปนโจทกฟองคดี    หรือเปนจําเลยได    อันจะทําใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพและคลองตัวในการติดตอกับบุคคลภายนอก        ในทํานองเดียวกับนิติบุคคลอาคาร
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ชุดตามมาตรา   33  วรรคหน่ึง 29  แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522  โดยมีคณะกรรมการ
หมูบานจัดสรรเปนผูดําเนินกิจการหมูบานจัดสรร  ในลักษณะเปนคณะบุคคล  (Collective  body)  
รวมกันบริหาร  ซ่ึงเปนการนําปญหาในทางปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารนิติบุคคลอาคารชุดมา
ปรับปรุงใหดีขึ้น       โดยมาตรา  35 30  แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522  บัญญัติใหนิติ
บุคคลอาคารชุดมีผูจัดการคนหนึ่งเปนผูดําเนินการแทน  ซ่ึงปรากฏอยูเสมอวาผูพัฒนา
อสังหาริมทรัพยท่ีเปนผูดําเนินโครงการอาคารชุดไดแตงต้ังพวกพองของตนเขาเปนผูจัดการอาคาร
ชุด  เพื่อแสวงหาประโยชนอยูเนือง ๆ และใชวิธีการบริหารท่ีไมเหมาะสม  ซ่ึงเปนการใชดุลพินิจ
ของบุคคลเพียงคนเดียว  การพิจารณาจึงอาจไมรอบคอบเพียงพอ31 
    (2) ผู จั ดสรร ท่ีดินพนจากหน า ท่ี ในการ บํ า รุ ง รักษา ท่ีดิน อัน เปน
สาธารณูปโภค  เม่ือไดจดทะเบียนโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคสวนกลาง  ใหกับนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร  และจะตองจายเงินสวนหนึ่งใหกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรร32ตามมาตรา 44   วรรค 
ทาย 33  จํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคท่ีผูจัดสรรท่ีดินตองรับผิดชอบ       ตองไมนอยกวา
จํานวนเงินท่ีทําสัญญาคํ้าประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค34  ก็คืออัตรารอยละเจ็ดของราคาคา

                                                        
  พระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522 
 29   มาตรา  33  นิติบุคคลอาคารชุดท่ีไดจดทะเบียนตามมาตรา  31  ใหมีฐานะเปน
นิติบุคคล 
   นิติบุคคลอาคารชุดมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการ  และดูแลรักษาทรัพยสวนกลาง และใหมีอํานาจ
กระทําการใด ๆ เพื่อประโยชนตามวัตถุประสงคดังกลาว  ทั้งนี้  ตามมติของเจาของรวม  ภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัตินี้ 
 30  มาตรา  35  ใหนิติบุคคลอาคารชุดมีผูจัดการคนหนึ่ง  ซึ่งจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ก็ได 
  ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูจัดการ  ใหนิติบุคคลนั้นแตงต้ังบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเปนผูดําเนินการ
แทนนิติบุคคลในฐานะผูจัดการ 
 31  หมายเหตุการพิจารณาพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  2543  ของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา. หนา164. 
 32  ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางวาดวยการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติ

บุคคลตามกฎหมายอ่ืน และการขออนุมัติดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค พ.ศ.  2545 
  ขอ  12. ผูจัดสรรที่ดินจะพนจากหนาที่การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค ที่ไดจัดใหมีขึ้น  เพื่อการ
จัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต    เม่ือไดจดทะเบียนโอนทรัพยสินและสงมอบจํานวนเงิน
คาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบ  ตามบัญชีในขอ  5 (1)  ใหแกนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว 
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กอสรางของทางราชการในขณะทําสัญญาคํ้าประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค35  เปนเงินคา
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคท่ีผูจัดสรรท่ีดินตองจายคิดเปนเงินจํานวน  7%  ของมูลคากอสราง
สาธารณูปโภคท้ังโครงการ  (ซ่ึงไมรวมมูลคากอสรางสโมสร)  ใหกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรรดวย  
โดยเฉพาะโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรหลังจากท่ีกฎหมายมีผลบังคับใชแลว  ถือเปนกฎหมาย
บังคับใชท่ีมีอยูในพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ซ่ึงแมวาโครงการจัดสรรท่ีดินจะปด
การขายแลว  แตยังไมไดโอนสาธารณูปโภคใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ผูจัดสรรท่ีดินก็ตอง
จายเงินจํานวนนี้ไมสามารถหลบเล่ียงได  เพราะขณะขออนุญาตจัดสรรจะมีการตีราคาคากอสราง
สาธารณูปโภค  ในท่ีนี้ไมรวมสโมสร  โดยผูจัดสรรท่ีดินจะตองจัดหาสถาบันการเงินมาทําสัญญาคํ้า
ประกัน  โดยสัญญาดังกลาวตองยื่นเปนหลักฐานไวกับคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินท่ีโครงการนั้น
ตั้งอยู  ดังนั้นจะไมมีผูจัดสรรท่ีดินรายใดท่ีจะหลีกเล่ียงได  สวนเงินเรียกเก็บคาสวนกลางท่ีผูจัดสรร

                                                                                                                                                               
 33  พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  2543 
  มาตรา  44  วรรคทาย 
  การดําเนินการตาม  (1)  และ  (2)  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
กลางกําหนด  ทั้งนี้  โดยตองกําหนดใหผูจัดสรรท่ีดินรับผิดชอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนหนึ่ง
ดวย 
 34  ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางวาดวยการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติ

บุคคลตามกฎหมายอ่ืน  และการขออนุมัติดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  พ.ศ.  2545 
  ขอ  5. ผูจัดสรรที่ดินใดมีความประสงคจะพนจากหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ที่ไดจัด
ใหมีขึ้น  เพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาตภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาท่ีผู

จัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ตามมาตรา  23 (5)  และมีผูซื้อที่ดินจัดสรรจํานวน
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการแลว  ใหดําเนินการดังนี้ 
   (1)  จัดทําบัญชีทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้นเพื่อการจัดสรร

ที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต  พรอมรายละเอียดหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินและเอกสารอื่นที่

เก่ียวของ  รวมทั้งระบุจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบ  ทั้งนี้  ตองไมนอย
กวาจํานวนเงินที่ทําสัญญาคํ้าประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
 35  ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  เร่ือง  กําหนดขั้นตอน  หลักเกณฑ  และวิธีการ
พิจารณา  แผนผัง  โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน  และการขอแกไขเปล่ียนแปลงแผนผัง  โครงการ  
พ.ศ.  2545 
  มาตรา  4  การดําเนินการทําสัญญาคํ้าประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค ตามมาตรา  
43  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  2543  ใหกําหนดอัตรารอยละเจ็ดของราคาคากอสราง
กลางของทางราชการในขณะทําสัญญาคํ้าประกันการบํารุงรักษาสาธารณปูโภค 
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ท่ีดินเก็บกับผูซ้ือท่ีดินจัดสรรตอนทําสัญญาซ้ือขายนั้น  ไมเกี่ยวกับท่ีกฎหมายกําหนด    แตเปนส่ิงท่ี
เจาของโครงการจัดต้ังข้ึนดวยความสมัครใจของคนในชุมชนเอง 36 
    สําหรับผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศคณะ
ปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286 พ .ศ.  2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภค  ซ่ึงก็คือ
โครงการจัดสรรท่ีดินกอนพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ใชบังคับ   ไมตอง
รับผิดชอบจายเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคใหกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  โดยกรมท่ีดินได
ออกหนังสือท่ี  มท 0517.2/ว 7569  ลงวันท่ี  9  มีนาคม  2547  ถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  
เร่ือง  จํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคท่ีผูไดรับใบอนุญาต หรือผูรับโอนใบอนุญาตตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  (พ.ศ.  2515)  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปน
สาธารณูปโภคตองรับผิดชอบตามมาตรา  44  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  มี
ขอความดังนี้ 
    ดวยมีผูซ้ือท่ีดินจัดสรรของโครงการจัดสรรท่ีดินท่ีไดรับใบอนุญาตให
ทําการจัดสรรท่ีดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  ลงวันท่ี  24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2515  
หารือขอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ  กรณีการพนจากความรับผิดชอบในการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคของผูจัดสรรท่ีดิน  เมื่อผูจัดสรรท่ีดินแจงใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร  ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนเพื่อรับ
โอนสาธารณูปโภคไปจัดการ  และดูแลบํารุงรักษาผูจัดสรรท่ีดินตองรับผิดชอบจํานวนเงินคา
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนหนึ่ง  ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา  44  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ
การจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  และระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางวาดวยการจัดต้ังนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  และการขออนุมัติดําเนินการเพ่ือการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภค  พ.ศ.  2545  ขอ  5  (1)  หรือไม  อยางไร 
    กรมท่ีดินไดนําเร่ืองดังกลาวเสนอคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง  
พิจารณาวินิจฉัยในการประชุมคร้ังท่ี  1/2547  เม่ือวันท่ี  29  มกราคม  2547  ท่ีประชุมมีมติเปนเอก
ฉันทวา  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  ลง
วันท่ี  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภคไมตอง

                                                        
 36  บุญเชิด  คิดเห็น.  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย  กรมที่ดิน. “จับตาโอน
สาธารณูปโภคสวนกลาง  ดอกเบ้ียลด  เงินตนหด  ผูประกอบการเบี้ยว.”  สยามธุรกิจ.  28  กันยายน – 4  
ตุลาคม  2546,  หนา  24.  
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รับผิดชอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนหนึ่ง  ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวดังกลาว
ขางตน  ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 
    1. การนํามาตรา  44  มาใชบังคับโดยอนุโลม  คือ  อนุโลมใหทํา
เทาท่ีจะทําได  เมื่อประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  (พ.ศ.  2515)  ไมไดกําหนดใหทําสัญญาคํ้า
ประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคไว  ผูจัดสรรท่ีดินจึงไมไดจัดเตรียมเงินดังกลาวไวสําหรับให
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน 
    2. การอนุโลมใหทําเทาท่ีทําไดนั้น  ตองใหความยุติธรรมกับท้ังสอง
ฝาย  หากทําใหฝายหน่ึงฝายใดตองเดือดรอน  ยอมไมสมควร  เพราะถากฎหมายกําหนดใหทําแตผู
ปฏิบัติทําไมได  ผูปฏิบัติก็จะไมดําเนินการอยางใดหรือหลบหนีไป  ความเดือดรอนเสียหายจะตก
อยูกับผูซ้ือท่ีดินจัดสรรท้ังหมด 
    3. กรณีท่ีเจาของโครงการทอดท้ิงไมดูแลบํารุงรักษา  ผูซ้ือท่ีดิน
จัดสรรสามารถรวมตัวกันจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา  70  วรรคส่ี  แหง
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ.  2543  การจัดต้ังนิติบุคคล ฯ  ดังกลาวก็ไมไดรับเงินคา
บํารุงรักษา  เนื่องจากเจาของโครงการท้ิงไปแลว 
    4. โครงการจัดสรรท่ีดินตามประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  (พ.ศ.  
2515)  ไดกอสรางสาธารณูปโภคเสร็จนานแลว  จึงเปนการยากท่ีจะนําราคาคากอสรางกลางของ
ทางราชการในขณะน้ัน มาเปนฐานในการคํานวณจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
    (3) เจาของท่ีดินทุกแปลงตองเปนสมาชิกของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
(มาตรา  47  วรรคแรก)  แมวาในขณะลงมติจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรรายใด
จะเปนฝายขางนอยท่ีไมไดใหความเห็นชอบในการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรก็ตาม  เม่ือตั้งนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรไดแลว  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรทุกคนก็จะตองเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
โดยผลของกฎหมายบังคับไว  ผลตอเนื่องของการท่ีกฎหมายกําหนดบังคับใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรทุก
รายเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  คือ  สมาชิกผูใดไมพอใจการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะกรรมการหมูบานจัดสรร  ก็ไมสามารถลาออกจากการเปนสมาชิกหรือปฏิเสธไมชําระเงินคา
บํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ตราบท่ียังเปนเจาของท่ีดินจัดสรรนั้นอยู  ซ่ึงจะเปนการ
บังคับโดยทางออมใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรตองเขารวมประชุมใหญ  เพ่ือคัดเลือกผูบริหารนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร  และกํากับดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการหมูบานจัดสรร 
    (4) สําหรับท่ีดินแปลงท่ียังไมไดขายหรือโอนกลับมาเปนของผูจัดสรร
ท่ีดินกฎหมายกําหนดใหผูจัดสรรท่ีดินเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรดวย  (มาตรา  47  วรรค
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สอง)  สําหรับคะแนนเสียงของผูจัดสรรท่ีดินในฐานะสมาชิกจะมีเพียงคะแนนเดียวหรือมีจํานวน
เทากับแปลงท่ีดิน  ข้ึนอยูกับขอบังคับของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา  45 (7) 37 
    (5) มีคณะกรรมการหมูบานจัดสรรเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรตามกฎหมายและขอบังคับของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ภายใตการควบคุมดูแลของ
ท่ีประชุมใหญสมาชิก  (มาตรา  46  วรรคสอง) คณะกรรมการหมูบานจัดสรรเปนผูแทนของนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  (มาตรา  46  วรรคสาม) 
    (6) นิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีอํานาจหนาท่ี  (มาตรา  48)  โดยมีกฎหมาย
รองรับดังนี้ 
     (1) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการใชประโยชนสาธารณูปโภค 
     (2) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยูอาศัย  และการจราจรภายในท่ีดิน
จัดสรร 
     (3) เรียกเก็บเงินคาใชจายในการบํารุงรักษา  และการจัดการ
สาธารณูปโภคในสวนท่ีนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีหนาท่ีบํารุงรักษาจากสมาชิก 
     (4) ยื่นคํารองทุกข หรือเปนโจทกฟองแทนสมาชิกเกี่ยวกับกรณีท่ี
กระทบสิทธิหรือประโยชนของสมาชิกจํานวนต้ังแตสิบรายข้ึนไป 
     (5) จัดใหมีบริการสาธารณะเพ่ือสวัสดิการของสมาชิก  หรือจัดสรร
เงินหรือทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน 
     (6) ดําเนินการอ่ืนใดใหเปนไปตามกฎกระทรวง  ระเบียบของ
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง หรือขอบังคับของคณะกรรมการที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
    การดําเนินการตาม  (1)  (2)  และ  (5)  จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
มติท่ีประชุมใหญของสมาชิก   
    (7) เจาของท่ีดินจัดสรรทุกแปลงจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
บํารุงรักษา  และการจัดการสาธารณูปโภค  (มาตรา  49)38  กลาวคือ  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรออกคาใชจาย

                                                        
 37  หมายเหตุการพิจารณาพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  2543  ของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา. หนา165. 
 38  พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  2543 
  มาตรา  49  คาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค  ใหจัดเก็บเปนราย
เดือนจากที่ดินแปลงยอยในโครงการจัดสรรที่ดินทุกแปลง  ทั้งนี้  อาจกําหนดคาใชจายในอัตราท่ีแตกตางกัน
ตามประเภทการใชประโยชนที่ดิน  หรือขนาดพื้นที่ไดตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 
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ในการบํารุงรักษา  และการจัดการสาธารณูปโภคสําหรับท่ีดินจัดสรรท่ีตนซ้ือ  และใหผูจัดสรรท่ีดิน
ออกคาใชจายสําหรับท่ีดินแปลงยอยท่ียังไมมีผูซ้ือ   
    การกําหนดใหเรียกเก็บเงินคาใชจายในการบํารุงรักษา  และการจัดการ
สาธารณูปโภคสามารถกําหนดคาใชจายในอัตราท่ีแตกตางกันได    ตามประเภทการใชประโยชน
ท่ีดิน  หรือขนาดของท่ีดิน39  เพ่ือความเหมาะสมแกภาระในการเสียคาใชจายในการบํารุงรักษา  
และเปนธรรมแกผูซ้ือท่ีดินจัดสรรทุกราย  โดยความเห็นชอบของมติท่ีประชุมใหญ 40   

                                                                                                                                                               
  ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรออกคาใชจายในการบํารุงรักษา  และการจัดการสาธารณูปโภคสําหรับที่ดิน
จัดสรรท่ีตนซ้ือ  และใหผูจัดสรรที่ดินออกคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคสําหรับที่ดิน
แปลงยอยที่ยังไมมีผูซื้อ 
  การกําหนดและการแกไขอัตราคาใชจายในการบํารุงรักษา  และการจัดการสาธารณูปโภค  
จะตองไดรับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญของสมาชิกตามมาตรา  44 (1)  หรือคณะกรรมการตาม
มาตรา  44 (2) 
  ใหเร่ิมเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค  เม่ือเร่ิมจัดต้ังนิติบุคคล
ตามมาตรา  44 (1)  หรือเม่ือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตามมาตรา  44 (2)  โดยใหนิติบุคคลตาม
มาตรา  44 (1)  หรือผูซึ่งดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตามมาตรา  44 (2)  ที่มีหนาที่ในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคมีอํานาจในการจัดเก็บ 
  หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษา  และการจัดการสาธารณูปโภค  และ
การจัดทําบัญชี  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 
 39  ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางวาดวยการกําหนดคาใชจาย  หลักเกณฑและวิธีการ

จัดเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค  และการจัดทําบัญชี  พ.ศ.  2545. 
  ขอ  5   นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  หรือผูซึ่งดําเนินการเพื่อ

การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตามมาตรา  44 (2)  อาจกําหนดคาใชจายท่ี
จะจัดเก็บจากที่ดินแปลงยอยในโครงการจัดสรรท่ีดินทุกแปลง  ในอัตราตามประเภทการใชประโยชนที่ดินหรือ

ขนาดพื้นที่ดังตอไปนี้ 
  (1) ที่ดินที่ใชเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม 
  (2) ที่ดินที่ใชเพื่อประกอบการพาณิชยกรรม 
   (3) ที่ดินที่ใชเพื่อเกษตรกรรม 
  (4) ที่ดินที่ใชเพื่ออยูอาศัย 
  (5) ที่ดินเปลา 
 40  ขอ  6   กรณีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  เม่ือจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว  
ใหคณะกรรมการหมูบานจัดสรรกําหนดอัตราคาใชจายและเสนอใหที่ประชุมใหญของสมาชิกมีมติเห็นชอบ 
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    ในกรณีท่ีมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ตามมาตรา  44 (1)  เพื่อ
รับผิดชอบในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค  การกําหนดหรือการแกไขเปล่ียนแปลง
อัตราคาใชจายในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  จะตองกระทําโดยมติของท่ีประชุมใหญสมาชิกนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรร  
    การเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรานี้  ใหเร่ิม
เก็บไดตอเม่ือมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ดังนั้น  ในระยะเวลาเร่ิมตนของการจัดสรรท่ีดิน  
ซ่ึงเปนชวงระยะเวลาท่ีผูจัดสรรที่ดินยังคงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลรักษาสาธารณูปโภคตาม
มาตรา  23 (5)  ประกอบกับมาตรา  43  ผูจัดสรรที่ดินจะเรียกเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคจากผูซ้ือท่ีดินจัดสรรโดยอาศัยอํานาจตามมาตราน้ีไมได 41 
    เพื่อเปนมาตรการบังคับแกผูฝาฝนไมชําระคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  
จึงกําหนดขั้นตอนการลงโทษ  (Sanction)  ไวเปนลําดับ  (มาตรา  50)42  คือ  การชําระเงินคา
บํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคชากวาท่ีกําหนดตั้งแตหนึ่งเดือนแตยังไมถึงสามเดือน  

                                                                                                                                                               
  เม่ือท่ีประชุมใหญของสมาชิกมีมติเห็นชอบการกําหนดอัตราคาใชจายดังกลาวแลว  ให

คณะกรรมการหมูบานจัดสรรแจงใหสมาชิกทราบวาจะจัดเก็บคาใชจายเปนรายเดือนในอัตราเทาใด  จะเริ่ม

จัดเก็บคาใชจายจากสมาชิกภายในวันที่เทาใดของทุกเดือน  พรอมทั้งวิธีการและสถานที่ในการจัดเก็บ 
  การกําหนดวันเร่ิมจัดเก็บคาใชจายของเดือนแรก  จะตองกําหนดระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ
วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของสมาชกิมีมติเห็นชอบการกําหนดอัตราคาใชจาย 
 41  หมายเหตุการพิจารณาพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  2543  ของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา.  หนา168 - 169. 
 42   พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  2543. 
  มาตรา  50  ผูมีหนาที่ชําระเงินคาบํารุงรักษา  และการจัดการสาธารณูปโภคตามมาตรา  
49  วรรคสอง  ที่ชําระเงินดังกลาวลาชากวาเวลาท่ีกําหนด   จะตองจายคาปรับสําหรับการจายเงินลาชาตาม
อัตราที่คณะกรรมการกําหนด 
  ผูที่คางชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคติดตอกัน  ต้ังแตสามเดือนขึ้นไป  
อาจถูกระงับการใหบริการหรือการใชสิทธิในสาธารณูปโภค  และในกรณีที่คางชําระติดตอกันต้ังแตหกเดือนขึ้น
ไป  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผูคางชําระจนกวาจะ
ชําระใหครบถวน  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
  ใหถือวาหนี้คาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค  เปนหนี้บุริมสิทธิในมูลรักษา

อสังหาริมทรัพยเหนือที่ดินจัดสรรของผูคางชําระ 

DPU



107 

จะตองเสียคาปรับตามอัตราท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัดกําหนด 43  การชําระคาบํารุงรักษา
ลาชาตั้งแตสามเดือนแตไมถึงหกเดือน  อาจถูกระงับการใหบริการหรือการใชสิทธิในสาธารณูปโภค
ท่ีตนไดรับประโยชนนั้น  และในกรณีท่ีคางชําระในระยะเวลานานติดตอกันตั้งแตหกเดือนขึ้นไป  
พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมในท่ีดินจัดสรรของผูคางชําระ 44  

                                                        
 43  ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร  วาดวยการกําหนดอัตราคาปรับกรณีที่

ชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคลาชากวาเวลาที่กําหนด  พ.ศ.  2546 
  ขอ  3 ใหกําหนดอัตราคาปรับกรณีที่เจาของที่ดินแปลงยอยในโครงการจัดสรรท่ีดินชําระเงิน
คาใชจายในการบํารุงรักษา  และการจัดการสาธารณูปโภคลาชากวาเวลาท่ีกําหนดดังนี้ 
   (1) ที่ดินที่ใชเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม  และท่ีดินที่ใชเพื่อประกอบการพาณิชยกรรม  
ตองชําระคาปรับในอัตราที่นิติบุคคลกําหนดตามนัยขอ  9  ของระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  วา
ดวยการกําหนดคาใชจาย  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษา  และการจัดการ

สาธารณูปโภคและการจัดทําบัญชี  พ.ศ.  2545  แตตองไมเกินรอยละสิบหาของจํานวนเงินที่คางชําระ 
   (2) ที่ดินที่ใชเพื่อเกษตรกรรม  ที่ดินที่ใชเพื่อท่ีอยูอาศัยและที่ดินเปลาตองชําระคาปรับใน

อัตราที่นิติบุคคลกําหนดตามนัยขอ 9  ของระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  วาดวยการกําหนด

คาใชจาย  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษา  และการจัดการสาธารณูปโภคและการ
จัดทําบัญชี พ.ศ. 2545 แตตองไมเกินรอยละสิบของจํานวนเงินที่คางชําระ 
 44  ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร  วาดวยการระงับการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมในท่ีดินจัดสรร  พ.ศ.  2546 
  ขอ  2 นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  หรือผูซึ่งดําเนินการเพื่อการ

บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามที่ไดอนุมัติจากคณะกรรมการ  ที่มีความประสงคขอใหพนักงานเจาหนาที่ระงับ

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผูคางชําระเงินคาบํารุงรักษา  และการจัดการสาธารณูปโภค
ติดตอกันต้ังแตหกเดือนขึ้นไป  นิติบุคคลดังกลาวตองมีหนังสือแจงใหผูคางชําระทราบลวงหนาอยางนอยสิบหา
วัน  เม่ือครบกําหนดแลวใหแจงเปนหนังสือตอเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  หรือเจาพนักงานที่ดิน

กรุงเทพมหานครสาขา  ซึ่งที่ดินนั้นต้ังอยูพรอมหลักฐานการแจงเจาของที่ดิน 
  ขอ  3 เม่ือเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  หรือเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา  
ไดรับแจงตามขอ  2  แลว  ใหส่ังระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  แลวดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (1) ลงในบัญชีอายัด  (บ.ท.ด. 27)  โดยระบุวา  “ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
ตามมาตรา  50  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  2543  ตามหนังสือนิติบุคคล…..ลงวันที่….”  
แลวลงลายมือชื่อกํากับไว  พรอม  วัน  เดือน  ป 
  (2) เขียนคําส่ังหามโอน  (ท.ด.37)  กลัดติดไวตรงดานหนาของหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน
ฉบับสํานักงานท่ีดิน  สําหรับที่ดินแปลงที่ถูกระงับ 
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เชน  หามทําการซ้ือขาย  จํานอง ฯลฯ และระงับการบริการทุประเภท  จนกวาจะชําระใหครบถวน  
พรอมกับตองเสียคาปรับอัตรารอยละ  10  ของอัตราคาสาธารณูปโภคท่ีคางชําระดวย  ซ่ึงอัตรา
คาปรับดังกลาว  เปนระเบียบท่ีออกโดยคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร  สําหรับ
จังหวัดอ่ืน ๆ เปนอํานาจของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินในแตละจังหวัดจะตองออกระเบียบและ
กําหนดอัตราคาปรับเอง 
    ตอมาภายหลังหากไดชําระเงินคาใชจายในการบํารุงรักษา และจัดการ
สาธารณูปโภคพรอมคาปรับครบถวนแลว  ใหคณะกรรมการหมูบานจัดสรรมีหนังสือแจงใหเจา
พนักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร  หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดท่ีโครงการตั้งอยูในเขต  ยกเลิกระงับ
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีเจาของท่ีดินชําระเงินจํานวนดังกลาว  
ท้ังนี้  เปนไปตามบทบัญญัติมาตรา  50  ท่ีวา  ผูมีหนาท่ีชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภคตามมาตรา  49  วรรคสอง  ท่ีชําระเงินดังกลาวลาชากวาเวลาท่ีกําหนด  จะตองจาย
คาปรับสําหรับการจายเงินลาชาตามอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด 
    หลักการนี้แตกตางจากท่ีใชอยูในพระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522 
45  ซ่ึงกําหนดใหการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธ์ิในหองชุด  จะตองมีหนังสือ
รับรองรายการชําระหนี้คาใชจายสวนกลาง ท่ีเรียกวาใบปลอดหนี้ จากผูจัดการอาคารชุดไปแสดง
ตอพนักงานเจาหนาท่ี   ซ่ึงหากใชหลักการดังกลาว จะมีผลกระทบเปนภาระแกเจาของที่ดินเปน
จํานวนมาก  ท้ังผูท่ีคางชําระเงินคาใชจายในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและผูท่ีมิไดคางชําระ  จึง

                                                                                                                                                               
   เม่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จแลว  ใหเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  หรือเจา

พนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา  ทําเปนหนังสือแจงเจาของที่ดินเร่ืองการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมในวันที่ลงบัญชีอายัด 
   พระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522 
  45  มาตรา  29  ผูใดประสงคจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุดตาม

พระราชบัญญัตินี้  ใหนําหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดมาจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ 
  ในกรณีที่ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุด  ใหผูขอนําหนังสือรับรอง

รายการหน้ีอันเกิดจากคาใชจายตามมาตรา  18  จากผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดที่เก่ียวของมาแสดงตอ
พนักงานเจาหนาที่ดวย  และใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไดเม่ือมีการชําระหนี้นั้น

ครบถวนแลว 
  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด  มาใหขอเท็จจริงเก่ียวกับ
รายการหน้ีตามวรรคสอง 
  ความในวรรคสองมิใหใชบังคับแกกรณีการจดทะเบียนสิทธิ  และนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ในหอง
ชุดกอนจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 
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ไดใชวิธีกําหนดมาตรการบังคับเอาแกเฉพาะผูคางชําระเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคท่ีจะถูกหาม
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิหรือทํานิติกรรมในท่ีดินจัดสรร  จนกวาจะมีหลักฐานแสดงการชําระเงิน
ไปแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ี ท้ังนี้  จะไดมีการประสานกันระหวางผูมีอํานาจในการจัดเก็บ
คาใชจายในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  (นิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ฯลฯ)  กับพนักงานเจาหนาท่ี
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด  และใหถือวาหนี้ท่ีคางชําระเปนหนี้บุริมสิทธิใน
มูลรักษาอสังหาริมทรัพย 46   ซ่ึงจะทําใหมีสิทธิในการรับชําระหนี้กอนเจาหนาสามัญเหนือท่ีดิน
แปลงนั้น 47 
    อนึ่ง  สําหรับอาคารชุด  (คอนโดมิเนียม)  ภายใตพระราชบัญญัติอาคาร
ชุด  พ.ศ.  2522  มิไดระบุการชําระคาปรับกรณีชําระคาใชจายสวนกลางตามมาตรา  18  ไวใน
พระราชบัญญัติขางตน  ระบุเพียงผูมีหนาท่ีชําระคาใชจายตามมาตรา  18  เปนเจาของรวมหรือผูถือ
ครองกรรมสิทธ์ิหองชุดเทานั้น  ถาไมชําระพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว  ระบุใหนําหองชุดท่ีคาง
ชําระคาใชจายสวนกลางไปฟองคดีแพงทางศาลบังคับใหชําระหนี้เทานั้น  เม่ือมิไดระบุเร่ืองบท
กําหนดโทษกับผูคางชําระคาใชจายไวในพระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522  ผูจัดการนิติบุคคล
อาคารชุด  หรือคณะกรรมการควบคุมการจัดการบางโครงการไมกลาจะอาศัยอํานาจตามความใน
ขอบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดท่ีจดทะเบียนกับพนักงานเจาหนาท่ีท่ีดิน  ดําเนินการกําหนด
บทลงโทษกับผูคางชําระคาใชจาย  เพราะเกรงจะมีผลกระทบในแงของการละเมิดสิทธิสวนบุคคล
ของเจาของรวมท่ีคางชําระคาใชจายสวนกลาง 48 
    ความในพระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522  ท้ังหมดจํานวน  62  
มาตรา  มีโทษทางแพงตอเจาของรวมท่ีปฏิเสธการชําระคาใชจายตามท่ีขอบังคับใหอํานาจนิติบุคคล

                                                        
  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 46  มาตรา 273 ถาหน้ีมีอยูเปนคุณแกบุคคลผูใดในมูลอยางหนึ่งอยางใดด่ังจะกลาวตอไปนี้  
บุคคลผูนั้นยอมมีบุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพยเฉพาะอยางของลูกหน้ี  คือ 
  (1) รักษาอสังหาริมทรัพย 
  (2) …………. 
  (3) …………. 
 47  หมายเหตุการพิจารณาพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  2543  ของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา.  หนา. 170 - 171. 
 48  พิสิฐ  ชูประสิทธิ์.  “แกไข  เพิ่มเติม  พระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522  (2).”  
อาคารที่ดินวันนี้. 19 – 26  ตุลาคม  2546,  หนา  88. 
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อาคารชุดเรียกเก็บเทานั้น  โทษทางอาญาท่ีมีตอเจาของรวมและผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดไมมี
กําหนดแตอยางใด49 
    รายการคาใชจายการบริหารการจัดการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ท่ี
ควรคํานึงถึงมีดังน้ี 50 
     1. คาใชจายประเภทท่ีมีสัญญาวาจาง  ไดแก คาบริการรักษาความ
ปลอดภัย – ความสะอาด  คาจางบริหารการจัดการ  ดูแลรักษาสระวายน้ํา  และส่ิงอํานวยความ
สะดวก  เปนตน 
     2. คาใชจายประเภทดําเนินงาน  ไดแก คาจางแรงงาน  เงินเดือน  
สวัสดิการบุคลากร  คาใชจายจัดประชุมคณะกรรมการหมูบาน – ประชุมใหญสมาชิกผูซ้ือท่ีดิน
จัดสรร  คาเคร่ืองเขียน – แบบพิมพ  เปนตน 
     3. คาใชจายสาธารณูปโภคสวนกลาง  ไดแก  คาน้ําประปา  คาไฟฟา  
คาโทรศัพท  เปนตน 
     4. คาใชจายประเภทซอมบํารุง  และดูแลรักษา  ไดแก  คาซอมแซม
ระบบไฟฟา – ประปา  โทรศัพท  บอบําบัดน้ําเสีย  คาเก็บขยะ  เปนตน 
     5. คาใชจายประเภทอ่ืนถามี  ไดแก  คาเบ้ียประกันทรัพยสิน
สวนกลาง  คากําจัดปลวก  มด  แมลงสาป  คาจัดซ้ือทรัพยสิน – อุปกรณสํานักงาน  เปนตน 
     สาเหตุท่ีผู ซ้ือท่ีดินจัดสรรอางไมยอมชําระคาใชจายบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  มีดังนี้ 
     1. เพราะยังไมไดใชประโยชนในท่ีดินจัดสรร 
     2. เพราะยังขายท่ีดินแปลงดังกลาวไมได 
     3. เพราะระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะใชงานไมได 
     4. เพราะคณะกรรมการหมูบานจัดสรร  ไมสามารถแกไขปญหา
ความเดือดรอนใหกับผูอาศัย 
     5. เพราะเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวไมสอดคลองกับระเบียบ
ขอบังคับ 

                                                        
 49  พิสิฐ  ชูประสิทธิ์.  “แกไข  เพ่ิมเติม  พระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522  (ตอนจบ).”  
ดัชนีซื้อขายบานที่ดิน. 17 – 23  ตุลาคม  2546,  หนา  56. 
 50  พิสิฐ  ชูประสิทธิ์.  “คาใชจายเรียกเก็บในระบบนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ตอน  1.”  อาคาร
ที่ดินอัพเกรด. 19 – 26  มกราคม  2547,  หนา  58. 
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     ดังนั้น  หากนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเกิดปญหากับผูคางชําระคาใชจาย
ดังกลาวเปนจํานวนมาก  รายรับจะเปนตัวแปรสําคัญยิ่งท่ีทําใหรายรับไมเพียงพอกับรายจายที่
เกิดข้ึน 
    สาเหตุท่ีผูซ้ือท่ีดินจัดสรรในฐานะคณะกรรมการหมูบานตองการจะ
ผลักดันใหโครงการท่ีดินจัดสรรของตนเองจดทะเบียนตามกฎหมาย  เขาระบบนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรโดยเร็ว51  เพื่อตองการจะอาศัยนิติบุคคลหมูบานจัดสรรท่ีไดจดทะเบียนแลวมาบังคับกับ
บรรดาผูซ้ือท่ีดินจัดสรรท่ีมีปญหาไมยอมจายคาสาธารณูปโภค นอกจากนั้นยังตองการใหมีการ
จัดระบบการบริหารการจัดการในหลาย ๆ เร่ืองใหมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการจัดทําบัญชีรายรับ
และรายจายท่ีถูกตองเปนท่ียอมรับ  เสนอใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรภายในโครงการทุกรายไดทราบ
เก่ียวกับงบประมาณคาใชจายในการบริหารการจัดการ 
    (8) “ผูซ้ือท่ีดินจัดสรร”  มีบทบาทและหนาท่ีสําคัญตอนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร 52  ดังนี้ 
    1. ชําระคาใชจายการดูแลบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะตามอัตราสวน  กรรมสิทธ์ิท่ีตนเองถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินจัดสรร  ตามท่ีจดทะเบียน
ไวในขอบังคับโดยชําระคาใชจายดังกลาวเปนรายเดือน 
    2. ใชทรัพยสวนบุคคลและสาธารณูปโภคสวนกลาง ใหสอดคลอง
ถูกตองตามระเบียบขอบังคับ 
    3. เขาประชุมใหญสามัญ/วิสามัญสมาชิกท่ีกําหนดใหมีข้ึนปละคร้ัง  
โดยสามารถแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอท่ีประชุมใหญพิจารณาได 
    4. สามารถดํารงตําแหนงกรรมการหมูบานจัดสรรได  เม่ือท่ีประชุม
ใหญสมาชิกลงมติอนุมัติรับรอง 
    5. รวมตัวกับสมาชิกหรือผูซ้ือท่ีดินจัดสรรรายอ่ืน  จํานวน  10  คน
ข้ึนไป  ยื่นฟองบุคคลภายนอกกรณีกระทบสิทธิของสมาชิกหรือผูซ้ือท่ีดินจัดสรร 

                                                        
 51  พิสิฐ  ชูประสิทธิ์.  “5  ปจจัยความยากงายการจดทะเบียนและบริหารนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร (1).”  อาคารที่ดินวันนี้.  28  กันยายน – 5  ตุลาคม  2546,  หนา  80. 
 52  พิสิฐ  ชูประสิทธิ์.  “นิติบุคคลอาคารชุดกับนิติบุคคลหมูบานจัดรร  (ตอนจบ).”  อาคารที่ดิน
อัพเกรด.  9 – 16  กุมภาพันธ  2547,  หนา  62. 
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    ดานองคกรผูบริหารนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  จะมีคณะกรรมการ
หมูบานจัดสรรเปนผูบริหารงานโดยสมาชิกหรือผูซ้ือท่ีดินจัดสรรเปนผูกํากับ  ควบคุม  ดูแลและ
ตรวจสอบ 
 
 
    (9) ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีอากร   
     การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับการโอนทรัพยสินท่ีเปน
สาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะใหแกนิติบุคคลตามมาตรา  44 (1)  ใหไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมและภาษีอากร  (มาตรา  51  วรรคแรก) 
     เงินท่ีนิติบุคคลตามมาตรา  44 (1)  ไดรับจากผูจัดสรรท่ีดินหรือผูซ้ือ
ท่ีดินจัดสรรเพื่อนําไปใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค  ใหไดรับยกเวนภาษี
อากร  (มาตรา  51  วรรค  2) 
     การยกเวนภาษีอากรตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหตราเปนพระ
ราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร  โดยจะกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขดวยก็ได  
(มาตรา  51  วรรคทาย) 
     การยกเวนดังกลาวเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย  การยกเวน
รัษฎากร  (ฉบับท่ี  378)  พ.ศ.  254453 

                                                        
 53  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  วาดวยการยกเวนรัษฎากร  (ฉบับที่  
378)  พ.ศ.  2544. 
  มาตรา  3 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน  2  และสวน  3  หมวด  3  ภาษีมูลคาเพิ่มตาม
หมวด  4  ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด  5  และอากรแสตมปตามหมวด  6  ในลักษณะ  2  แหงประมวล
รัษฎากรใหแกผูจัดสรรที่ดินสําหรับรายได  รายรับ  และการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากผูจัดสรรที่ดินไดจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  ใหแกนิติบุคคลหมูบาน

จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  
2543  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 
  มาตรา  4 ใหยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด  4  ในลักษณะ  2  แหงประมวลรัษฎากร
ใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรจัดต้ังขึ้น  สําหรับมูลคาของฐาน
ภาษีอันเนื่องมาจากการใหบริการในการบํารุงรักษา  และการจัดการสาธารณูปโภคแกสมาชิกของนิติบุคคลนั้น  
ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  2543  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธบิดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด 
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    พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ไดแยกเร่ืองการจัดการ
และการบํารุงรักษาบริการสาธารณะกับการจัดการ  และการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคออกจากกัน  
เนื่องจากในเร่ืองการใหบริการสาธารณะมิไดกําหนดใหผูจัดสรรท่ีดินจะตองจัดใหมีการค้ําประกัน
เหมือนกับสาธารณูปโภค  ดังนั้น  จึงไมนํามาตรการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคมาใชกับการ
บริการสาธารณะ  ยกเวนในกรณีเร่ืองมาตรการฝาฝนคางชําระเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ซ่ึง
นํามาใชในเร่ืองการบริการสาธารณะไดโดยอนุโลม 54 
 
  4. การบริหารงาน  การควบ  และการยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 
   4.1 การบริหารงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 55 
 
    ตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
    จะเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ไดแลวแตจะเห็นสมควร  สมาชิก
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด  หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาท่ีกําหนด
ไวในขอบังคับ  จะทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการหมูบานจัดสรรใหเรียกประชุมใหญวิสามัญก็
ไดในหนังสือรองขอนั้นตองระบุวาประสงคใหเรียกประชุมเพ่ือการใด  เม่ือคณะกรรมการหมูบาน
จัดสรรไดรับหนังสือรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ  ใหคณะกรรมการหมูบานจัดสรรเรียก
ประชุมใหญวิสามัญ  โดยจัดใหมีการประชุมข้ึนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคํารองขอ  ถา
คณะกรรมการหมูบานจัดสรรไมเรียกประชุมภายในระยะเวลา  สมาชิกผูรองขอใหเรียกประชุมหรือ
สมาชิกอ่ืนจํานวนไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในขอบังคับจะเรียกประชุมเองก็ได  ในการเรียกประชุม
ใหญ คณะกรรมการหมูบานจัดสรรตองสงหนังสือนัดประชุมและเอกสารท่ีเกี่ยวของไปยังสมาชิก
ทุกคนกอนวันประชุมไมนอยกวาสิบหาวัน  หนังสือนัดประชุมตองระบุ  วัน  เวลา  สถานท่ี  และ
ระเบียบวาระการประชุม  การประชุมใหญตองมีสมาชิกมาประชุม  ซ่ึงมีเสียงลงคะแนนรวมกันไม
นอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนเสียงลงคะแนนท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม  เวนแตขอบังคับจะ
กําหนดองคประชุมไวเปนอยางอ่ืน  ในการประชุมใหญคร้ังใด  ถาไมไดองคประชุมตามท่ีกําหนด
ไวและการประชุมใหญนั้นไดเรียกตามคํารองขอของสมาชิก  ก็ใหงดการประชุม  แตถาเปนการ
                                                        
 54  หมายเหตุการพิจารณาพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  2543  ของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา.  หนา 177. 
 55  กฎกระทรวงวาดวยการขอจดทะเบียนจัดต้ัง  การบริหาร  การควบ  และการยกเลิกนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร.  พ.ศ.  2545.  หมวด  2.  ขอ  10 – ขอ  14. 
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ประชุมใหญท่ีสมาชิกมิไดเปนผูรองขอ  ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเรียกประชุมใหญอีกคร้ังหนึ่ง  
โดยจัดใหมีการประชุมข้ึนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีนัดประชุมใหญคร้ังแรก  การประชุมคร้ัง
หลังนี้ตองมีสมาชิกมาประชุมซ่ึงมีเสียงลงคะแนนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนเสียง
ลงคะแนนท้ังหมด  และมีจํานวนสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาสิบคนจึงจะเปนองคประชุม  มติ
ของท่ีประชุมใหญใหถือเอาเสียงขางมาก  เวนแตขอบังคับจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน  ในการ
ลงคะแนนเสียง  ใหสมาชิกคนหนึ่งมีเสียงเทากับอัตราคาใชจายในการบํารุงรักษาและจัดการ
สาธารณูปโภค  ถาสมาชิกคนเดียวมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมด ใหลด
จํานวนคะแนนเสียงของผูนั้นลงมาเหลือเทากับจํานวนคะแนนเสียงของสมาชิกอ่ืนรวมกัน  ในกรณี
ท่ีคะแนนเสียงเทากันใหนับจํานวนสมาชิกท่ีออกเสียงลงคะแนนเปนเกณฑในการลงคะแนนเสียง 
    ประเด็นความยากของการบริหารนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  มีดังนี้ 56 
    1. การพิจารณาจัดทําขอบังคับของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรของผูซ้ือท่ีดิน
จัดสรร  อาจสรางปญหาในการบริหารนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตอคณะกรรมการหมูบานจัดสรร
หรือผูบริหารนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ไดแก ความในระเบียบขอบังคับของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรไมสอดคลองกับความในพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543 
    2. การพิจารณากําหนดบุคคลเขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการหมูบาน
จัดสรร  เพื่อแบงสัดสวนจํานวนบุคคลในสวนของผูจัดสรรท่ีดินและผูซ้ือท่ีดินจัดสรรอาจไมลงตัว 
    3. การพิจารณากําหนดตัวเลขคาใชจายจัดการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
สวนกลางภายในโครงการท่ีดินจัดสรร  ซ่ึงโดยท่ัวไปมักพบวาการกําหนดตัวเลขคาใชจายดังกลาว  
เม่ือจดทะเบียนเขาสูระบบนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  จะตองชําระเปนเงินท่ีสูงหรือมากกวาเดิมท่ีเคย
ชําระอยู 
    4. การพิจารณากําหนดบทลงโทษกับผูคางชําระคาใชจายในการจัดการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนกลาง  ท้ังในสวนของผูจัดสรรท่ีดินและผูซ้ือท่ีดินจัดสรรรายยอยใน
ประเด็นการคิดคาเบ้ียปรับชําระลาชา  หรือการงดใหบริการใชสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
ภายในโครงการท่ีดินจัดสรร  ซ่ึงอาจมีคดีความฟองละเมิด  เรียกคาเสียหายตอคณะกรรมการ
หมูบานจัดสรรหรือผูบริหารนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได 

                                                        
 56  พิสิฐ  ชูประสิทธิ์.  “5  ปจจัยความยากงายการจดทะเบียนและบริหารนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร  (จบ).”  อาคารที่ดินวนันี.้  5 - 12  ตุลาคม  2546,  หนา  92. 
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    5. ความยากในการบริหารจัดการระหวางบุคคลจํานวนสองฝาย  ไดแก ผู
จัดสรรท่ีดินและผูซ้ือท่ีดินจัดสรรที่จะทําใหสามารถจัดผลประโยชนในการบริหารจัดการท่ีลงตัว
และเหมาะสมได 
 
   4.2 การควบนิติบุคคลหมูบานจัดสรร57 
 
    นิติบุคคลหมูบานจัดสรรตั้งแตสองนิติบุคคลหมูบานจัดสรรข้ึนไปซ่ึงมีพื้นท่ี
ติดตอหรือใกลเคียงกัน  และท่ีประชุมใหญของสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแตละแหงมีมติเปน
เอกฉันทใหควบนิติบุคคลหมูบานจัดสรร   เวนแตขอบังคับจะกําหนดมติไวเปนอยางอ่ืน   ให
คณะกรรมการหมูบานจัดสรรของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแตละแหง  รวมกันยื่นคําขอจดทะเบียน
ควบนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนดตอเจาพนักงาน
ท่ีดินจังหวัด หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาแหงทองท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นต้ังอยู  พรอมดวยหลักฐาน  
เม่ือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา  จดทะเบียนควบนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรแลว  ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรใหมท่ีเกิดจากการควบไดไปท้ังสิทธิ   หนาท่ี  และความรับ
ผิดบรรดาท่ีมีอยูแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเดิมอันไดมาควบเขากันนั้นท้ังส้ิน 
 
   4.3 การยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร58 
 
    เม่ือนิติบุคคลหมูบานจัดสรรจดทะเบียนจัดต้ังแลว  ตอมาท่ีประชุมใหญของ
สมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีมติเปนเอกฉันทใหยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือมีกรณีให
ยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามท่ีกําหนดในขอบังคับ  ใหคณะกรรมการหมูบานจัดสรรยื่นคํา
ขอจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามแบบท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนดตอ
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด  หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาแหงทองท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นต้ังอยู  พรอมดวย
หลักฐาน   เ ม่ือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา  จดทะเบียน 
ยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว  ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเปนอันยกเลิกและใหหมายเหตุการ

                                                        
 57  กฎกระทรวงวาดวยการขอจดทะเบียนจัดต้ัง  การบริหาร  การควบ  และการยกเลิกนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร.  พ.ศ.  2545.  หมวด  3.  ขอ  19 – ขอ  20. 
 58  กฎกระทรวงวาดวยการขอจดทะเบียนจัดต้ัง  การบริหาร  การควบ  และการยกเลิกนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร.  พ.ศ.  2545.  หมวด  4.  ขอ  21 -  ขอ  23. 
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ยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรในทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  และหนังสือสําคัญการจด
ทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรท้ังสองฉบับนี้ใหตรงกัน 
    ใหท่ีประชุมใหญของสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ตั้งผูชําระบัญชี
ภายในสิบส่ีวันนับแตวันท่ีจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  และใหนําบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน  หางหุนสวนจํากัด  
และบริษัทจํากัดมาใชบังคับแกการชําระบัญชีของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรโดยอนุโลม  ท้ังนี้  หาม
มิใหผูชําระบัญชีจําหนายท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  เวนแตท่ีประชุมใหญ
ของสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรจะมีมติเปนอยางอ่ืน  และไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ  ผู
ชําระบัญชีตองจัดการชําระบัญชี  ของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรใหเสร็จภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีท่ี
ประชุมใหญของสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรต้ังตามวรรคสอง  เวนแตคณะกรรมการจะ
กําหนดเวลาไวเปนอยางอ่ืน 
    ท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  รวมท้ังทรัพยสินของนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรท่ีเหลือจากการชําระหนี้  ใหผูชําระบัญชีโอนท่ีดินและทรัพยสินดังกลาวใหแก
นิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนท่ีจัดต้ังข้ึนตามขอ  21 (5)  ในกรณีท่ีนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมิไดจัดต้ัง
นิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนเพื่อรับโอนท่ีดินและทรัพยสินดังกลาวตามวรรคหน่ึง  ใหผูชําระบัญชี
ดําเนินการดังตอไปนี้ 
    (1) จดทะเบียนโอนท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภคใหเปนสาธารณประโยชน  
หรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    (2) จดทะเบียนโอนท่ีดิน  อันเปนบริการสาธารณะใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ท้ังนี้  องคกรปกครองสวนทองถ่ินผูรับโอนตองไมดําเนินการใด ๆ อันเปนการ
เปล่ียนแปลงหรือสงผลกระทบตอการไดรับบริการ  หรือใชประโยชนในส่ิงอํานวยความสะดวกเดิม
ของผูซ้ือท่ีดินจัดสรร 
    (3) ทรัพยสินอ่ืนใหจัดแบงแกสมาชิกของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ตาม
อัตราสวนคาใชจายในการบํารุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภค  
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บทที่ 4 
 

บทวิเคราะหสภาพปญหาการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 
  แมวาการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  อันเนื่องมาจากผูจัดสรรท่ีดินตองการพนจาก
หนาท่ีดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะ  จะมีผลดีตอผูซ้ือท่ีดินจัดสรรเปนอยาง
มากก็ตาม  กลาวคือ  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรมีความม่ันใจวาเม่ือท่ีดินหรือบานในโครงการขายหมด  
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  ซ่ึงเปนส่ิงอํานวยความสะดวกในโครงการจะมีคนดูแลรักษา
อยางแนนอน  โดยผูซ้ือท่ีดินจัดสรรท้ังหมดรวมกันออกคาใชจาย  เพื่อนําเงินท่ีเก็บไดมาบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะใหมีสภาพดีตลอดไป  แตการจัดเก็บคาใชจายมีปญหามาก  
รายจายอันเกิดจากการบริหารดูแลจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะหลัก ๆ 
ประกอบดวย  คาจางยามรักษาความปลอดภัย  คาจางคนงานดูแลสวน  สโมสร  คลับเฮาส  สระวาย
น้ํา  คาสารเคมี  คาซอม  คาบํารุงรักษา  คาจัดเก็บขยะ  คาไฟฟา  คาจางพนักงานดูแลจัดการและ
จัดเก็บคาใชจาย  เปนตน  แมนิติบุคคลหมูบานจัดสรรจะมีขอดีอยูมากก็ตาม  แตก็ยังมีปญหาท้ังดาน
กฎหมายและดานการปฏิบัติหลายประการ  เนื่องจากเปนเร่ืองใหมท่ีบัญญัติไวเปนคร้ังแรกใน
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  เพิ่งเร่ิมใชไมนาน  จึงยังมีปญหาอยูมาก  และเนื่องจาก
ประชาชนผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  ยังมีความรูเร่ืองนี้นอย  แตก็เปนส่ิงท่ีดีท่ีจะทําใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรมี
ความเขมแข็งในการบริหารชุมชนมากข้ึน  ดังนั้น  จึงตองทําความเขาใจศึกษาปญหาขอกฎหมาย
และขอเท็จจริง เพื่อเปนแนวทางปรับปรุงแกไข  เพิ่มเติม  กฎหมายใหเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีดีใน
อนาคต  ซ่ึงผูเขียนไดแบงสภาพปญหาการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรออกเปน  3  กลุม  ดังนี้ 
  1. สภาพปญหาการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรของโครงการจัดสรรท่ีดิน  ภายใต
ประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515 
  2. สภาพปญหาการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรของโครงการจัดสรรท่ีดิน    เม่ือ
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ประกาศใชบังคับ 
  3. สภาพปญหาการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรท้ังของโครงการจัดสรรท่ีดิน  
ภายใตประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  และของโครงการจัดสรรท่ีดินเม่ือมี
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ประกาศใชบังคับ 
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1. สภาพปญหาการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรของโครงการจัดสรรท่ีดิน  ภายใต
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  (ตามกฎหมายเกา) 

 
  โครงการจัดสรรท่ีดินภายใตประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  (ตามกฎหมาย
เกา)  นั้น  เม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ใบอนุญาตหรือการ
อนุญาตใด ๆ ท่ีไดใหไวตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  ท่ียังมีผลใชบังคับอยู
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหถือวาเปนใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  
(มาตรา  69) 
  การจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ได
บัญญัติหลักเกณฑไวตั้งแต  มาตรา  45 – 51  และมาตรา  70  ซ่ึงบทเฉพาะกาลมาตรา  70  ใหสิทธิ
ครอบคลุมไปถึงโครงการท่ีไดมีการขออนุญาตจัดสรรภายใตประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  
2515  ดวย  ดังนี้ 
 การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ใหนํามาตรา  45  มาตรา  46 มาตรา  47  มาตรา  48 
มาตรา  49  มาตรา  50  มาตรา  51  และมาตรา  52  มาใชบังคับแกการจัดสรรท่ีดินตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515 ดวยโดยอนุโลม  (มาตรา  70  วรรคแรก) 
 การบํารุงรักษาบริการสาธารณะ  ใหนํามาตรา  53  มาใชบังคับแกการจัดสรรท่ีดินตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  ดวยโดยอนุโลม  (มาตรา  70  วรรค  2) 
 การพนจากความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูไดรับใบอนุญาต
หรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  286  พ.ศ.  2515 หรือผูรับโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภค  ใหนํามาตรา  44  มาใชบังคับโดยอนุโลม  (มาตรา  70  วรรค  
3) 
 ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับ
ท่ี  286  พ.ศ.  2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภค  มิไดปฏิบัติหนาที่ในการ
บํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภค  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
ท่ีดินแปลงยอยตามแผนผังโครงการ  อาจยื่นคําขอตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดสาขา  เพื่อจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได  (มาตรา  70  วรรค  4) 
 เม่ือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด  หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาไดรับคําขอจัดต้ังนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรร  ใหปดประกาศคําขอไวในท่ีเปดเผย  ณ  สํานักงานท่ีดินเขตหรือท่ีวาการ
อําเภอหรือกิ่งอําเภอ  ท่ีทําการแขวงหรือท่ีทําการกํานันแหงทองท่ีซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยูและบริเวณท่ีดิน
ท่ีทําการจัดสรร  มีกําหนดสามสิบวัน  และแจงเปนหนังสือใหผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอน
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ใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอัน
เปนสาธารณูปโภคทราบตามท่ีอยูท่ีไดใหไวกับพนักงานเจาหนาท่ี  (มาตรา  70  วรรค  5) 
 เม่ือผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  
286  พ.ศ.  2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค  คัดคานการจัดต้ังนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร  ใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา  สงเร่ืองให
คณะกรรมการพิจารณา  หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอน
ใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอัน
เปนสาธารณูปโภค  มิไดปฏิบัติหนาท่ีในการบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภคจริงใหนํา
ความในมาตรา  43  วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม  หากคณะกรรมการเห็นวาผูไดรับใบอนุญาต  
หรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  ลงวันท่ี  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.  
2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภคไดปฏิบัติหนาท่ีในการบํารุงรักษากิจการ
อันเปนสาธารณูปโภค  ใหยกเลิกการดําเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  (มาตรา  70  
วรรค  6) 
 ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับ
ท่ี  286  พ.ศ.  2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภคไมคัดคานหรือไมปฏิบัติ
ตามมติของคณะกรรมการตามวรรคหก  ใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด
สาขาจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  และใหมีอํานาจจดทะเบียนโอนทรัพยสินท่ีเปน
สาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตอไป  (มาตรา  70  วรรคทาย) 
 

 สภาพปญหาการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรของโครงการจัดสรรท่ีดิน
ภายใตประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515 
 
  1.1 ปญหาการตีความผูจัดสรรท่ีดินมิไดปฏิบัติหนาท่ีในการบํารุงรักษากิจการอันเปน
สาธารณูปโภค  ในมาตรา  70  วรรค  4  แยกเปน  2  กรณี  ดังนี้ 
 
   กรณีท่ี  1 ผูจัดสรรท่ีดินมิไดปฏิบัติหนาท่ีในการบํารุงรักษากิจการอันเปน
สาธารณูปโภค 
   มาตรา  70  วรรค  4  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  เปดชอง
ใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  ขณะมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  ใชบังคับ  ท่ีผูประกอบการ
ไดยื่นขออนุญาตจัดสรรไว  สามารถรวมตัวกันจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนท่ีดินแปลง
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ยอยท้ังหมดของโครงการ  ลงมติจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได  ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตหรือ
ผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภค  มิไดปฏิบัติหนาท่ีในการบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภค  
ดังนั้น  โครงการจัดสรรท่ีดินดังกลาวท่ีผูจัดสรรท่ีดินไดละท้ิงโครงการไป  จึงไมมีปญหาวาผูจัดสรร
ท่ีดินจะมีขอโตแยงคัดคานแตอยางใด 
   ท้ังนี้  เนื่องจากเม่ือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด  หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา
ไดรับคําขอจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา  70  วรรค  4  แลว  ตองปดประกาศคําขอไว
ในท่ีเปดเผย  ณ  สํานักงานท่ีดินเขตหรือท่ีวาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ  ท่ีทําการแขวงหรือท่ีทําการ
กํานันแหงทองท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นต้ังอยูและบริเวณท่ีดินท่ีทําการจัดสรร  มีกําหนดสามสิบวัน  และแจง
เปนหนังสือใหผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  
พ.ศ.  2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภคทราบตามท่ีอยูไดใหไวกับพนักงาน
เจาหนาท่ี  (มาตรา  70  วรรค  5)   
   ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภคไมคัดคานหรือไม
ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตามวรรคหก  ใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  และใหมีอํานาจจดทะเบียนโอนทรัพยสินท่ี
เปนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตอไป  (มาตรา  70  วรรคทาย) 
 
   กรณีท่ี  2 ผูจัดสรรท่ีดินยังดูแลบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภคบาง 
   เนื่องจากขอความท่ีวา  มิไดปฏิบัติหนาท่ีในการบํารุงรักษากิจการอันเปน
สาธารณูปโภค  ในมาตรา  70  วรรค  4  มีปญหาในการตีความวา  การกระทําแบบไหน  แคไหน  
และอยางไรของผูจัดสรรท่ีดินท่ีเขาขายวามิไดปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลบํารุงรักษากิจการอันเปน
สาธารณูปโภค  อันจะมีผลทําใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนท่ีดินแปลง
ยอยตามแผนผังโครงการ  อาจยื่นคําขอตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด  หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด
สาขาท่ีโครงการตั้งอยูในเขต  เพื่อจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได  ประเด็นนี้หากผูจัดสรรท่ีดิน
โตแยงวาไมไดละท้ิง  ยังทําหนาท่ีบริหารจัดการอยู  เชน  ผูจัดสรรท่ีดินอางวายังมีการซอมแซม
ถนน  เปนตน  ซ่ึงความจริง  ผูจัดสรรท่ีดินไมไดใสใจดูแลเทาท่ีควร  เม่ือผูจัดสรรท่ีดินคัดคาน  หาก
คณะกรรมการหมูบานหรือตัวแทนไปยื่นขอจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรโดยอาศัย
ความในมาตรานี้  เจาพนักงานท่ีดินก็ไมสามารถจดทะเบียนใหได   
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   เม่ือมีการประกาศตามวรรค  5  แลว  หากผูจัดสรรท่ีดินคัดคาน  ผูท่ีมีหนาท่ีใน
การพิจารณาวาผูจัดสรรท่ีดินปฏิบัติ  หรือมิไดปฏิบัติหนาท่ีในการบํารุงรักษากิจการอันเปน
สาธารณูปโภคก็คือ  คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาวคือ  เม่ือผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอน
ใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอัน
เปนสาธารณูปโภค  คัดคานการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจา
พนักงานที่ดินจังหวัดสาขา  สงเร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณา  หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็น
วาผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  
หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภค  มิไดปฏิบัติหนาท่ีในการบํารุงรักษากิจการอัน
เปนสาธารณูปโภคจริงใหนําความในมาตรา  43  วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม  (ตองจัดหา
ธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทําสัญญาคํ้าประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค)  หาก
คณะกรรมการเห็นวาผูไดรับใบอนุญาต  หรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภคไดปฏิบัติหนาท่ีในการ
บํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภค  ใหยกเลิกการดําเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร  (มาตรา  70  วรรค  6) 
   ผูเขียนเห็นวาควรจะมีการทบทวน  ปรับปรุง  มาตรา  70  วรรค  4  โดยเพิ่มเติม
วา  การกระทําอยางไรของผูจัดสรรท่ีดินท่ีเขาขาย  มิไดปฏิบัติหนาท่ีในการบํารุงรักษากิจการอัน
เปนสาธารณูปโภค  โดยเขียนใหชัดเจนเปนขอ ๆ เชน  การกระทําท่ีถือวาผูจัดสรรท่ีดินมิไดปฏิบัติ
หนาท่ีในการบํารุงรักษากิจการ  อันเปนสาธารณูปโภคตองเขาขายอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
   1. ไมจัดใหมีการซอมแซมสาธารณูปโภคท่ีชํารุด 
   2. ไมดําเนินการซอมแซมสาธารณูปโภคท่ีชํารุดภายใน  15  วัน  ภายหลัง
ไดรับแจงจากผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  เปนตน 
   ดังนั้น  ถาหากมีการเขียนใหชัดเจนวาอะไรท่ีเขาขายการกระทําท่ีวาผูจัดสรรท่ีดิน
มิไดปฏิบัติหนาท่ีในการบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภคแลว  ปญหาตาง ๆ ก็จะหมดไป  ผู
จัดสรรท่ีดินจะโตแยงคัดคาน  ไมใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
ไมได  หากการกระทําของตนเขาขายขอใดขอหนึ่งท่ีกฎหมายกําหนดไว 
   อนึ่ง  การจะพิจารณาเพิ่มเติมขอความใหชัดเจนขึ้นในพระราชบัญญัติการ
จัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  มาตรา  70  วรรค  4  จะตองใชเวลาในการพิจารณานาน  มีขั้นตอนยุงยาก  
จึงควรออกเปนประกาศคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางวาดวยการกําหนดการกระทําของผูจัดสรร
ท่ีดินภายใตประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  ท่ีเขาขายมิไดปฏิบัติหนาท่ีในการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคแทน 
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  1.2 ปญหาโครงการจัดสรรท่ีดินท่ีไดบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  
และบริการสาธารณะในรูปแบบนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  กอนพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  
พ.ศ.  2543  ใชบังคับ  ตอมาตองการเปล่ียนรูปแบบมาจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร   
 
   โครงการจัดสรรท่ีดินขณะประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ. 2515  ใชบังคับ  
ผูจัดสรรที่ดินสวนใหญจะจัดใหมีการเลือกต้ังคณะกรรมการหมูบานบริหารดูแลบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  และมีจํานวนไมนอยท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในรูปแบบนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  เชน 
บริษัทจํากัด  หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  สมาคม  มูลนิธิ  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
สหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  2542  เม่ือจดทะเบียนแลวจะมีฐานะเปนนิติบุคคล  มี
สิทธิและหนาท่ีตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือกฎหมายอ่ืน  ภายในขอบ
แหงอํานาจหนาท่ีหรือวัตถุประสงคดังไดบัญญัติหรือกําหนดไวในกฎหมาย  ขอบังคับหรือตราสาร
จัดต้ัง 
   นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นท่ีบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคท้ัง  5  
รูปแบบนี้  หากมีการเลิกนิติบุคคล  เม่ือไดชําระบัญชีแลวหากยังมีทรัพยสินเหลืออีก  ใหดําเนินการ
ตามกฎหมายของนิติบุคคลนั้น ๆ ดังนี้ 
   บริษัทและหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  ในกรณีมีทรัพยสินของหางหุนสวนหรือ
บริษัทเหลืออยู  หลังจากชําระใหแกเจาหนี้แลว  ก็ตองแบงคืนใหแกผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุน  
(ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  1269) ดังนั้นสามารถโอนสาธารณูปโภคสวนกลาง
ใหกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได 
   สมาคม  เม่ือไดชําระบัญชีแลว  ถามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด  จะแบงใหแก
สมาชิกของสมาคมน้ันไมได  ทรัพยสินท่ีเหลือนั้นจะตองโอนใหแกสมาคมหรือมูลนิธิหรือนิติ
บุคคลท่ีมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับสาธารณกุศล  ตามท่ีไดระบุช่ือไวในขอบังคับของสมาคม  หรือถา
ขอบังคับไมไดระบุช่ือไวก็ใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมใหญ แตถาขอบังคับของสมาคมหรือท่ี
ประชุมใหญมิไดระบุผูรับโอนทรัพยสินดังกลาวไว  หรือระบุไวแตไมสามารถปฏิบัติได  ให
ทรัพยสินท่ีเหลืออยูนั้นตกเปนของแผนดิน  (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  107)  ดังนั้น
จึงไมสามารถโอนสาธารณูปโภคสวนกลางใหกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได 
   มูลนิธิ  เม่ือไดชําระบัญชีแลว    ใหโอนทรัพยสินของมูลนิธิใหแกมูลนิธิ หรือนิติ
บุคคลท่ีมีวัตถุประสงคตามมาตรา  110  ซ่ึงไดระบุช่ือไวในขอบังคับของมูลนิธิ  ถาขอบังคับของ
มูลนิธิมิไดระบุช่ือมูลนิธิหรือนิติบุคคลดังกลาวไว  พนักงานอัยการผูชําระบัญชีหรือผูมีสวนไดเสีย
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คนหน่ึงคนใด  อาจรองขอตอศาลใหจัดสรรทรัพยสินนั้นแกมูลนิธิหรือนิติบุคคลอื่นท่ีปรากฏวามี
วัตถุประสงคใกลชิดท่ีสุดกับวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นได  (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
มาตรา 134 วรรคแรก) 
   ถามูลนิธินั้นถูกศาลส่ังใหเลิกตามมาตรา  131 (1) หรือ (2) หรือการจัดสรร
ทรัพยสินตามวรรคหน่ึงไมอาจกระทําได  ใหทรัพยสินของมูลนิธิตกเปนของแผนดิน  (ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  134 วรรคทาย)  ดังนั้น  จึงไมสามารถโอนสาธารณูปโภค
สวนกลางใหกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได 
   สหกรณ  เม่ือไดชําระหนี้ของสหกรณแลว  ถามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหผู
ชําระบัญชีจายตามลําดับ  ดังตอไปนี้ 
   (1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนท่ีชําระแลว 
   (2) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว  แตตองไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียน 
สหกรณกําหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  สําหรับสหกรณ
แตละประเภท 
   (3) จายเปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับ 
สหกรณในระหวางป  ตามท่ีกําหนดในขอบังคับ 
   ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีก  ใหผูชําระบัญชีโอนใหแกสหกรณอ่ืนหรือสันนิบาต 
สหกรณแหงประเทศไทยตามมติของท่ีประชุมใหญ  หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียน 
สหกรณ  ในกรณีท่ีไมอาจเรียกประชุมใหญได  ภายในสามเดือนนับแตวันท่ีชําระบัญชีเสร็จ  
(พระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  2542 มาตรา  86)  ดังนั้น  จึงไมสามารถโอนสาธารณูปโภค
สวนกลางใหกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได 
   หากโครงการจัดสรรท่ีดินท่ีไดบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะในรูปสมาคม  มูลนิธิ  หรือสหกรณ  กอนพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  
2543  ใชบังคับ  ซ่ึงนิติบุคคลท้ัง  3  รูปแบบขางตน  เมื่อมีการเลิกนิติบุคคล  หากมีทรัพยสินเหลือ
จากการชําระบัญชี  กฎหมายของนิติบุคคลประเภทนั้น ๆ บัญญัติหามโอนใหแกนิติบุคคลประเภท
อ่ืน  ยกเวนโอนใหแกนิติบุคคลประเภทเดียวกัน  ปญหามีวาภายหลังพระราชบัญญัติการจัดสรร
ท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ประกาศบังคับใชแลว  หากผูซ้ือท่ีดินจัดสรรประสงคจะจดทะเบียนจัดต้ังนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรร  จะทําไดหรือไม อยางไร  เชน ไดจัดต้ังเปนสหกรณและไดโอน
สาธารณูปโภคสวนกลางใหแกสหกรณแลวกอนพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ใช
บังคับ  ซ่ึงกฎหมายสหกรณบัญญัติหามโอนทรัพยสินของสหกรณใหนิติบุคคลอ่ืน  ยกเวนสหกรณ
ดวยกัน  กลาวคือ  เม่ือจดทะเบียนเลิกสหกรณและชําระบัญชี  ทรัพยสินท่ีสหกรณเหลืออยู  หรือท่ี

DPU



125 

สหกรณรับผิดชอบอยู  ใหผูชําระบัญชีโอนใหแกสหกรณอ่ืน  หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทย  ตามมติของท่ีประชุมใหญโดยความเห็นชอบของนายทะเบียน  (พระราชบัญญัติสหกรณ  
พ.ศ.  2542  มาตรา 86)  ดังนั้น หากผูซ้ือท่ีดินจัดสรรตองการเปล่ียนรูปแบบใหมเปนจดทะเบียน
จัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  จึงไมสามารถทําได  เพราะ สหกรณไมสามารถโอนสาธารณูปโภค
สวนกลางใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได  แมกฎหมายการจัดสรรท่ีดินเปดชองใหรับโอนได  แต
กฎหมายสหกรณปดชองไมใหโอน   
   ผูเขียนเห็นวาควรจะคุมครองสิทธิประโยชนของผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  โดยบัญญัติ
กฎหมายเ พ่ิมเติมข้ึนอีกมาตราหน่ึงใหโครงการจัดสรรท่ีดินท่ีบริหารจัดการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคในรูปแบบนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนกอนพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  
2543  ประกาศใชบังคับ  สามารถจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได  และแกไขบทบัญญัติของ
สมาคม  มูลนิธิ  และสหกรณใหสามารถโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรได  เพื่อใหเกิดความสัมพันธรับกันระหวางกฎหมายเหลานี้กับนิติบุคคลหมูบานจัดสรรอัน
จะทําใหสามารถเปล่ียนรูปแบบการบริหารการจัดการจากรูปแบบเดิมนี้เปนนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรได   
   ถึงแมพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  จะไดบัญญัติใหผูจัดสรรท่ีดิน
พนจากหนาท่ีการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  หากจัดต้ังนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  ตามมาตรา  44 
(1)  ทําใหสมาชิกตองออกคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตามมาตรา  49  
หากชําระลาชาตองจายคาปรับตามมาตรา  50  การจดทะเบียน  สิทธิ  และนิติกรรมเกี่ยวกับการโอน
ทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะใหแกนิติบุคคลตามมาตรา  44 (1)  ไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมและภาษีอากร  และเงินท่ีไดรับจากผูจัดสรรท่ีดิน  หรือผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  เพื่อนําไปใช
จายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค  ไดรับยกเวนภาษี  ตามมาตรา  51   และมีการ
ออกระเบียบคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง  ทําใหมีสภาพบังคับมากข้ึนก็ตาม  โดยระเบียบ
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางวาดวย  การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตาม
กฎหมายอ่ืน  และการขออนุมัติดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  พ.ศ.  2545  ขอ  10  
กําหนดใหนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นนั้นจะตองมีสมาชิกผูถือหุน  หรือผูเปนหุนสวนซ่ึงเปนผูซ้ือ
ท่ีดินจัดสรรเทานั้น  และระเบียบคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางวาดวยการกําหนดคาใชจาย  
หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค  และการ
จัดทําบัญชี  พ.ศ.  2545  ขอ  5  กําหนดใหนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนอาจกําหนดคาใชจายท่ีจะ
จัดเก็บจากท่ีดินแปลงยอยในโครงการจัดสรรท่ีดินทุกแปลง  ในอัตราตามประเภทการใชประโยชน
ท่ีดินหรือขนาดพื้นท่ี  ขอ  7  กําหนดใหนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนแจงใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรทุกราย  
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และผูจัดสรรท่ีดินในกรณีท่ียังไมมีผูใดซ้ือ  หรือไดโอนกลับมาเปนของผูจัดสรรท่ีดินทราบวาจะ
จัดเก็บคาใชจายเปนรายเดือนในอัตราเทาใด  จะเร่ิมจัดเก็บคาใชจายภายในวันท่ีเทาใดของทุกเดือน  
พรอมท้ังวิธีการและสถานท่ีในการจัดเก็บ  และขอ  9  กําหนดใหการแจงตามขอ  7  ตองระบุ
คาปรับหรือมาตรการบังคับในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีชําระคาใชจายไดชําระเงินลาชากวาเวลาที่กําหนด  
หรือคางชําระเงินติดตอกันต้ังแตสามเดือนข้ึนไป  และต้ังแตหกเดือนข้ึนไป  รวมท้ังแจงใหทราบวา
หนี้คาใชจายดังกลาวเปนหนี้ บุริมสิทธิในมูลรักษาอสังหาริมทรัพยเหนือท่ีดินจัดสรรของผูคางชําระ  
ถึงแมกฎหมายจะบัญญัติใหนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนมีสภาพบังคับมากข้ึนก็ตาม  แตหากมองใน
ภาพรวมการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรจะดีกวาการจัดต้ังนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  เพราะมี
การกําหนดอํานาจหนาท่ีนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไวอยางชัดเจน  ในมาตรา  48  กําหนดใหมี
คณะกรรมการหมูบานจัดสรรเปนผูดําเนินกิจการและเปนผูแทนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ตาม
มาตรา  46  เปนตน  ทําใหการบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรมีระบบท่ีดี  งายในการทําความเขาใจและปฏิบัติตามมากกวานิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน 
 

2. สภาพปญหาการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรของโครงการจัดสรรท่ีดิน  เมื่อ
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ประกาศใชบังคับ  (ตามกฎหมายใหม) 

 
  การจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ได
บัญญัติหลักเกณฑไวตั้งแตมาตรา  45 – 51  ในหมวด  4  วาดวยการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะ  และมาตรา  70  ในบทเฉพาะกาล 
  ผูจัดสรรท่ีดินมีหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ตามมาตรา  43  ดังน้ี 
  สาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรท่ีดิน  ไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการจัดสรรท่ีดินตามแผนผังและ
โครงการท่ีไดรับอนุญาต  เชน  ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  ใหตกอยูในภาระจํายอมเพื่อประโยชน
แกท่ีดินจัดสรร  และใหเปนหนาท่ีของผูจัดสรรท่ีดินท่ีจะบํารุงรักษาสาธารณูปโภคดังกลาวใหคง
สภาพ  ดังเชนท่ีไดจัดทําข้ึนนั้นตอไป  และจะกระทําการใดอันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํา
ยอมลดไปหรือเส่ือมความสะดวกมิได 
  ใหผูจัดสรรท่ีดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงิน มาทําสัญญาคํ้าประกันการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคซ่ึงผูจัดสรรท่ีดินไดจัดใหมีข้ึน  และยังอยูในความรับผิดชอบในการ
บํารุงรักษาของผูจัดสรรท่ีดินตามวรรคหน่ึงกับคณะกรรมการ  และใหนํามาตรา  24  มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
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  การพนจากหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูจัดสรรท่ีดิน  บัญญัติไวในมาตรา  44  
ผูจัดสรรท่ีดินจะพนจากหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา  43  เม่ือไดมีการดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใด  ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาท่ีผูจัดสรรท่ีดินรับผิดชอบการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคตามมาตรา  23  (5)  แลวตามลําดับ  ดังตอไปนี้ 
  (1) ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดต้ังนิติบุคคหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้  หรือนิติ
บุคคคตามกฎหมายอ่ืนเพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา  ภายในเวลาท่ีผู
จัดสรรท่ีดินกําหนด  ซ่ึงตองไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูจัดสรรท่ีดิน 
  (2) ผูจัดสรรท่ีดินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหดําเนินการอยางหน่ึงอยางใด เพื่อ
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
  (3) ผูจัดสรรท่ีดินจดทะเบียนโอนทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน 
  การดําเนินการตาม  (1)  และ  (2)  ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน
กลางกําหนด  ท้ังนี้  โดยตองกําหนดใหผูจัดสรรท่ีดินรับผิดชอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคสวนหนึ่งดวย 
 

  การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  บัญญัติไวในมาตรา  45  ดังนี้   
  การจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการมีมติใหจัดต้ัง  และแตงต้ังตัวแทนยื่นคําขอจดทะเบียนตอเจา
พนักงานท่ีดินจังหวัด หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาพรอมดวยขอบังคับท่ีมีรายการตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง  ซ่ึงอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
  (1) ช่ือนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
  (2) วัตถุประสงค 
  (3) ท่ีตั้งสํานักงาน 
  (4) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ  การเลือกต้ัง  วาระการดํารงตําแหนง  การ
พนจากตําแหนง  และการประชุมของคณะกรรมการหมูบานจัดสรร 
  (5) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน  การบัญชี  และการเงิน 
  (6) ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 
  (7) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
  การขอจดทะเบียนจัดต้ัง  การควบ  การยกเลิก  และการบริหารนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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  สภาพปญหาการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรของโครงการจัดสรรท่ีดิน  
เมื่อพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ประกาศใชบังคับ 
 
  ปญหาผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไมดําเนินการ หรือไมสามารถดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรภายในระยะเวลาท่ีผูจัดสรรท่ีดินกําหนด  และผูจัดสรรท่ีดินไดดําเนินการตามลําดับ
ท่ีสองตามมาตรา  44 (2)  แลว  ตอมาผูซ้ือท่ีดินจัดสรรตองการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรใหม   
 
  ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาท่ีผูจัดสรรท่ีดินรับผิดชอบการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคตามมาตรา  23 (5) 59  แลว  ผูจัดสรรท่ีดินไดแจงกําหนดระยะเวลาใหผูซ้ือท่ีดิน
จัดสรรดําเนินการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ซ่ึงตองไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบ
วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูจัดสรรท่ีดิน  มาตรา  44 (1)  แตผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไมดําเนินการ
หรือไมสามารถดําเนินการภายในกําหนด  อันเนื่องจากไมเขาใจจึงเพิกเฉยไมใหความสําคัญ  หรือ
เนื่องจากไมสามารถรวบรวมผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอย  ตาม
แผนผังโครงการมีมติใหจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา  45  ตอมาผูจัดสรรท่ีดินไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามวิธีการลําดับท่ีสอง  
มาตรา  44 (2) หากภายหลังตอมาผูซ้ือท่ีดินจัดสรรเปล่ียนใจตองการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรใหมอีก   
  ผูเขียนเห็นวาพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  มีเจตนารมยเพื่อคุมครอง
ประโยชนของผูบริโภค  ซ่ึงก็คือ  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรนั่นเอง  ดังนั้นหากผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอย  ตามแผนผังโครงการตองการจะจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรใหมก็นาจะทําได  โดยเพิ่มบทบัญญัติอีกหนึ่งมาตราในพระราชบัญญัติการจัดสรร
ท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ใหสามารถจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได  และใหหนวยงานท่ีรับบริหาร
จัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและรับโอนสาธารณูปโภคตามวิธีท่ีสองไปแลว  ตองโอน
สาธารณูปโภคคืนใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  เพราะการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคนั้น  

                                                        
 59  ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  เร่ือง  การกําหนดระยะเวลาในการบํารุงรักษา

สาธารณูปโภค  พ.ศ.  2545. 
  การย่ืนคําขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินผูขอทําการจัดสรรที่ดินตองกําหนดระยะเวลาในการ

บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา  23 (5) ไวไมนอยกวาหน่ึงปนับแตวันที่จัดทําสาธารณูปโภคท้ัง

โครงการแลวเสร็จ 
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หากผูซ้ือท่ีดินจัดสรรซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงตองการจะดูแลบริหารจัดการกันเอง  ก็ยิ่งเปนส่ิง
ท่ีดีเพราะจะดูแลบริหารจัดการกันไดดีกวาใหคนอ่ืนดูแลบริหารจัดการแทน   
 

3. สภาพปญหาการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรท้ังของโครงการจัดสรรท่ีดิน ภายใต
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  และของโครงการจัดสรรท่ีดินเมื่อมี
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ประกาศใชบังคับ  (เปนสภาพปญหา
ทั้งของโครงการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายเกา  และโครงการจัดสรรท่ีดินตาม
กฎหมายใหม) 

 
  สืบเนื่องจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  ขอ  1  ไดใหคํานิยามคําวา 
 “การจัดสรรท่ีดิน”  หมายความวา  การจัดจําหนายท่ีดินตดิตอกันเปนแปลงยอยมี
จํานวนตัง้แตสิบแปลงขึ้นไปไมวาดวยวิธีใด  โดยไดรับทรัพยสินหรือประโยชนไมวาทางตรงหรือ
ทางออมเปนคาตอบแทนและมีการใหคํามั่น  หรือการแสดงออกโดยปริยายวาจะจัดใหมี
สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ  หรือปรับปรุงใหท่ีดินนั้นเปนท่ีอยูอาศัย  ท่ีประกอบการ
พาณิชยหรือท่ีประกอบการอุตสาหกรรม   
  “ใบอนุญาต”  หมายความวา  ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน 
  “ผูจัดสรรท่ีดิน”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน 
  “ผูซ้ือท่ีดินจัดสรร”  หมายความวา  ผูทําสัญญากับผูจัดสรรท่ีดิน  เพื่อใหไดมาซ่ึงท่ีดิน
จัดสรร 
  และพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  มาตรา  4  ไดใหคํานิยามคําวา   
 “การจัดสรรท่ีดิน”  หมายความวา  การจําหนายท่ีดนิท่ีไดแบงเปนแปลงยอยรวมกัน
ตั้งแตสิบแปลงข้ึนไป  ไมวาจะเปนการแบงจากท่ีดินแปลงเดยีวหรือแบงจากท่ีดนิหลายแปลงท่ีมี
พื้นท่ีติดตอกัน  โดยไดรับทรัพยสินหรือประโยชนเปนคาตอบแทน  และใหหมายความรวมถึงการ
ดําเนินการดงักลาว  ท่ีไดมีการแบงท่ีดินเปนแปลงยอยไวไมถึงสิบแปลงและตอมาไดแบงท่ีดนิแปลง
เดิมเพิ่มเติมภายในสามป  เม่ือรวมกันแลวมีจํานวนตัง้แตสิบแปลงข้ึนไปดวย  
  “ใบอนุญาต”  หมายความวา  ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน 
  “ผูจัดสรรท่ีดิน”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน  และให
หมายความรวมถึงผูรับโอนใบอนุญาตดวย 
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  “ผูซ้ือท่ีดินจัดสรร”  หมายความวา  ผูทําสัญญากับผูจัดสรรท่ีดิน  เพื่อใหไดมาซ่ึงท่ีดิน
จัดสรร  และใหหมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิในท่ีดินคนตอไปดวย 
 
  มาตรา  21 หามมิใหผูใดทําการจัดสรรท่ีดิน  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ 
  การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา  59 ผูใดฝาฝนมาตรา  21  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปและปรับต้ังแตส่ี
หม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
  มาตรา  23 ผูใดประสงคจะทําการจัดสรรท่ีดินใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด
หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาแหงทองท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นต้ังอยู  พรอมหลักฐานและรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
  (1) โฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนท่ีมีช่ือผูขอใบอนุญาต  ทําการ
จัดสรรท่ีดินเปนผูมีสิทธิในท่ีดิน  โดยท่ีดินนั้นตองปลอดจากบุริมสิทธิใด ๆ  เวนแตบุริมสิทธิในมูล
ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย 
  (2) ในกรณีท่ีท่ีดินท่ีขอทําการจัดสรรท่ีดินมีบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพย  
หรือภาระการจํานอง  ใหแสดงบันทึกความยินยอมใหทําการจัดสรรท่ีดินของผูทรงบุริมสิทธิหรือ
ผูรับจํานองและจํานวนเงินท่ีผูทรงบุริมสิทธิ  หรือผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี้จากท่ีดินแปลงยอย
แตละแปลง  และตองระบุดวยวาท่ีดินท่ีเปนสาธารณูปโภคหรือท่ีดินท่ีใชเพื่อบริการสาธารณะไม
ตองรับภาระหนี้บุริมสิทธิหรือจํานองดังกลาว 
  (3) แผนผังแสดงจํานวนท่ีดินแปลงยอยท่ีจะขอจัดสรร  และเนื้อที่โดยประมาณของ
แตละแปลง 
  (4) โครงการปรับปรุงท่ีดินท่ีขอจัดสรร  การจัดใหมีสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะรวมท้ังการปรับปรุงอ่ืนตามควรแกสภาพของทองถ่ิน  โดยแสดงแผนผัง  รายละเอียด  
และรายการกอสราง  ประมาณการคากอสราง  และกําหนดเวลาท่ีจะจัดทําใหแลวเสร็จ  ในกรณีท่ีได
มีการปรับปรุงท่ีดินท่ีขอจัดสรร  หรือไดจัดทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะแลวเสร็จ
ท้ังหมด  หรือบางสวนกอนขอทําการจัดสรรท่ีดิน  ใหแสดงแผนผังรายละเอียดและรายการกอสราง
ท่ีไดจัดทําแลวเสร็จนั้นดวย 
  (5) แผนงาน  โครงการ  และระยะเวลาการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
  (6) วิธีการจําหนายท่ีดินจัดสรรและการชําระราคาหรือคาตอบแทน 
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  (7) ภาระผูกพันตางๆ  ท่ีบุคคลอ่ืนมีสวนไดเสียเกี่ยวกับท่ีดินท่ีขอจัดสรรนั้น 
  (8) แบบสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจัดสรร 
  (9) ท่ีตั้งสํานักงานของผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรท่ีดิน 
  (10) ช่ือธนาคาร  หรือสถาบันการเงินท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนด  ซ่ึง
จะเปนผูคํ้าประกันการจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงท่ีดิน  และคํ้า
ประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะ 
  จะเห็นวาท้ังประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  และพระราชบัญญัติการ
จัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ใชไดเฉพาะกับโครงการแบงขายท่ีดินท่ีผูประกอบการมีใบอนุญาตใหทํา
การจัดสรรท่ีดินเทานั้น  ดังนั้น  โครงการแบงขายที่ดินท่ีผูประกอบการไมมีใบอนุญาตใหทําการ
จัดสรรท่ีดินเนื่องจากไมไดยื่นขออนุญาตจัดสรรท่ีดิน  จะไมอยูภายใตบังคับกฎหมายท้ัง  2  ฉบับ  
ดังกลาวแตอยางใด 
  สําหรับโครงการจัดสรรท่ีดินท่ีผูประกอบการไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน
นั้น  สาธารณูปโภคท่ีผูจัดสรรท่ีดิน  ไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการจัดสรรท่ีดินตามแผนผังและโครงการท่ี
ไดรับอนุญาต  เชน  ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  ใหตกอยูในภาระจํายอมเพื่อประโยชนแกท่ีดิน
จัดสรร  และใหเปนหนาท่ีของผูจัดสรรท่ีดินท่ีจะบํารุงรักษาสาธารณูปโภคดังกลาวใหคงสภาพ  
ดังเชนท่ีไดจัดทําข้ึนนั้นตอไป  และจะกระทําการใดอันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไป
หรือเส่ือมความสะดวกมิได  (มาตรา  43  วรรคแรก) 
  ใหผูจัดสรรท่ีดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงิน มาทําสัญญาคํ้าประกันการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคซ่ึงผูจัดสรรท่ีดินไดจัดใหมีข้ึน  และยังอยูในความรับผิดชอบในการ
บํารุงรักษาของผูจัดสรรท่ีดินตามวรรคหน่ึงกับคณะกรรมการ  และใหนํามาตรา  24  มาใชบังคับ
โดยอนุโลม  (มาตรา  43  วรรคทาย) 
  ผูจัดสรรท่ีดินจะพนจากหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา  43  เม่ือไดมีการ
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด  ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาที่ผูจัดสรรที่ดินรับผิดชอบการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา  23 (5)  แลวตามลําดับ  ดังตอไปนี้ 
  (1) ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้  หรือนิติ
บุคคลตามกฎหมายอ่ืนเพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา  ภายในเวลาท่ีผู
จัดสรรท่ีดินกําหนด  ซ่ึงตองไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูจัดสรรท่ีดิน 
  (2) ผูจัดสรรท่ีดินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหดําเนินการอยางหน่ึงอยางใด เพื่อ
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
  (3) ผูจัดสรรท่ีดินจดทะเบียนโอนทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน 
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  การดําเนินการตาม  (1)  และ  (2)  ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน
กลางกําหนด  ท้ังนี้  โดยตองกําหนดใหผูจัดสรรท่ีดินรับผิดชอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคสวนหนึ่งดวย  (มาตรา  44) 
  การจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการมีมติใหจัดต้ัง  และแตงต้ังตัวแทนยื่นคําขอจดทะเบียนตอเจา
พนักงานท่ีดินจังหวัด หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาพรอมดวยขอบังคับท่ีมีรายการตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง  (มาตรา  45) 
 
  สภาพปญหาการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรท้ังของโครงการจัดสรรท่ีดินภายใต
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  และของโครงการจัดสรรท่ีดินเม่ือพระราชบัญญัติการ
จัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ประกาศใชบังคับ 
 
  3.1 ปญหาโครงการท่ีดินแบงขายท่ีผูประกอบการไมมีใบอนุญาตใหทําการจัดสรร
ท่ีดิน  เนื่องจากไมไดยื่นขออนุญาตจัดสรร 
 
    โครงการท่ีดินแบงขายขณะมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  ใช
บังคับ  และโครงการท่ีดินแบงขายเม่ือมีพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ใชบังคับท่ี
ผูประกอบการไมมีใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน  เนื่องจากไมไดยื่นขออนุญาตจัดสรร  
โครงการดังกลาวไมอยูภายใตบังคับของประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  และ
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ซ่ึงโครงการลักษณะนี้มีจํานวนมาก  กฎหมายการ
จัดสรรท่ีดินจะไมบังคับคุมครองถึงผูซ้ือท่ีดินโครงการเหลานี้  จึงไมสามารถจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน
จดัสรรและสงผลใหตองประสบปญหาดานบริหารจัดการบํารุงดูแลรักษาสาธารณูปโภค  ซ่ึงสาเหตุ
สวนหนึ่งท่ีผูประกอบการสามารถหลีกเล่ียงการจัดสรรท่ีดินได  เนื่องมาจากเจาหนาท่ีแนะนําและ
ใหความรวมมือในการหลีกเล่ียงการจัดสรรท่ีดิน 
    โครงการท่ีดินแบงขายดังกลาว  เม่ือผูประกอบการไมมีใบอนุญาตใหทําการ
จัดสรรท่ีดิน  เนื่องจากไมไดยื่นขออนุญาตจัดสรรท่ีดิน  จึงไมสามารถจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรตามขั้นตอนของมาตรา  44  (1)  และบทเฉพาะกาลในมาตรา  70  วรรค  3  และ  วรรค  4  
แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543   
    กลาวคือ  โครงการท่ีผูประกอบการไดยื่นขออนุญาตจัดสรร  และไดรับใบอนุญาต
จัดสรรท่ีดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  จัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได
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ตามมาตรา  44 (1)  สําหรับโครงการท่ีไดรับใบอนุญาตจัดสรรท่ีดินตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  
286  พ.ศ.  2515  จัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไดตามมาตรา  70  วรรค  3  และ  วรรค  4  ดังนี้ 
   การพนจากความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูได รับ
ใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515 หรือผูรับ
โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภค  ใหนํามาตรา  44  มาใชบังคับโดยอนุโลม  (มาตรา  70  
วรรค  3) 
   ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภค  มิไดปฏิบัติหนาท่ีใน
การบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภค  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนท่ีดินแปลงยอยตามแผนผังโครงการ  อาจยื่นคําขอตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจา
พนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา  เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได  (มาตรา  70  วรรค  4) 
    เนื่องจากกฎหมายท้ังสองฉบับบังคับใหโครงการท่ีดินแบงขาย  ตั้งแต  10  แปลง
ข้ึนไปจะตองยื่นขออนุญาตจัดสรรท่ีดิน  ดังนั้น  โครงการท่ีดินแบงขายโครงการใดไมไดยื่นขอ
อนุญาตจัดสรรท่ีดินตามกฎหมาย  ก็จะไมอยูในบังคับของประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  
2515  และพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  สงผลใหไมสามารถจดทะเบียนจัดต้ังนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรได  เทาท่ีผานมาบรรดาผูซ้ือท่ีดินโครงการดังกลาว  จําเปนตองจัดการ
รับผิดชอบดูแลกันเอง  ซ่ึงปญหาโครงการดังกลาวนี้  แยกไดเปน  3  กรณี  ดังนี้ 
  
 
 
    กรณีท่ี  1 ผูประกอบการบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคอยางดี 
    บางโครงการแมผูประกอบการจะไมไดยื่นขออนุญาตจัดสรร  แตก็ไดจัดใหมี
สาธารณูปโภคเหมือนโครงการท่ีขออนุญาตจัดสรรทุกประการ  ซ่ึงสวนใหญผูประกอบการจะมี
ความรับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคเปนอยางดี  หากไมตองการดูแลดวยตนเอง  เพราะ
เกรงวาจะเปนภาระตกทอดแกลูกหลาน  ก็จะจัดใหมีการเลือกต้ังกรรมการหมูบาน  โดยเลือกจากผู
ซ้ือท่ีดินในโครงการประมาณ  11 – 21  คน  เปนคณะกรรมการหมูบาน  ทําหนาท่ีบริหารจัดการ
ดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนกลาง  เก็บเงินคาใชจายสาธารณูปโภคสวนกลาง  ออก
กฎระเบียบขอบังคับใชภายในโครงการ  เปนตน ซ่ึงคณะกรรมการหมูบานก็จะทําหนาท่ีอยาง
เขมแข็ง  แตก็มีปญหาเนื่องจากไมมีกฎหมายรองรับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการหมูบาน  หากผู

DPU



134 

ซ้ือท่ีดินคนใดไมชําระคาใชจายสวนกลาง  ผูประกอบการหรือคณะกรรมการหมูบานก็ไมสามารถ
บังคับใหชําระได 
 
    กรณีท่ี  2 ผูประกอบการบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคบาง 
    โครงการที่ดินแบงขายท่ีผูประกอบการไมไดยื่นขออนุญาตจัดสรรไว  และ
ผูประกอบการยังดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคบาง  เชน  ยังมีการซอมแซมถนนท่ีพังชํารุดบาง  
สงผลใหสาธารณูปโภคเส่ือมโทรม  ประสิทธิภาพในการใชงานลดนอยลงไปมาก 
 
    กรณีท่ี  3 ผูประกอบการละท้ิงโครงการไป  มิไดบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
    โครงการที่ดินแบงขายท่ีผูประกอบการไมไดยื่นขออนุญาตจัดสรรไว  และ
ผูประกอบการละท้ิงไมจัดใหมีการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  สวนใหญจะเปนโครงการขนาดเล็ก
และขนาดกลาง  ท่ีไมไดจัดใหมีสาธารณูปโภคเหมือนกับโครงการท่ีผูประกอบการย่ืนขออนุญาต
จัดสรร  สวนใหญผูประกอบการโครงการเหลานี้เม่ือโอนสิทธิในท่ีดินใหกับผูซ้ือท่ีดินแลว  ก็จะละ
ท้ิงโครงการไปไมดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  หรือไมไดจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
หมูบาน  เพื่อผูซ้ือท่ีดินจะไดดูแลบริหารจัดการกันเอง  ดังนั้น  เม่ือผูประกอบการละท้ิงไป จึงไมมี
คนดูแลบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี  สภาพโครงการก็จะชํารุดทรุดโทรมลงเร่ือย ๆ ไมมีความเปน
ระเบียบเนื่องจากไมมีกฎระเบียบ  ขอบังคับ  ทําใหราคาท่ีดินและบานเส่ือมคาลงอยางรวดเร็ว  
คุณภาพชีวิตท่ีดีในการอยูอาศัยหมดไป 
    ปญหานี้ผูเขียนมีความเห็นและขอเสนอแนะทางแกไขเปน  2  วิธี  ดังนี้ 
    วิธีท่ี  1 ควรปรับปรุง  แกไข  เพิ่มเติมคํานิยามในมาตรา  4  ใหหมายความ
รวมถึงผูประกอบการโครงการท่ีไมไดขออนุญาตจัดสรรท่ีดินดวย   
    เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหผูประกอบการมีหนาท่ียื่นขออนุญาตจัดสรร  เม่ือ
ผูประกอบการไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ก็สมควรจะลงโทษผูประกอบแตเพียงฝายเดียว  โดยเพิ่มโทษ
ในมาตรา  59  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ใหหนัก  เพื่อใหผูประกอบการที่มี
เจตนาจะหลีกเล่ียงกฎหมายเกิดความเกรงกลัว  เชน  กําหนดโทษจําคุกไมเกิน  5  ป  และปรับเปน  
10%  ของมูลคากอสรางโครงการ  เปนตน  ซ่ึงโทษจําคุกไมเกิน  5  ปนั้น  เทียบเคียงจากความผิด
อาญาฐานฉอโกงประชาชน  ในประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  343  ซ่ึงผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป  หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ  สําหรับโทษปรับนั้นหากปรับ
เปนจํานวนเงินนอยก็จะไมเกิดผลในทางปฏิบัติ  จึงควรกําหนดจากมูลคากอสรางโครงการของแต
ละโครงการ  เปนการกําหนดตามฐานะของผูประกอบการ  ซ่ึงปจจุบันอัตราโทษตามมาตรา  59  
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สําหรับความผิดท่ีจัดสรรท่ีดินโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา  21  มีโทษจําคุกไมเกินสองปและ
ปรับต้ังแตส่ีหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  โดยไดมีการบัญญัติไวตั้งแตประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี  
286  ขอ  35 60  แลว  เพียงแต  มาตรา  59  มีการเพิ่มโทษสูงข้ึนกวาเดิม   
    สําหรับผูซ้ือท่ีดินซ่ึงเปนผูบริโภคไมควรจะไดรับผลกระทบในเร่ืองนี้  รัฐควรจะ
ใหความคุมครองรักษาประโยชนผูซ้ือซ่ึงมีจํานวนมาก  เนื่องจากไมใชความผิดของผูซ้ือ  และเร่ือง
การจัดการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคเปนเร่ืองภายหลังการโอนสิทธิในท่ีดินใหผูซ้ือแลว  ซ่ึงผูซ้ือ
ท่ีดินเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรง  มีสวนไดก็คือไดใชประโยชนในสาธารณูปโภคอยางมี
ประสิทธิภาพ  มีคุณภาพชีวิตและอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี  หากมีการบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคอยางดี  มีกฎระเบียบ  ขอบังคับปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน  มีสวนเสียก็คือ  หาก
สาธารณูปโภคขาดการดูแลบํารุงรักษา  ก็จะทําใหสาธารณูปโภคชํารุดทรุดโทรมลงอยางรวดเร็ว  
สภาพชุมชนไมนาอยู  ไมมีกฎระเบียบขอบังคับท่ีจะปฏิบัติรวมกัน  ตางคนตางมีอิสระในการ
กระทําการ  ทําใหชุมชนขาดระเบียบวินัยในการอยูรวมกัน  ตางกับผูประกอบการซึ่งเม่ือทํา
โครงการเสร็จและโอนสิทธิในท่ีดินใหผูซ้ือแลว ก็ไมมีผลประโยชนในโครงการอีกตอไป  จึงไมมี
สวนไดเสียในสาธารณูปโภค  และไมไดรับผลกระทบใด ๆ เกี่ยวกับการดูแลบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  ดังนั้นควรแยกเรื่องการบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคออกจากเรื่อง
การจัดใหมี  และเนื่องจากการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  จะทําใหผูซ้ือท่ีดินบริหารดูแลจัดการ
สาธารณูปโภคกันเองไดดี  เพราะมีกฎหมายรองรับ  อํานาจหนาท่ีมีสภาพบังคับ  เม่ือไดรับความ
รวมมือจากผูซ้ือท่ีดินในการจายคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคมากข้ึน  ก็สามารถนําเงินท่ีไดรับนั้นไป
บริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคไดอยางเต็มท่ี  สมาชิกหรือผูอยูอาศัยในโครงการก็จะมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  มีสภาพแวดลอมท่ีนาอยู  มีสุขภาพจิต  สุขภาพกายท่ีดี  ลูกหลานอยูดีมีสุข  เปน
พลเมืองท่ีดีของชาติตอไป  ดังนั้นรัฐควรจะสงเสริมสนับสนุนใหผูซ้ือท่ีดินไมวาจะเปนโครงการท่ี
ผูประกอบการขออนุญาตจัดสรร  หรือโครงการท่ีผูประกอบการไมไดขออนุญาตจัดสรร  ให
สามารถจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได  ซ่ึงก็เปนการลดภาระของรัฐเองดวย  เนื่องจากความจริง
แลว  หนาท่ีในการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคใหแกประชาชนน้ัน  เปนหนาท่ีของรัฐโดยตรง  
ซ่ึงเม่ือสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนสามารถบริหารจัดการดูแลกันเองได  ก็เปนการประหยัด
งบประมาณของแผนดินโดยตรงดวย   

                                                        
  ประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  286. พ.ศ.  2515 
 60  ขอ  35  ผูใดฝาฝนขอ  10  วรรคหน่ึง  (หามมิใหผูใดทําการจัดสรรที่ดิน  เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ)  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  และปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท. 
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    ผูเขียนมีความเห็นวา  ควรปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมความหมาย  คํานิยาม  ในมาตรา  
4  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ดังนี้ 
    “ผูจัดสรรท่ีดิน”  ใหหมายความรวมถึง  ผูประกอบการโครงการท่ีดินแบงขายท่ี
ไมมีใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน  เนื่องจากไมไดขออนุญาตจัดสรรดวย 
    “ผูซ้ือท่ีดินจัดสรร”  ใหหมายความรวมถึง  ผูซ้ือท่ีดินโครงการท่ีดินแบงขายท่ี
ผูประกอบการไมมีใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน  เนื่องจากไมไดขออนุญาตจัดสรรดวย 
    “บริการสาธารณะ”  ใหหมายความรวมถึง  การใหบริการหรือส่ิงอํานวยความ
สะดวกในโครงการท่ีดินแบงขายท่ีผูประกอบการไมมีใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน  เนื่องจาก
ไมไดขออนุญาตจัดสรรดวย 
    และผูเขียนเห็นวา  ควรเพิ่มเติมอีก  1  หมวด  ในพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  
พ.ศ.  2543  เปนหมวดวาดวยการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรของโครงการท่ีดินแบงขายท่ี
ผูประกอบการไมมีใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน  เนื่องจากไมไดยื่นขออนุญาตจัดสรรดวย  เพื่อ
ผูซ้ือท่ีดินโครงการเหลานี้จะไดเขาสูระบบนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ทําใหสามารถจัดต้ังนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรได  เพราะเปนกฎหมายท่ีออกมาเปนคุณกับประชาชน  ควรจะแยกในสวนข้ันตอน
การจัดสรรท่ีดินซ่ึงเปนหนาท่ีของผูประกอบการท่ีจะตองดําเนินการสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ 
ปรับปรุงท่ีดินและแบงแยกสิทธิในท่ีดิน  ออกจากสวนข้ันตอนการบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  ซ่ึงเปนสวนท่ีผูซ้ือท่ีดินเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรง  ซ่ึงในสวนการบริหารจัดการ
บํารุงดูแลรักษาสาธารณูปโภคนี้  ผูท่ีไดรับผลกระทบเดือดรอนอยางแทจริง  และโดยตรงเปนผูซ้ือ
ท่ีดิน  ไมใชผูประกอบการแตอยางใด 
   แมโครงการท่ีไมไดยื่นขออนุญาตจัดสรร  จะไมมีแผนผังโครงการอยูกับเจา
พนักงานท่ีดิน  แตการที่จะทราบวาโครงการเหลานี้มีแปลงยอยกี่แปลง  แปลงใดเปนแปลง
สาธารณูปโภค  ซ่ึงปญหาเหลานี้สามารถหาหลักฐานได  โดยดูจากใบโบรชัวร  (ซ่ึงจะมีแผนผัง
โครงการท้ังหมดผูประกอบการจะแจกใหแกผูซ้ือขณะทําสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน)  วาโครงการนี้มี
แปลงยอยจํานวนกี่แปลง  เพื่อจะไดทราบวาจํานวนไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของจํานวนแปลงยอยของ
แผนผังโครงการคือจํานวนเทาใด  ซ่ึงเปนองคประชุมในการลงมติจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
หรือโดยคณะกรรมการหมูบานรับรองก็ได  เนื่องจากคณะกรรมการหมูบานจะทราบวาจํานวน
แปลงท่ีพวกเขาบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคมีกี่แปลง  เจาของแปลงช่ืออะไร  หาก
ไมทราบช่ือเจาของแปลงก็สามารถตรวจดูรายช่ือไดท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัดที่โครงการนั้นต้ังอยูใน
เขต  ซ่ึงสามารถตรวจไดไมยากเพราะเปนท่ีดินแปลงติด ๆ กัน  สิทธิในท่ีดินจะเรียงเลขเปนลําดับ
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ไป  ดังนั้นแมผูประกอบการจะไมมอบแผนผังโครงการและรายช่ือผูซ้ือท่ีดินแตละแปลงให  ก็ไมมี
ปญหาในการตรวจสอบแตอยางใด 
   อนึ่ง  สําหรับโครงการท่ีผูประกอบการละท้ิงไปมิไดบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  
ซ่ึงผูซ้ือท่ีดินไดรับความเดือดรอนมาก  หากจะรอใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายใหสามารถจัดต้ัง
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรได  ก็อาจจะชาไมทันการ  เกิดความเสียหายมากข้ึน  เพราะการแกกฎหมาย
นั้น  ตองใชเวลาพิจารณานาน  ดังนั้น  ผูซ้ือท่ีดินก็อาจจะรวมตัวกันยื่นคํารองตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย  หรือศาลปกครองใหมีคําส่ังใหกรมท่ีดินพิจารณาอนุมัติใหจัดต้ังนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร  ซ่ึงกรมท่ีดินอาจจะพิจารณารายละเอียดตาง ๆ แลวอนุมัติเปนโครงการ ๆ ไปก็ได  
เปนการบรรเทาความเดือนรอนของประชาชน 
   วิธีท่ี  2 ในกรณีท่ีไมอาจแกไขเพิ่มเติมคํานิยามและเพิ่มเติมอีก  1  หมวดได  
ตามวิธีท่ี  1  ท่ีกลาวขางตน  รัฐก็ควรจะหาวิธีอ่ืนท่ีสามารถคุมครองสิทธิของผูซ้ือท่ีดินโครงการท่ีผู
ประกอบไมไดขออนุญาตจัดสรร  เพื่อใหผูซ้ือท่ีดินโครงการเหลานี้สามารถบริหารดูแลจัดการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคกันเองได  โดยมีกฎหมายรองรับคลาย ๆ กับนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
   ส่ิงท่ีสําคัญอยางยิ่งก็คือ  จะตองมีบทบัญญัติกฎหมายใหสาธารณูปโภคท่ี
ผูประกอบการไดจัดใหมีขึ้น  เชน  ถนน  สวนสาธารณะ  สนามเด็กเลน  ใหตกอยูในภาระจํายอมเพื่อ
ประโยชนแกท่ีดินในโครงการทุกแปลง   และจะกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระ
จํายอมลดไปหรือเส่ือมความสะดวกมิได  ซ่ึงหลักเกณฑนี้เทียบเคียงกับมาตรา  43  วรรคแรก  แหง
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ท่ีบัญญัติใหสาธารณูปโภคท่ีผูจัดสรรท่ีดิน  ไดจัดให
มีข้ึนเพื่อการจัดสรรท่ีดินตามแผนผังและโครงการท่ีไดรับอนุญาต  เชน  ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  
ใหตกอยูในภาระจํายอมเพื่อประโยชนแกท่ีดินจัดสรร  และใหเปนหนาท่ีของผูจัดสรรท่ีดินท่ีจะ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคดังกลาวใหคงสภาพ  ดังเชนท่ีไดจัดทําข้ึนนั้นตอไป  และจะกระทําการใด
อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไปหรือเส่ือมความสะดวกมิได 
   สืบเนื่องจากสาธารณูปโภคท่ีผูประกอบการไดจัดใหมีข้ึน  เชน  ถนน  ทางเทา  
สวนสาธารณะ  สนามเด็กเลน  ทอระบายน้ํา  บอบําบัดน้ําเสีย  ระบบไฟฟา  ระบบประปา  ร้ัวรอบ
โครงการและสะพาน  เปนสาธารณะประโยชนท่ีผูซ้ือท่ีดินในโครงการใชรวมกัน  แมจะเปน
โครงการท่ีผูประกอบการไมไดขออนุญาตจัดสรร  รัฐก็ควรคุมครองสิทธิของผูซ้ือที่ดินใหสามารถ
ใชสาธารณูปโภคไดตลอดไป  โดยใหสาธารณูปโภคดังกลาวตกอยูในภาระจํายอมโดยบทบัญญัติ
ของกฎหมาย  เพื่อประโยชนแกท่ีดินในโครงการทุกแปลง  และจะกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุให
ประโยชนแหงภาระจํายอมลดไปหรือเส่ือมความสะดวกมิได  (เทียบเคียง  มาตรา  43  วรรคแรก)  
และใหท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภคและที่ดินท่ีใชเพื่อบริการสาธารณะปลอดจากบุริมสิทธิในมูลซ้ือ
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ขายอสังหาริมทรัพย  และภาระการจํานอง  (เทียบเคียงมาตรา  30  วรรค  2)  หามมิให
ผูประกอบการกอภาระผูกพันแกท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภค  และที่ดินท่ีใชเพื่อบริการสาธารณะ  
(เทียบเคียงมาตรา  33 วรรคแรก)  ซ่ึงจะเปนการคุมครองผูซ้ือท่ีดินโครงการดังกลาว  ไมใหไดรับ
ความเดือดรอนเสียหาย 
 
  3.2 ปญหาผูจัดสรรท่ีดินไมตองการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร   
 
   พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  มาตรา  43  ใหผูจัดสรรท่ีดินมี
หนาท่ีเปนผูรับผิดชอบดูแล  บํารุงรักษาสาธารณูปโภคของโครงการ  ผูจัดสรรท่ีดินจะพนจากหนาท่ี
บํารุงรักษาสาธารณูปโภค  เม่ือไดมีการดําเนินการอยางหน่ึงอยางใด  ภายหลังจากครบกําหนด
ระยะเวลาที่รับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ซ่ึงตองไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันท่ีจัดทํา
สาธารณูปโภคท้ังโครงการแลวเสร็จ  ตามมาตรา  23 (5)  แลวตามลําดับดังนี้   
   วิธีท่ีหนึ่ง  จัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  วิธีท่ี
สอง  ผูจัดสรรท่ีดินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง  เพื่อการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภค  และวิธีท่ีสาม  ผูจัดสรรท่ีดินจดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคสวนกลางให
เปนสาธารณประโยชน   
   สําหรับโครงการท่ีสรางขณะประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  ใช
บังคับ  จะมีบทเฉพาะกาลในมาตรา  70  วรรค  3  ใหนํามาตรา  44  มาใชบังคับโดยอนุโลม   
   สาเหตุสวนใหญท่ีทําใหผูจัดสรรท่ีดินไมตองการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
ก็คือ  ยังมีโครงการจัดสรรท่ีดินเฟสใหม  ตองใชทางเขา – ออก รวมกันกับโครงการแรก  ผูจัดสรร
ท่ีดินสวนใหญมองวา  หากจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว  การดําเนินการตาง ๆ จะไมสะดวก
ตองขออนุญาตคณะกรรมการหมูบานจัดสรร  ซ่ึงคณะกรรมการหมูบานจัดสรรจะมีอํานาจในการ
ตอรองและผูจัดสรรที่ดินจะตองเสียคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคแปลงที่ยังขายไมหมดดวย  จึงไม
ตองการพนหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ดังนั้น  หากผูซ้ือท่ีดินจัดสรรตองการจะจดทะเบียน
จัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรก็ไมอาจทําได  เพราะกฎหมายใหสิทธิผูจัดสรรท่ีดินเปนผูเลือกแต
ฝายเดียว  ไมไดใหสิทธิผูซ้ือท่ีดินจัดสรรมีสิทธิเลือกแตอยางใด   
   ผูเขียนเห็นวาควรจะมีการแกไขมาตรา  44  โดยใหผูจัดสรรท่ีดินพนจากหนาท่ี
บํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ตามมาตรา  43  หลังจากครบกําหนดระยะเวลารับผิดชอบดูแล
บํารุงรักษาสาธารณูปโภค  โดยวิธีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเพียงวิธีเดียวเทานั้น  เพราะนิติ
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บุคคลหมูบานจัดสรรมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตาม
กฎหมาย  (มาตรา  48)  และผูซ้ือท่ีดินจัดสรรมีอํานาจในการกํากับดูแล 
   สําหรับการบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคในรูปแบบอ่ืน ๆ ยังมี
ขอเสียอยูมาก  ดังนี้ 
   รูปแบบวิธีท่ีหนึ่งตามมาตรา  44 (1)  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดต้ังนิติบุคคลตาม
กฎหมายอ่ืน  เพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา  ภายในเวลาที่ผูจัดสรร
ท่ีดินกําหนด  มีขอเสียคือ  ไมมีกฎหมายกําหนดอํานาจหนาท่ีอยางชัดเจนไวเหมือนนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร 
   รูปแบบวิธีท่ีสองตามมาตรา  44 (2)  ผูจัดสรรท่ีดินไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการใหดําเนินการอยางหน่ึงอยางใด  เพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคนั้น  มีขอเสีย  คือ  
ผูจัดสรรท่ีดินเปนผูเสนอวิธีดําเนินการเพียงฝายเดียว  โดยผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไมมีสวนเสนอความคิด
เห็นใด ๆ กรรมการหมูบานซ่ึงสมาชิกภายในโครงการเลือกต้ังข้ึน  ไมมีอํานาจหนาท่ีบริหารจัดการ
ดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
   รูปแบบวิธีท่ีสามตามมาตรา  44 (3)  ผูจัดสรรท่ีดินจดทะเบียนโอนทรัพยสิน
ดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน  มีขอเสียคือ  ถนนในโครงการ  สาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะตาง ๆ บุคคลภายนอกสามารถใชได  ความเปนสวนตัวจะมีนอยลง  สาธารณูปโภคจะทรุด
โทรมเร็ว  เนื่องจากราชการขาดงบประมาณในการดูแลรักษา 
   ดังนั้น  ควรจะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรซ่ึงเปนวิธีท่ีทําใหผูซ้ือท่ีดิน
จัดสรรไดรับประโยชนสูงสุดเพียงวิธีเดียวเทานั้น  เพื่อผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจะไดบริหารจัดการดูแล
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคกันเองโดยตรงตั้งแตเร่ิมแรก  โดยมีกฎหมายรองรับและมีสภาพบังคับ  
และเพ่ือปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในภายหลังดวย  กลาวคือหากมีการใหสิทธิผูจัดสรรท่ีดินเลือก
เชนท่ีเปนอยูในกฎหมายการจัดสรรท่ีดินฉบับปจจุบัน   ก็จะทําใหอาจจะมีการบริหารจัดการโดย
รูปแบบอ่ืนกอน  หรือโดยบุคคลอ่ืนมากอน  ตอมาหากตองการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร   ก็จะ
มีปญหาเกี่ยงกันเร่ืองคาใชจายในการซอมแซมสาธารณูปโภคท่ีชํารุดใหมีสภาพดีเหมือนเดิมวาฝาย
ใดจะเปนผูชําระ  ก็จะทําใหการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรในภายหลังมีปญหาอีก  
สาธารณูปโภคสวนกลางเปนทรัพยสินของผูซ้ือท่ีดินจัดสรรในโครงการทุกคน  ไมมีใครที่จะดูแล
ทรัพยสินของผูซ้ือที่ดินจัดสรรในโครงการไดดีกวาผูซ้ือท่ีดินจัดสรรในโครงการดวยกันเอง  เม่ือมี
กฎหมายรองรับ  มีสภาพบังคับ 
   อนึ่ง  ผูเขียนเห็นวาควรเพิม่เติมบทบัญญัติอีกหนึ่งมาตรา  ใหผูซ้ือท่ีดิน
จัดสรรมีสิทธิรวบรวมผูซ้ือท่ีดินจัดสรรดวยกันจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตาม
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แผนผังโครงการ  เพื่อลงมติจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ในกรณีท่ีผูจัดสรรท่ีดินไมยอมพนจาก
หนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา  43  ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาท่ีผูจัดสรรท่ีดิน
รับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา  23 (3)  แลว  อันเนื่องมาจากมีพฤติกรรมท่ีหา
ประโยชนจากสาธารณูปโภค  หรือมีพฤติกรรมท่ีไมบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  แมมาตรา  43  วรรค  
2  จะบังคับใหผูจัดสรรท่ีดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทําสัญญาคํ้าประกันการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  ซ่ึงผูจัดสรรท่ีดินไดจดัใหมีข้ึน  และยงัอยูในความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาของ
ผูจัดสรรท่ีดินกับคณะกรรมการจัดสรรท่ีดนิก็ตาม  แตหากผูจัดสรรท่ีดินยงัใชประโยชนจาก
สาธารณูปโภคอยู  ก็จะไมยอมพนจากหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  และควรเพ่ิมเติมในประกาศ
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง  เร่ือง  การกําหนดระยะเวลาในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  พ.ศ.  
2545  ใหผูจัดสรรท่ีดินภายใตประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  มีกําหนดระยะเวลาใน
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคไมเกิน  5  ป  นับต้ังแตวนัท่ีจัดทําสาธารณูปโภคท้ังโครงการแลวเสร็จ  
หากไมดาํเนินการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจดัสรรหลังจากครบกําหนดนีแ้ลว  ผูจัดสรรท่ีดินจะตอง
จัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนด  มาคํ้าประกันการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  เนื่องจากประกาศคณะปฏิวตัิฉบับท่ี  286  พ.ศ.  
2515  ไมไดบัญญัติใหผูจดัสรรท่ีดินตองจัดใหมีการคํ้าประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะ  เหมือนกบัพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  มาตรา  43  วรรค  2  แต
อยางใด 
   สถิติปริมาณการออกใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดินท่ัวประเทศ   ตั้งแต  พ.ศ.   
2515 – 2547  (ขอมูลของสํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย  กรมท่ีดิน)  โครงการจัดสรรท่ีดิน
ภายใตประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  มีประมาณ  8,289  โครงการจัดสรรท่ีดิน  ตาม
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ถึง  ณ  เดือนมิถุนายน  2547  มีประมาณ  1,075  
โครงการ  ซ่ึงผูซ้ือท่ีดินจัดสรรโครงการเหลานี้อาจไดรับความเดือดรอนจากการที่ผูจัดสรรท่ีดินไม
ตองการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรอยู 
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สถิติปริมาณการออกใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดินท่ัวประเทศ 
ตั้งแต  พ.ศ.  2515 – 2530 

(ขอมูลของสํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย  กรมท่ีดิน) 
 

ป  พ.ศ. ออกใบอนุญาตกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 
(จํานวนราย) 

2515 - 
2516 - 
2517 2 
2518 2 
2519 - 
2520 - 
2521 2 
2522 - 
2523 - 
2524 - 
2525 22 
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2526 97 
2527 121 
2528 142 
2529 171 
2530 315 

รวม 874 

 
 
 
 
 
 
 

สถิติปริมาณการออกใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดินท่ัวประเทศ 
ตั้งแต  พ.ศ.  2531 – พ.ศ.  2547 

 

ป  พ.ศ. 
ออกใบอนุญาต 

กรุงเทพฯ 
(จํานวนราย) 

ตางจังหวัด 
(จํานวนราย) 

รวมท่ัวประเทศ 

2531 480 99 579 
2532 433 264 697 
2533 442 270 712 
2534 466 247 713 
2535 303 264 567 
2536 283 251 534 
2537 304 362 666 
2538 266 357 623 
2539 240 482 722 
2540 297 590 887 
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2541 123 267 390 
2542 72 121 193 
2543 124 140 264 
2544 181 43 224 
2545 185 70 255 
2546 245 88 333 
2547* 90 41 131 

รวม 4,534 3,956 8,490 

 
*  หมายเหตุ  :  พ.ศ.  2547  (เปนรายงานการอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินมายังกรมท่ีดิน  ณ  

เดือนมิถุนายน) 
   ขอมูล  ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  2547 
   ท่ีมา  สํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

 

สถิติปริมาณการออกใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดินท่ัวประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 

พ.ศ. 

จํานวน (ราย) 
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หมายเหต ุ : พ.ศ.  2547  เปนขอมูล  ณ  เดือนมิถุนายน  (สํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย) 
 
  3.3 ปญหาความยากในการรวบรวมผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  จํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการ  เพื่อมีมติใหจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 
   พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  มาตรา  45  บัญญัติใหการจัดตั้ง
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตาม
แผนผังโครงการมีมติใหจัดตั้ง  และแตงต้ังตัวแทนยื่นคําขอจดทะเบียนตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด 
หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาพรอมดวยขอบังคับท่ีมีรายการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   
   มาตรา  70  วรรค  3  การพนจากความรับผิดชอบในการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคของผูไดรับใบอนุญาต  หรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  
286  พ.ศ.  2515  หรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภค  ใหนํามาตรา  44  มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
   กฎกระทรวงวาดวยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง  การบริหาร  การควบ  และการ
ยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  พ.ศ.  2545  ขอ  2  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรโครงการใดประสงคจะจัดต้ัง
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ใหตัวแทนท่ีไดรับการแตงต้ังตามมาตรา  45  ยื่นคําขอจดทะเบียนตาม
แบบท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนดตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด  หรือเจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดสาขาแหงทองท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นต้ังอยู  พรอมดวยเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ 
   (1) รายงานการประชุมของผูซ้ือท่ีดินจัดสรร จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการท่ีมีมติใหจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  เห็นชอบขอบังคับ  
และแตงต้ังตัวแทนในการยื่นคําขอจดทะเบียน 
   ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง  วาดวยการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  และการขออนุมัติดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  พ.ศ.  2545  ขอ  5  ผูจัดสรรท่ีดินใดมีความประสงคจะพนจากหนาท่ีบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  ท่ีไดจัดใหมีข้ึน  เพื่อการจัดสรรท่ีดินตามแผนผังและโครงการท่ีไดรับอนุญาตภาย
หลังจากครบกําหนดระยะเวลาท่ีผูจัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ตาม
มาตรา  23 (5)  และมีผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผัง
โครงการแลว  ใหดําเนินการดังนี้ 
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  (4) กําหนดระยะเวลาใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรตองจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  และรับโอนทรัพยสินตามบัญชีใน  (1)  ใหแลวเสร็จ  แตตองไม
นอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีผูซ้ือท่ีดินจัดสรรรายสุดทายไดรับแจงจากผูจัดสรรท่ีดิน 
  ขอ  6 ในกรณีท่ีผูซ้ือท่ีดินจัดสรรประสงคจะจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
เม่ือผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไดรับแจงจากผูจัดสรรท่ีดินตามขอ  5  แลว  ใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดประชุม  
เพ่ือมีมติจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  และแตงต้ังตัวแทนยื่นคําขอจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรพรอมดวยขอบังคับนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
  มติท่ีประชุมใหจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ตามวรรคหนึ่ง  ตองมีผูซ้ือท่ีดิน
จัดสรรจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนแปลงยอยท่ีจัดจําหนายตามแผนผัง  และโครงการท่ี
ไดรับอนุญาตลงคะแนนเสียงใหจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
   อนึ่ง  เนื่องจากนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเปนกฎหมายใหม  หากพิจารณา
เทียบเคียงกับนิติบุคคลอาคารชุด  นิติบุคคลอาคารชุดนั้นเกิดข้ึนทันทีเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิหอง
ชุดรายแรก  หรือหลายรายใหแกผูซ้ือ  โดยกฎหมายกําหนดใหจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดพรอม
กัน  (พระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522  มาตรา  31)  สําหรับการลงมติตองไดรับคะแนนเสียง
ขางมากของเจาของรวมท้ังหมด  (มาตรา  48) 
   พระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522  หมวด  5  วาดวยนิติบุคคลอาคารชุด  
มาตรา  31  การโอนกรรมสิทธ์ิในหองชุดใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด  โดยไมเปนการโอนกรรมสิทธ์ิ
ในหองชุดท้ังหมดในอาคารชุดใหแกบุคคลคนเดียวหรือหลายคน  โดยถือกรรมสิทธ์ิรวมจะกระทํา
ไดตอเม่ือผูขอโอน  และผูขอรับโอนกรรมสิทธ์ิในหองชุดดังกลาวยื่นคําขอโอนกรรมสิทธ์ิในหอง
ชุดพรอมกับคําขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  โดยนําสําเนาขอบังคับและหลักฐานในการจด
ทะเบียนอาคารชุดตอพนักงานเจาหนาท่ี 
   เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาเห็นวาเปนการถูกตอง  ใหพนักงานเจาหนาท่ีจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในหองชุดใหแกผูขอรับโอนกรรมสิทธ์ิในหองชุด  และจดทะเบียนนิติ
บุคคลอาคารชุดตามวรรคหน่ึงพรอมกันไป  และใหประกาศการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดใน
ราชกิจจานุเบกษา 
   การขอและการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
   ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการโอนกรรมสิทธ์ิในหองชุด ภายหลังที่ได
จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแลว 
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   มาตรา  33  นิติบุคคลอาคารชุดท่ีไดจดทะเบียนตามมาตรา 31 ใหมีฐานะเปนนิติ
บุคคล 
   นิติบุคคลอาคารชุดมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพยสวนกลาง  
และใหมีอํานาจกระทําการใด ๆ เพื่อประโยชนตามวัตถุประสงคดังกลาว  ท้ังนี้  ตามมติของเจาของ
รวมภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ 
   มาตรา  48  มติเก่ียวกับเรื่องดังตอไปนี้ตองไดรับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของ
จํานวนคะแนนเสียงของเจาของรวมท้ังหมด 
   (1) การอนุญาตใหเจาของรวมคนใดคนหนึ่งทําการกอสราง  ตอเติม  ท่ีมีผลตอ
ทรัพยสวนกลางหรือลักษณะภายนอกของอาคาร  โดยคาใชจายของผูนั้นเอง 
   (2) การแตงตั้งหรือถอดถอนผูจัดการ 
   (3) การกําหนดกิจการท่ีผูจัดการมีอํานาจมอบหมายใหผูอ่ืนทําการแทนได 
   ถาเจาของรวมมาประชุมมีจํานวนไมพอท่ีจะถือเปนเสียงขางมากตามวรรคหนึ่ง  
ใหเรียกประชุมใหมภายในสิบหาวันนับแตวันเรียกประชุมคร้ังกอน  การประชุมคร้ังใหมนี้ใหออก
เสียงลงมติตามจํานวนคะแนนเสียงขางมากของผูเขาประชุม 
   ผูเขียนมีความเห็นวา  การจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  โดยใหผูซ้ือท่ีดิน
จัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการมีมติใหจัดต้ังตาม
มาตรา  45  นั้น  เปนจํานวนท่ีสูง  เนื่องจากถาเปนโครงการเล็กมีแปลงยอยนอยจะไมคอยมีปญหา  
การรวมตัวกันเปนไปไดงาย  สามารถรวบรวมผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งไดไมยาก  
แตถาเปนโครงการใหญมีแปลงยอยมาก  การที่จะรวบรวมผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของแผนผังโครงการ  เพื่อมีมติใหจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรนั้นเปนเร่ืองยาก  เพราะผูซ้ือ
ท่ีดินจัดสรรบางคนไมใหความสําคัญกับเร่ืองนี้  บางคนเพิกเฉยไมใสใจเพราะไมมีเวลา  บางคนเห็น
วาเปนเร่ืองไกลตัว  และสวนใหญยังไมมีความเขาใจ  เนื่องจากเปนกฎหมายใหมเพิ่งเร่ิมใชไมนาน
เม่ือป  2543  จึงทําใหมีปญหาในการรวบรวมจํานวนผูซ้ือท่ีดินจัดสรรใหไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการ  แมจะสามารถมอบอํานาจได  ก็เปนภาระแกคณะกรรมการ
หมูบานท่ีจะตองไปอธิบายทําความเขาใจใหแกผูซ้ือท่ีดินจัดสรรแตละคนเขาใจเพ่ือยอมมอบอํานาจ
ใหลงมติแทน  ตองใชเวลามาก  ซ่ึงกรรมการหมูบานแตละคนก็มีงานท่ีจะตองทําหาเล้ียงชีพตนเอง
และครอบครัวจึงไมคอยมีเวลา  หากมาไมครบองคประชุม  ก็จะทําใหเกิดความเบ่ือหนายแกคนท่ีมี
ความรับผิดชอบและต้ังใจมาประชุมคร้ังแรก  การใหความรวมมือในคร้ังตอ ๆ ไปก็จะลดลงเร่ือย ๆ 
เพราะเกรงวาจะมาเกอเหมือนคร้ังกอน  การจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ถาเทียบเคียงกับนิติ
บุคคลอาคารชุด  นิติบุคคลอาคารชุดจัดต้ังไดงายกวามาก  เพียงมีการโอนกรรมสิทธ์ิหองชุดใหผูซ้ือ
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รายเดียว  หรือหลายราย  ในคร้ังแรกก็จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดพรอมกันเลย  สืบเนื่องมาจาก
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรกับนิติบุคคลอาคารชุด  มีองคประกอบ  มีวัตถุประสงค  มีลักษณะ  และมี
การดําเนินการไมเหมือนกันทีเดียว  ในเร่ืองนิติบุคคลอาคารชุดมีแนวคิดจากการที่อาคารชุดเปนการ
อยูอาศัยโดยการใชทรัพยสวนตัวเกี่ยวพันกับทรัพยสวนกลาง  โดยการบริหารใหอาคารชุดอยูใน
สภาพปกติเรียบรอยดีข้ึน  สวนนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเปนส่ิงท่ีอยูนอกท่ีดินแปลงท่ีซ้ือ  ท่ีมีการ
เช่ือมโยงใชดวยกัน  เชน  ทางสาธารณะ  สาธารณูปโภคตาง ๆ  การเก็บขยะ  การชําระคาใชจาย
บํารุงรักษาสาธารณูปโภค  การทําใหส่ิงแวดลอมมีคุณคาชีวิตท่ีดี  เปนตน  ฉะน้ัน  บางสวนจะมี
สวนคลายกับนิติบุคคลอาคารชุด  แตในขณะเดียวกัน  บางสวนก็แยกออกมาตางหาก  ปญหาสําคัญ
ของอาคารชุด  ก็คือ  ปญหาท่ีจอดรถ  การใชพื้นท่ีรวมดวยกันท้ังในหองชุดและนอกหองชุด  การ
ซอมรอยร่ัวระหวางช้ัน  และเร่ืองการใชลิฟท  ฯลฯ  แตนิติบุคคลหมูบานจัดสรรจะไมมีเร่ืองเหลานี้  
เพราะฉะน้ันในเร่ืองการดูแลบริหารจัดการก็จะแตกตางกัน  กรณีอาคารชุดถาไมมีนิติบุคคลหรือคน
กลางหรือตัวแทนมาบริหารจัดการ  จะเกิดปญหามากมาย  จะอยูรวมกันไมได  ทําใหตัวอาคารชุดยิ่ง
อยูยิ่งราคาตกตํ่าลงเร่ือย ๆ  ดังนั้น  จึงมีความจําเปนตองใหเกิดนิติบุคคลอาคารชุดทันทีเม่ือโอน
กรรมสิทธ์ิหองชุดใหผูซ้ือรายแรก  เพื่อใหสามารถบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยสวนกลางและ
มีอํานาจกระทําการใด ๆ  เพื่อประโยชนตามวัตถุประสงค  อันจะทําใหเจาของรวมใชทรัพย
สวนกลางรวมกันอยางมีระเบียบ  มีความสงบสุขเรียบรอย  มีส่ิงแวดลอมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ตลอดไป  สําหรับโครงการจัดสรรท่ีดินนั้น  แมไมมีนิติบุคคลหมูบานจัดสรรก็สามารถอยูได  
ปญหาจะเกิดนอยกวาอาคารชุด 
   การจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรนั้น  ถึงแมการใชหลักเสียงสวนใหญของ
มาตรา  45  จะเปนส่ิงท่ีถูกตอง  เพราะการท่ีจะใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรตองรับภาระเพิ่มข้ึนจากเดิม  เม่ือ
จัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา  45  แลว  กฎหมายบังคับใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรทุกรายเปน
สมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  (มาตรา  47  วรรคแรก)  ตองออกคาใชจายในการบํารุงรักษาและ
การจัดการสาธารณูปโภคสําหรับท่ีดินจัดสรรท่ีตนซ้ือ  (มาตรา  49  วรรค  2)  หากชําระลาชาจะตอง
จายคาปรับสําหรับการจายเงินลาชาตามอัตราท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกําหนด  (มาตรา  50  
วรรคแรก)  หากคางชําระติดตอกันต้ังแตสามเดือนข้ึนไป  อาจถูกระงับการใหบริการหรือการใช
สิทธิในสาธารณูปโภค  และในกรณีท่ีคางชําระติดตอกันต้ังแตหกเดือนข้ึนไป  พนักงานเจาหนาท่ีมี
อํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในท่ีดินจัดสรรของผูคางชําระจนกวาจะชําระให
ครบถวน  (มาตรา  50  วรรค  2)  เมื่อผูซ้ือท่ีดินจัดสรรตองรับภาระเพิ่มข้ึน  จากเดิมไมมีหนาท่ีตอง
ออกคาใชจายในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  แตเม่ือจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลวมีหนาท่ี
ตองชําระ  จึงควรเปนมติของเสียงสวนใหญ  แตเนื่องจากการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเปน
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เร่ืองใหม  เพิ่งบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  เปนคร้ังแรก  ผูซ้ือท่ีดิน
สวนใหญยังไมเขาใจถึงประโยชนท่ีตนเองและครอบครัวจะไดรับ  ประกอบกับเห็นวาเปนเร่ืองไกล
ตัว  ตนเองไมมีสวนเกี่ยวของ  เม่ือเห็นวาตนเองไมมีสวนไดเสียโดยตรงก็จะไมใหความสนใจ  จึง
เกิดปญหาในการรวบรวมผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตาม
แผนผังโครงการมีมติใหจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
   ผูเขียนมีความเห็นวา  เพ่ือใหการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรบรรลุผลตาม
เจตนารมยของกฎหมาย  ควรเพิ่มเติมอีกวรรคหนึ่งในมาตรา  45  โดยยังถือหลักเสียงสวนใหญ
เหมือนเดิม  แตเพิ่มข้ันตอนเปน  2  ข้ันตอน  ใหสามารถจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไดงายข้ึน  
ดังนี้ 
   ขั้นตอนท่ี  1 คือข้ันตอนการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา  45  วรรค
แรก  ใหผูซ้ือที่ดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอย  ตามแผนผังโครงการมี
มติใหจัดต้ัง 
   หากผูซ้ือท่ีดินจัดสรรสามารถรวบรวมไดจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
แปลงยอยตามแผนผังโครงการ  มีมติใหจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ซ่ึงเปนมติของเสียงสวน
ใหญ  ก็จัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได  ตามมาตรา  45  วรรคแรก  ซ่ึงเปนหลักการเดิม  แตถาไม
สามารถรวบรวมผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไดจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผัง
โครงการ  ก็เขาสูข้ันตอนท่ี  2 
   ขั้นตอนท่ี  2 ถาผูซ้ือท่ีดินจัดสรรมาประชุมมีจํานวนนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
ท่ีดินแปลงยอยตามแผนผังโครงการ  ใหเรียกประชุมใหมภายในสิบหาวันนับต้ังแตวันเรียกประชุม
คร้ังแรก  การประชุมคร้ังใหมนี้ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรมาประชุมเทาไร  ถือเปนองคประชุม  และใหออก
เสียงลงมติตามจํานวนคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูเขาประชุม  ท้ังนี้ควรเพิ่มเติมระเบียบ
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง  วาดวยการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตาม
กฎหมายอ่ืน  และการขออนุมัติดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  พ.ศ.  2545  ขอ  6  
วรรค  2  ท่ีวามติท่ีประชุมใหจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามวรรคหน่ึง  ตองมีผูซ้ือท่ีดินจัดสรร
จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยท่ีจัดจําหนายตามแผนผัง  และโครงการท่ีไดรับ
อนุญาตลงคะแนนเสียงใหจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  โดยเพิ่มเติมอีกวรรคหนึ่งเปนข้ันตอนท่ี  
2  ดวย 
   ดังนั้น  หากมีการเพิ่มเติมอีกวรรคหนึ่งเปนข้ันตอนท่ี  2  ลงในมาตรา  45  ก็จะทํา
ใหปญหาในการรวบรวมผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอย  ตาม
แผนผังโครงการเพ่ือมีมติจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหมดไป  ท้ังยังใชหลักเสียงขางมาก
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เหมือนเดิม  กลาวคือ  การประชุมคร้ังใหมใหออกเสียงลงมติตามจํานวนคะแนนเสียงขางมากของผู
ซ้ือท่ีดินจัดสรรท่ีเขาประชุม  หลักการนี้เทียบเคียงกับพระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522 มาตรา  
48  ท่ีบัญญัติไวดังนี้ 
   มติเก่ียวกับเร่ืองดังตอไปน้ีตองไดรับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนคะแนน
เสียงของเจาของรวมท้ังหมด 
   (1) การอนุญาตใหเจาของรวมคนใดคนหนึ่งทําการกอสราง  ตอเติม  ท่ีมีผลตอ
ทรัพยสวนกลางหรือลักษณะภายนอกของอาคาร  โดยคาใชจายของผูนั้นเอง 
   (2) การแตงตั้งหรือถอดถอนผูจัดการ 
   (3) การกําหนดกิจการท่ีผูจัดการมีอํานาจมอบหมายใหผูอ่ืนทําการแทนได 
   ถาเจาของรวมมาประชุมมีจํานวนไมพอท่ีจะถือเปนเสียงขางมากตามวรรคหนึ่ง  
ใหเรียกประชุมใหมภายในสิบหาวันนับแตวันเรียกประชุมคร้ังกอน  การประชุมคร้ังใหมนี้ใหออก
เสียงลงมติตามจํานวนคะแนนเสียงขางมากของผูเขาประชุม 
   ปจจุบันมีโครงการจัดสรรท่ีดินยื่นขอจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
ยังนอยอยู  จะเห็นไดจากสถิติขอมูลของสํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย  กรมท่ีดิน  ดังตอไปนี้ 
   (ถึง  ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  2547) 
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ขอมูลการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  2546 

(ท่ีแจงมายงัสํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย  กรมท่ีดิน) 
 

ลําดับ 
ท่ี 

สาขา ช่ือนิติบุคคล จดทะเบียนนติิบุคคล 
เลขท่ี / วัน / เดอืน / ป 

ท่ีตั้งสํานักงาน 

1 หนองแขม ศุภาลัยออรคิด 
ปารค 1 

1/2546 ลว.18/09/2546  - 7/93 ถ.ราชมนตรี แขวงบาง
ไผ  เขตบางมด  กทม. 

2 บางขุนเทียน ลดาวัลย – เลคโค
โลเนียล 

1/2546 ลว. 8/10/2546  - 41/161 ถ.กาญจนาภิเษก  
หมู 5  แขวงบางบอน         
เขตบางบอน กทม. 

3 หนองแขม พิมาน – ปนเกลา 2/2546 ลว. 4/11/2546  - 5/236 ถ.กาญจนาภิเษก  
แขวงบางไผ เขตบางแค กทม. 

4 บางขุนเทียน พฤกษภิรมย – บาง
ขุนเทียน 

2/2547 ลว. 9/12/2546  - 99/179 ถ.พระราม 2 หมู 5 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กทม. 

5 บางขุนเทียน พฤกษภิรมย – บาง
ขุนเทียน 2 

3/2547 ลว. 9/12/2546  - 99/179 ถ.พระราม 2 หมู 6 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กทม. 

6 มีนบุรี ลิฟวิ่ง ลากูน 1/2546 ลว.14/10/2546  - 37/144 ถ.พระยาสุเรนทร 
หมู 7 แขวงสามวาตะวันตก 
เขตคลองสามวา กทม. 
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ขอมูลการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  ป พ.ศ.  2547 

(ท่ีแจงมายงัสํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย  กรมท่ีดิน) 
 

ลําดับ 
ท่ี 

สาขา ช่ือนิติบุคคล จดทะเบียนนติิบุคคล 
เลขท่ี / วัน / เดอืน / ป 

ท่ีตั้งสํานักงาน 

1 หนองแขม ลดาวัลย 
(ปนเกลา – 
เพชรเกษม 1) 

1/2547 ลว.19/01/2547  - 143/44 ถ.กาญจนาภิเษก หมู 
10 แขวงบางไผ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 

2 หนองแขม ลดาวัลย 
(ปนเกลา – 
เพชรเกษม 2) 

2/2547 ลว.19/01/2547  - 143/44 ถ.กาญจนาภิเษก หมู 
10 แขวงบางไผ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 

3 บางขุนเทียน ชัยพฤกษ – 
บางขุนเทียน 

4/2547 ลว.30/01/2547  - 99/65 ซ.บางกระดี ่32  ถ.
บางกระดี ่หมู 2 แขวงแสมดาํ 
เขตบางขุนเทียน กทม. 

4 บางขุนเทียน พฤกษภิรมย 
บางขุนเทียน 

5/2547 ลว.24/03/2547  - 99/179  หมู  5  ถ.พระราม 2 
แขวงแสมดํา  เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร 

5 บางกอกนอย ปฐมพรการเดน 1/2546 ลว.23/12/2546  - 49/69  ถ.พทุธมณฑลสาย 4  
หมู  5  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวี
วัฒนา  กรุงเทพฯ 

6 บางกอกนอย บานสวน 
พุทธมณฑล 

1/2547 ลว.29/03/2547  - 21/23  ถ.พทุธมณฑลสาย 1  
หมู  2  แขวงบางระมาด  เขต
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ตล่ิงชัน  กรุงเทพฯ 
7 พระโขนง บานกลางกรุง 

บริติชทาวน – 
ทองหลอ 

1/2547 ลว.11/05/2547  - 488/101  ซอยทองหลอ  ถ.
สุขุมวิท  55  แขวงคลองตัน
เหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 

8 บึงกุม ชวนช่ืนนีโอเฮาส 1/2547 ลว.17/12/2546  - 95/450  ซอยคูบอน  ถ.ราม
อินทรา  แขวงคันนายาว  เขต
คันนายาว  กรุงเทพฯ 

ลําดับ 
ท่ี 

สาขา ช่ือนิติบุคคล จดทะเบียนนติิบุคคล 
เลขท่ี / วัน / เดอืน / ป 

ท่ีตั้งสํานักงาน 

9 บึงกุม บานรามอินทรา 2/2547 ลว.12/05/2547  - 26/4  หมู  5  ซอยประเสริฐ
ธรรม  ถ.รามอินทรา  แขวง
คันนายาว  เขตคันนายาว  
กรุงเทพฯ 

10 บึงกุม เซ็นเตอรเพลส 
รามคําแหง 

3/2547 ลว.25/05/2547  - 48/197  ถ.รามคําแหง  
แขวงสะพานสูง  เขตสะพาน
สูง  กรุงเทพฯ 

11 บางขุนเทียน บานสวนริมคลอง
บางมด 

6/2547 ลว.11/05/2547  - 9/260  ถ.พทุธบูชา  หมู  7  
แขวงบางมด  เขตจอมทอง  
กรุงเทพฯ 

12 พระโขนง โฮมเพลส 
สุขุมวิท 71 

2/2547 ลว.08/06/2547  - 172/61  ซอยพานิชกุล  
ถนนสุขุมวิท 71  แขวงพระ
โขนงเหนือ  เขตวัฒนา  กทม. 

13 บางกอกนอย โนเบิล วานา 
ปนเกลา 1 

2/2547 ลว.14/06/2547  - 121  ถ.ปนเกลา-นครชัยศรี  
หมู  5  แขวงศาลาธรรมสพน  
เขตทวีวัฒนา  กทม. 

14 บึงกุม มัณฑนา –พระราม 
9 วงแหวน 

4/2547 ลว.08/06/2547  - 109/90  หมูบานมัณฑนา – 
พระราม 9 

15 กรุงเทพฯ สารินปารค 1/2547 ลว.30/06/2547  - 54, 56, 58 ซ.รัชดาภิเษก 66  
ถ.รัชดาภิเษก  แขวงบางซ่ือ  
เขตบางซ่ือ  กทม. 
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16 ดอนเมือง ชุมชนเคหะสถาน
ครูไทยดอนเมือง 

1/2547 ลว.23/06/2547  - 236/21 หมูบานเคหะสถาน
ครูไทย  ซ. 3  หมู  3  แขวงสี
กัน  เขตดอนเมือง  กทม. 

17 บางขุนเทียน นันทวนั พระราม 2 7/2547 ลว.17/06/2547  - 60 ม.5 ถ. พระราม 2 แขวง
แสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

ขอมูลการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตางจังหวัด พ.ศ.  2546 
(ท่ีแจงมายงัสํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย  กรมท่ีดิน) 

 
ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือผูจัดสรรท่ีดิน 
ช่ือโครงการ 

โฉนดท่ีดิน 
ตําบล/อําเภอ 

จังหวดั ช่ือนิติบุคคล จดทะเบียน 
นิติบุคคล 
เลขท่ี /  

วัน / เดือน / ป 

ท่ีตั้ง 
สํานักงาน 

 บริษัท เจ เอส วิว  
จํากัด 
โครงการ เจ ซี  
การเดน วิลล เฟส 4 

174 
ต.สันปูเลย 
อ.ดอยสะเก็ด 

เชียงใหม 
 

เจ.ซี. 
การเดนวิลล 

เฟส 4 

1/2546 
ลว.2ก.ย.46 

99 หมู 4  
ต.สันนาเม็ง  
อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม 

 - - ปทุมธานี รอยัล เอคเซ็ค 
คิวทีฟ  มารีนา 

1/2546 
ลว 7ต.ค.46 

38/4 หมู 5  
ต.บานง้ิว  
อ.สามโคก  
จ.ปทุมธานี 

 
ขอมูลการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตางจังหวัด ป พ.ศ. 2547 

(ท่ีแจงมายงัสํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย  กรมท่ีดิน) 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวดั ช่ือนิติบุคคล จดทะเบียนนติิบุคคล 
เลขท่ี / วัน / เดอืน / ป 

ท่ีตั้งสํานักงาน 

1 นนทบุรี พัชรวิลล – รัตนาธิ
เบศร 

1/2546 ลว. 4/08/2546 - 77/95 ถ.บางกรวย-ไทรนอย 
หมู 2 ต.บางเลน อ.บางใหญ 
จ.นนทบุรี 
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2 ปทุมธานี บานฟาลากูน 1/2546 ลว. 1/12/2546 -  144/901 หมู 3 ต.
ประชาธิปตย  อ.ธัญบุรี  จ.
ปทุมธานี 

3 ปทุมธานี บานฟารังสิต 1/2547 ลว. 3/02/2547 -  69  ถนนรังสิต – นครนายก  
หมู  3  ต.บึงยี่โถ  อําเภอ
ธัญบุรี  จังหวดัปทุมธานี 

 
ลําดับ 
ท่ี 

จังหวดั ช่ือนิติบุคคล จดทะเบียนนติิบุคคล 
เลขท่ี / วัน / เดอืน / ป 

ท่ีตั้งสํานักงาน 

4 ปทุมธานี สาริน ปารค 
รังสิต คลอง 5 

2/2547 ลว. 9/03/2547 -  72/526  ถ.สุวินทวงศ  หมู 
16  แขวงแสนแสบ  เขตมีน
บุรี  กทม. 

5 ชลบุรี ศิลารมณ 1/2547 ลว. 27/02/2547 -  101/142  หมู  3  ถ.อางศิลา  
ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบุรี  
จังหวดัชลบุรี 

6 สมุทรปราการ ลดาวัลย – 
ศรีนครินทร 8 

1/2547 ลว. 15/03/2547 -  33/197  ถ.ศรีนครินทร ม.1 
ต.บางแกว   อ.บางพลี    จ.
สมุทรปราการ 

 
   จากขอมูลขางตนจะเห็นวามีโครงการจัดสรรท่ีดินยื่นขอจดทะเบียนจัดต้ังนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรยังนอยอยู  เม่ือเปรียบเทียบกับระยะเวลาท่ีพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  
พ.ศ.  2543  ประกาศบังคับใช  เม่ือวันท่ี  22  กรกฎาคม  2543  ถึงปจจุบันเปนเวลา  4  ปแลว 
   ผูเขียนมีความเห็นวา  สาเหตุท่ีโครงการจัดสรรที่ดินยื่นขอจดทะเบียนจัดต้ังนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรนอย  อาจจะเนื่องจากนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเปนเร่ืองใหม  ซ่ึงบัญญัติข้ึน
เปนคร้ังแรกในพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ผูจัดสรรท่ีดิน  ผูซ้ือท่ีดินจัดสรร  
บุคคลท่ีเกี่ยวของและประชาชนท่ัวไปยังไมมีความรู  ความเขาใจ  จึงตองใชเวลาศึกษากฎหมายนี้
อยางละเอียด  เพื่อความเขาใจอยางถองแทเสียกอน  จึงจะสามารถวิเคราะหถึงขอดีขอเสียของการ
จัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได  อันจะนําไปสูการตัดสินใจวาจะจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือไม 
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   ผูเขียนมีความเห็นวา  สาเหตุอีกประการหนึ่งท่ีโครงการจัดสรรท่ีดินยื่นขอจด
ทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรนอย  อาจเนื่องมาจากปญหาความยากในการรวบรวมผูซ้ือ
ท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการท่ีจะลงมติ
เห็นชอบรวมกันจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ตามเหตุผลท่ีผูเขียนไดกลาวแลวขางตน 
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บทที่ 5 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
1. บทสรุป 
 
  จากการศึกษาสภาพปญหาของการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ผูเขียนพบวา  
บทบัญญัติเกี่ยวกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรรในพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  
ตลอดจนกฎกระทรวง  ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง  มีหลายเร่ืองท่ี
ควรปรับปรุง  แกไขเพ่ิมเติม  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติท่ีดีในอนาคต  ซ่ึงผูเขียนได
วิเคราะหและเสนอแนะ  โดยไดแบงสภาพปญหาการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรออกเปน  3  
กลุมดังนี้ 
 
  1.1 สภาพปญหาการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรของโครงการจัดสรรท่ีดินภายใต
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515 
 
   (1) ควรออกเปนประกาศคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง  กําหนดใหชัดเจนวา
การกระทําอยางไรของผูจัดสรรท่ีดิน  ภายใตประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  ท่ีเขาขาย
มิไดปฏิบัติหนาท่ีในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคในมาตรา  70  วรรค  4 
   (2) ควรเพิ่มบทบัญญัติอีกหนึ่งมาตราใหโครงการจัดสรรท่ีดิน  ภายใตประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  ท่ีบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคในรูปแบบนิติ
บุคคลตามกฎหมายอื่น  กอนพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  2543  ประกาศใชบังคับ  
สามารถจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได  และควรแกไขบทบัญญัติของสมาคม  มูลนิธิ  และ 
สหกรณใหสามารถโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได   
 
  1.2 สภาพปญหาการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรของโครงการจัดสรรท่ีดิน  เม่ือ
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ประกาศใชบังคับ 
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   ควรเพิ่มบทบัญญัติอีกหนึ่งมาตราใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรท่ีไมดําเนินการจัดต้ังนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรภายในระยะเวลาที่ผูจัดสรรท่ีดินกําหนด  และผูจัดสรรท่ีดินไดดําเนินการ
ตามลําดับท่ีสองตามมาตรา  44 (2)  แลว  สามารถจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได  และให
หนวยงานท่ีรับโอนสาธารณูปโภคไปแลว  ตองโอนคืนใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร   
 
  1.3 สภาพปญหาการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรท้ังของโครงการจัดสรรท่ีดิน
ภายใตประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  และของโครงการจัดสรรท่ีดินเม่ือมี
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ประกาศใชบังคับ 
 
   (1) ควรเพิ่มโทษผูประกอบการที่จัดสรรท่ีดินโดยไมไดขออนุญาตใหหนักข้ึน
กวาเดิม  เปนโทษจําคุกไมเกิน  5  ป  ปรับเปน  10%  ของมูลคากอสรางโครงการ  และควรปรับปรุง  
แกไข  เพิ่มเติม  ความหมายคํานิยามในมาตรา  4  ใหหมายความรวมถึงโครงการท่ีผูประกอบการ
ไมไดยื่นขออนุญาตจัดสรรดวย  และควรเพิ่มเติมอีกหนึ่งหมวด  เปนหมวดวาดวยการจัดต้ังนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรของโครงการท่ีดินแบงขายท่ีผูประกอบการไมไดยื่นขออนุญาตจัดสรร  หาก
ไมสามารถทําได  รัฐก็ควรจะหาวิธีอ่ืนที่สามารถคุมครองสิทธิใหผูซ้ือท่ีดินโครงการเหลานี้สามารถ
บริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคกันเองได  โดยมีกฎหมายรองรับคลาย ๆ กับนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร  อนึ่ง  ส่ิงท่ีสําคัญอยางยิ่งก็คือ  จะตองมีบทบัญญัติกฎหมายใหสาธารณูปโภคท่ี
ผูประกอบการไดจัดใหมีข้ึน  เชน  ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  ตกอยูในภาระจํายอมเพื่อประโยชน
แกท่ีดินในโครงการทุกแปลง  ใหปลอดจากบุริมสิทธิในมูลซ้ือขายอสังหาริมทรัพย  และภาระการ
จํานองและหามมิใหผูประกอบการกอภาระผูกพันใด ๆ  
   (2) ควรแกไขมาตรา  44  ใหผูจัดสรรท่ีดินพนจากหนาท่ีบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคไดเพียงวิธีเดียว  คือจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  และควรเพิ่มเติมอีกหนึ่งมาตรา
ใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรสามารถรวมตัวกันจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไดเอง  และควรเพิ่มเติมใน
ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  เร่ืองการกําหนดระยะเวลาในการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  พ.ศ.  2545  กําหนดใหผูจัดสรรท่ีดินภายใตประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  286  พ.ศ.  
2515  บํารุงรักษาสาธารณูปโภคไมเกิน 5 ป  นับต้ังแตวันท่ีจัดทําสาธารณูปโภคท้ังโครงการแลว
เสร็จ  หากเกินกําหนด  ตองจัดหาธนาคารมาคํ้าประกัน 
   (3) ควรมีการเพ่ิมเติมอีกวรรคหนึ่งเปนข้ันตอนท่ี  2  ลงในมาตรา  45  กลาวคือ  
หากไมสามารถรวบรวมผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไดจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตาม
แผนผังโครงการ  ใหเรียกประชุมใหมภายในสิบหาวันนับต้ังแตวันเรียกประชุมคร้ังแรก  การ
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ประชุมคร้ังใหมนี้ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรมาประชุมเทาไรถือเปนองคประชุม  และใหออกเสียงลงมติตาม
จํานวนคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูเขาประชุม 

2. ขอเสนอแนะ 
 
  ประเด็นปญหาโครงการแบงขายท่ีดินต้ังแต  10  แปลงข้ึนไป  ซ่ึงอยูในขายตองขอ
อนุญาตจัดสรรท่ีดิน  แตผูประกอบการไมดําเนินการยื่นขอใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน  ทําให
โครงการเหลานี้  ซ่ึงมีประมาณ  20,000  กวาโครงการท่ัวประเทศ  ไมอยูภายใตบังคับของประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับท่ี  286  พ.ศ.  2515  และพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ในกรณีเชนนี้  
เพื่อใหผูซ้ือท่ีดินโครงการเหลานี้สามารถบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคอยางมี
ประสิทธิผล  ซ่ึงเปนการคุมครองผูบริโภค  ควรใหผูซ้ือท่ีดินมีสิทธิท่ีจะดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรตามมาตรา  45  ได  โดยถือเสมือนหน่ึงวาเปนโครงการท่ีผูประกอบการไดรับ
อนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน  โดยผูประกอบการจะตองผูกพันตามหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไว  
เทียบเคียงคําพิพากษาฎีกาท่ี  1952/253961 
  สําหรับประเด็นปญหาการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ตองมีผูซ้ือท่ีดินจัดสรร
จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการมีมติใหจัดต้ัง  ซ่ึงจะตองมีผู
ซ้ือท่ีดินจัดสรรเกินกึ่งหนึ่งแลว  จึงจะสามารถจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได สงผลกระทบตอ

                                                        
 61  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1952/2539 
  โจทกไดซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพรอมตึกแถวจากบริษัทจัดสรรที่ดิน  โดยมีการประกาศ
โฆษณาวามีทางเขาออกตึกแถวได  แมจะไมปรากฏวาบริษัทจัดสรรที่ดินเปนผูไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรร
ที่ดินจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินก็ตาม  ก็ถือไดวาเปนการแสดงออกโดยปริยายแลววาจัดใหมี
สาธารณูปโภคคือทางพิพาท  อันถือไดวาเปนการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  286  ลง
วันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2515  ขอ  10  สวนการที่บริษัทจัดสรรที่ดินจะขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
หรือไม  ก็เปนเร่ืองหน่ึงตางหาก  ดังนั้น  ทางพิพาทจึงเปนภาระจํายอมตามกฎหมายแกที่ดินที่จัดสรรและที่ดิน
ที่โจทกซื้อ 
  การท่ีทางพิพาทเปนทางภาระจํายอม  โจทกซึ่งซื้อที่ดินพรอมตึกแถวในที่ดินดังกลาวยอมมีสิทธิ
ใชทางพิพาทได  เม่ือจําเลยซ่ึงเปนผูรับโอนกรรมสิทธิ์ตอจากบริษัทจัดสรรที่ดินยอมอยูในบังคับที่จะกระทําการ
ใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไปหรือเส่ือมความสะดวกมิได  การท่ีมีการกอสรางโรงเรือน
และส่ิงปลูกสรางกีดขวางทางภาระจํายอม  ยอมเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไปหรือเส่ือมความ

สะดวก  ทําใหโจทกไดรับความเสียหาย  โจทกยอมมีอํานาจฟองใหจําเลยร้ือถอนโรงเรือนและส่ิงปลูกสราง

ออกไปจากทางภาระจํายอมได 
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การบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  เนื่องจากอาจตองใชเวลาในการขายนานหลายป  
จึงจะสามารถขายไดเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการ  ในขณะท่ี
สาธารณูปโภคไดมีการสรางเสร็จแลว  และผูซ้ือท่ีดินจัดสรรมีความประสงคจะดูแลบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคเพ่ือประโยชนของสวนรวม  ดังนี้  ควรที่จะพิจารณาปรับปรุงแกไขมาตรา  45  ให
สามารถเกิดนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไดทันที  เม่ือไดโอนสิทธิในท่ีดินใหแกผูซ้ือท่ีดินจัดสรรราย
แรกเทียบเคียงพระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522  มาตรา  31  วรรคแรก  และวรรคสอง62 
  สืบเนื่องจากขณะมีการพิจารณารางพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ไดมี
การโตเถียงประเด็นปญหาหลาย ๆ เร่ือง  ท้ังมีความเห็นดวยและไมเห็นดวย  ระหวางภาครัฐ  
ระหวางภาคเอกชน  เอกชนระหวางผูประกอบการ  ระหวางผูบริโภค  ระหวางนักวิชาการ  ดังนั้น  
เม่ือพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ประกาศใชบังคับจึงยังมีอีกหลายประเด็นปญหา
ซ่ึงผูรางกฎหมายและผูเสนอกฎหมายอาจจะท้ิงบางประเด็นปญหาเอาไว  ท้ัง ๆ ท่ีรูวามีปญหา  กับ
ยังมีปญหาบางประเด็น  ซ่ึงไมรูวาจะเกิดขึ้น ทําใหมีประเด็นปญหาท่ีรูกับประเด็นปญหาท่ีไมรู  
ดังนั้น  ในการใชกฎหมายใหเกิดประสิทธิผลนั้น  เม่ือมีการใชกฎหมายสักระยะหนึ่ง  ประมาณ  5 – 
7  ป  ก็ควรนําขอมูลท่ีไดศึกษารวบรวมเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ ท้ังปญหาท่ีไมรู  และปญหาท่ีรูแตไม
รูวาจะทําอยางไร  เสนอปรับปรุงแกไขกฎหมายจะเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด  และเปนวิธีท่ีสอดคลองกับเร่ือง
ของเหตุผลกับในเร่ืองของการทําใหกฎหมายทันกับเหตุการณสภาพของสังคม 
  สําหรับประเด็นปญหาของวิทยานิพนธเลมนี้  เปนประเด็นปญหาท่ีควรแกการติดตาม  
ดังนั้น  หากมีการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้  ประเด็นปญหาเหลานี้  ก็ควรจะเสนอเขาไปดวย  สวน
แนวทางจะออกเปนรูปแบบอยางไรนั้นควรจะศึกษาติดตามตอไปอีก  การที่จะกําหนดใหตายตัวใน
ขณะนี้นั้น  อาจจะยังเร็วจนเกินไป  เพราะวากฎหมายฉบับนี้เพิ่งใชบังคับมาประมาณ  4  ป  เทานั้น   

                                                        
 62   พระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522 
  มาตรา 31 การโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด  โดยไมเปนการโอน

กรรมสิทธิ์ในหองชุดท้ังหมดในอาคารชุดใหแกบุคคลคนเดียวหรือหลายคน  โดยถือกรรมสิทธิ์รวมจะกระทําได

ตอเม่ือผูขอโอนและผูขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดดังกลาวย่ืนคําขอโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดพรอมกับคําขอจด

ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  โดยมีสําเนาขอบังคับและหลักฐานในการจดทะเบียนอาคารชุดตอพนักงาน

เจาหนาที่ 
 เม่ือพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเห็นวาเปนการถูกตอง  ใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนโอน

กรรมสิทธิ์ในหองชุดใหแกผูขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามวรรคหนึ่งพรอม

กันไป  และใหประกาศการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดในราชกิจจานุเบกษา 
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จิตติ  ติงศภัทิย.  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบคุคล.  กรุงเทพมหานคร 
ธงชัย  จันทรวิรัช.  หลักกฎหมายหุนสวนบริษัท.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน จํากดั,  

2546 
นคร  มุธุศรี.  หนังสือคูมือสําหรับนักบริหารอาคารและหมูบานจัดสรร. 
ประสิทธ์ิ  โฆวิไลกูล.  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยวาดวยนติิบุคคล และความรับ

ผิดทางอาญาของนิติบคุคล.  พิมพคร้ังแรก. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 
2543 

สุภชัย  มนัสไพบูลย.  รวมบทความและทัศนะเก่ียวกับงานสหกรณ.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย,  2515 

โสภณ  รัตนากร.  คําอธิบายหุนสวนและบริษัท.  พิมพคร้ังท่ี  4, 2537 
หนังสือหมายเหตุการพิจารณาพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543  ของสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา. 
 

วารสาร 
นคร  มุธุศรี.  “เจ็ดปจจยั  จดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไมได”  สรรพสารตลาดบาน.  

17 – 23  สิงหาคม  2546 
นคร  มุธุศรี.  “เจ็ดปจจยั  จดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไมได”  สรรพสารตลาดบาน.  

24 – 30  สิงหาคม  2546 
นคร  มุธุศรี.  “4  ข้ันตอนโอนทรัพยสวนกลางใหนิติบุคคลหมูบานจดัสรรดูแล”  อาคารท่ีดินวันนี้.  

9 – 16  พฤศจิกายน  2546 
บริษัทแสนสิริ  พร็อพเพอรตี้  พลัส  จํากดั.  “หมูบานจดัสรรกับการเตรียมความพรอมสูการบังคับ

ใชกฎหมายการจัดสรรท่ีดิน”  อาคารและท่ีดิน  Weekly.  12 – 18  ตุลาคม  2545 
พิสิฐ  ชูประสิทธ์ิ.  “5  ปจจัยความยากงาย  การจดทะเบียนและบริหารนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

(ตอนจบ)”  ดชันีซ้ือขายบานท่ีดิน.  19 – 25  กันยายน  2546 
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พิสิฐ  ชูประสิทธ์ิ.  “แกไข  เพิ่มเติม  พระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522 (2)”  อาคารท่ีดินวันนี.้  
19 – 26  ตุลาคม  2546 

พิสิฐ  ชูประสิทธ์ิ.  “แกไข  เพิ่มเติม  พระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522  (ตอนจบ)”  ดัชนีซ้ือขาย
บานท่ีดิน.  17 – 23  ตุลาคม  2546 

พิสิฐ  ชูประสิทธ์ิ.  “คาใชจายเรียกเก็บในระบบนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ตอน  1”  อาคารท่ีดนิ
อัพเกรด.  19 – 26  มกราคม  2547 

พิสิฐ  ชูประสิทธ์ิ.  “5  ปจจยัความยากงายการจดทะเบียนและบริหารนิติบุคคลหมูบานจัดสรร (1)”  
อาคารท่ีดินวันนี.้  28  กันยายน – 5  ตุลาคม  2546 

พิสิฐ  ชูประสิทธ์ิ.  “5  ปจจัยความยากงายการจดทะเบียนและบริหารนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
(จบ)”  อาคารที่ดินวันนี.้  5 - 12  ตุลาคม  2546 

พิสิฐ  ชูประสิทธ์ิ.  “นิติบุคคลอาคารชุดกับนิติบุคคลหมูบานจดัสรร  (ตอนจบ)”  อาคารท่ีดิน
อัพเกรด.  9 – 16  กุมภาพนัธ  2547 

“หวงงบฯ  นิติบุคคลจัดสรรบาน  กรมท่ีดินออกโรงคุมเพดานคาปรับ”  สัมภาษณบุญเชิด  คิดเห็น  
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย  กรมท่ีดิน.  สรรพสารตลาดบาน.  7 – 
13  กันยายน  2546 

 
เอกสารอ่ืน ๆ 

“ขอมูลการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรท่ัวประเทศ”  สํานักสงเสริมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย 

คําพิพากษาฎีกาท่ี  1952/2539.  
รายงานการวิจยั  “การดํารงอยูของชุมชน”  กระบวนการตอสูและการพฒันา 
วัลลภ  นาคบัว.  “พ.ร.บ. จัดสรรท่ีดินและกฎหมายท่ีดนิท่ีเกี่ยวของกบัอสังหาริมทรัพย”  เอกสาร

ประกอบการบรรยายหลักสูตรอบรมการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพยในภาวะวิกฤติ  
จัดทําโดย  ภาควิชาเคหการ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 “สถิติปริมาณการออกใบอนญุาตใหทําการจัดสรรท่ีดินท่ัวประเทศ”.  สํานักสงเสริมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย 

หนังสือถึงผูวาราชการจังหวดัทุกจังหวดั  ออกโดยกรมท่ีดิน ท่ี มท 0505/ว 3783  ลงวันท่ี  7  
กุมภาพนัธ 2546.  วาดวยเร่ืองการจดทะเบียนโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภค  และ/
หรือบริการสาธารณะ 
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หนังสือถึงผูวาราชการจังหวดัทุกจังหวดั  ออกโดยกรมท่ีดิน  ท่ี  มท 0517.2/ว 7569  ลงวันท่ี  9  

มีนาคม  2547  วาดวยเร่ือง  จํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคท่ีผูไดรับในอนญุาต
หรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัต ิ  ฉบับท่ี  286  (พ.ศ.  2515)  หรือ
ผูรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินอันเปนสาธารณปูโภคตองรับผิดชอบตามมาตรา  44  แหง
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543 

 
หนังสือพิมพ 

บุญเชิด  คิดเห็น. “จับตาโอนสาธารณูปโภคสวนกลาง  ดอกเบ้ียลด  เงินตนหด  ผูประกอบการ
เบ้ียว” ผูอํานวยการสํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย กรมท่ีดิน.สยามธุรกิจ. 28  
กันยายน – 4  ตุลาคม  2546 

 
วิทยานิพนธ 

จุไรพร  ภูเผือก.  “การจัดสรรท่ีดินของเอกชน”  วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2529 

ประเสริฐ  เขมรัตน.  “การจัดการอาคารชุด”  วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2526 

ยุวด ี ศิริ.  “แนวทางการจดัต้ังองคกรบริหารชุมชนสําหรับโครงการบานจัดสรร”  วิทยานิพนธ  
ปริญญาเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2540 

วรพงษ  เอ้ียวฉาย.  “ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอการบริหารชุมชนของสํานักงานเคหะชุมชน  
กรณีตัวอยาง:เคหะชุมชนแฟลตคลองจ่ัน”วิทยานิพนธปริญญาเคหพัฒนศาสตร 
มหาบัณฑิต  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542 

 
กฎหมายและระเบียบ 

กฎกระทรวงวาดวยการจดทะเบียนจัดต้ัง  การบริหาร  การควบ  และการยกเลิกนติิบุคคลหมูบาน
จัดสรร  พ.ศ.  2545 

ขอกําหนดการจัดสรรท่ีดิน  กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  2544 
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับท่ี  286.  พ.ศ.  2515 
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ประกาศคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางวาดวยเร่ืองกําหนดสถาบันการเงิน  ซ่ึงเปนผูคํ้าประกันจัด
ใหมีสาธารณปูโภคหรือบริการสาธารณะ  หรือการปรับปรุงท่ีดินและคํ้าประกนัการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภค  พ.ศ.  2544 

ประกาศคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง   เร่ืองการกําหนดระยะเวลาในการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  พ.ศ.  2545 

ประกาศคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง  เร่ืองกําหนดข้ันตอน  หลักเกณฑ  และวิธีการพิจารณา  
แผนผัง  โครงการ  และวธีิการในการจดัสรรท่ีดิน  และการขอแกไข  เปล่ียนแปลง  
แผนผังโครงการ  พ.ศ.  2545 

พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543 
พระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.  2522 
พระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  2542 
พระราชกฤษฎีกา  ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร  (ฉบับท่ี  378)  

พ.ศ.  2544 
ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางวาดวยการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคล

ตามกฎหมายอ่ืน และการขออนุมัติดําเนนิการเพ่ือการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  พ.ศ.  
2545 

ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางวาดวยการกําหนดคาใชจาย  หลักเกณฑ  และวิธีการจดัเกบ็
คาใชจายในการบํารุงรักษา  และการจดัการสาธารณูปโภค  และการบัญชี  พ.ศ.  2545 

ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกรุงเทพมหานครวาดวยการกําหนดอตัราคาปรับ  กรณีท่ีชําระ
เงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคลาชากวาเวลาท่ีกําหนด  พ.ศ.  2546 

ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกรุงเทพมหานครวาดวยการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมในท่ีดินจัดสรร  พ.ศ.  2546 
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กฎกระทรวง 
วาดวยการขอจดทะเบียนจัดต้ัง  การบริหาร  การควบ 

และการยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๔๕ แหงพระราชบัญญัติการ
จัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจาํกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑  ในกฎกระทรวงนี ้
 “ขอบังคับ”  หมายความวา  ขอบังคับของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 

หมวด  ๑ 
การขอจดทะเบียนจัดต้ังนติิบุคคลหมูบานจัดสรร   

และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงขอบังคับ 
 

 
 ขอ  ๒  ผูซื้อที่ดินจัดสรรโครงการใดประสงคจะจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ให

ตัวแทนที่ไดรับการแตงต้ังตามมาตรา  ๔๕  ยื่นคําขอจดทะเบียนตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลางกําหนดตอเจาพนักงานที่ดินจงัหวัด  หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแหงทองทีซ่ึ่ง

ที่ดินนั้นต้ังอยู  พรอมดวยเอกสารหลักฐานดังตอไปนี ้
 (๑) รายงานการประชุมของผูซื้อที่ดินจัดสรร จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

แปลงยอยตามแผนผังโครงการที่มมีติใหจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  เห็นชอบขอบังคับ  และ
แตงต้ังตัวแทนในการยืน่คําขอจดทะเบียน 
 (๒) สําเนาขอบังคับ 
 (๓) หลักฐานการรับแจงใหผูซื้อทีดิ่นจัดสรรจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  และ

ระยะเวลาที่ผูจัดสรรที่ดินกําหนดใหผูซื้อทีดิ่นจัดสรรดําเนินการตามมาตรา  ๔๔ (๑) 
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 (๔) บัญชีที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดให
มีข้ึน  เพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต  พรอมสําเนาหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินที่เกี่ยวของ 
 ขอ  ๓  ขอบังคับอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้
 (๑) ชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 (๒) วัตถุประสงค 
 (๓) ที่ต้ังสํานักงาน 
 (๔) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ  การเลือกต้ัง  วาระการดํารงตําแหนง  
การเร่ิมดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  และการประชุมของคณะกรรมการหมูบานจัดสรร ซึ่ง
ตองประชุมอยางนอยปละสองคร้ัง 
 (๕) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนนิงาน  การบญัชี  และการเงิน 
 (๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก 
 (๗) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
 (๘) ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงขอบังคับ 
 (๙) ขอกําหนดเกี่ยวกับการยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 ขอ  ๔  เมื่อเจาพนกังานที่ดินจังหวดัหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวดัสาขา  ไดรับคําขอ
จดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรพรอมเอกสารหลักฐานตามขอ  ๒  แลว  ใหพิจารณา
ความถกูตองครบถวนตามกฎหมายของเอกสารและรายการตอไปนี ้
 (๑) คําขอและเอกสารหลักฐาน 
 (๒) สําเนาขอบังคับ 
 (๓) วัตถุประสงคของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 ขอ  ๕  ในกรณีที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจาพนักงานทีดิ่นจังหวัดสาขา

พิจารณาแลวเห็นวาคําขอจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ไมอยูในหลักเกณฑที่

กฎหมายกาํหนด  ใหส่ังไมรับจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 ขอ  ๖  ในกรณีที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัด  หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา  
พิจารณาคําขอแลวเหน็วาเอกสารและรายการตามขอ  ๔  ไมถูกตอง  ใหแจงผูขอแกไขเพิ่มเติมให
ถูกตองภายในเวลาที่กาํหนดซ่ึงตองไมนอยกวาสิบหาวนันับแตวันที่ไดรับแจง  เมื่อผูขอได

ดําเนนิการแกไขเพิ่มเติมแลวใหเจาพนักงานที่ดินจังหวดั  หรือเจาพนักงานทีดิ่นจังหวัดสาขา  
พิจารณาดําเนินการตามขอ  ๗  ตอไป 
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 ขอ  ๗  เมื่อเจาพนกังานที่ดินจังหวดั หรือเจาพนกังานที่ดินจังหวัดสาขา  พิจารณาคํา
ขอแลวเห็นวาเอกสารและรายการตามขอ  ๔  ถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑที่กฎหมาย

กําหนดใหปดประกาศคําขอไวในที่เปดเผย  ณ  สํานกังานที่ดินจังหวดัหรือสํานกังานที่ดินจังหวัด
สาขา  สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ  ที่ทาํการแขวงหรือทีท่ําการกํานนัแหง
ทองที ่  สํานกังานหรือที่ทาํการองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึง่ที่ดินทีท่าํการจัดสรรนัน้ต้ังอยู  และ
บริเวณทีท่ําการจัดสรรแหงละหนึง่ฉบับ  มีกําหนดสามสิบวัน 
 ขอ  ๘  ในกรณีมีผูคัดคานภายในกาํหนดเวลาตามขอ  ๗  โดยอางเหตุวาการขอจด
ทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมิไดเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด  
ใหเจาพนกังานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนกังานที่ดินจังหวดัสาขาตรวจสอบขอเท็จจริง  และสรุปเร่ือง
ใหคณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นเปนประการใดใหแจงผู

คัดคาน  และเจาพนักงานทีดิ่นจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาทราบภายในสิบหาวนั 
 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเหน็วาการคัดคานเปนเหตุทําใหการจดทะเบียน

จัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไมชอบดวยกฎหมาย  ใหเจาพนกังานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขาส่ังยกเลิกคําขอจดทะเบียนจัดต้ังนิติบคุคลหมูบานจัดสรรนั้นเสีย 
 ในกรณีไมมีการคัดคานหรือมีการคัดคานแตคณะกรรมการพิจารณาแลวเหน็วา  การ
คัดคานไมเหน็เหตุทาํใหการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไมชอบดวยกฎหมาย  ให

เจาพนักงานทีดิ่นจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาส่ังรับจดทะเบียนจัดต้ังนติิบุคคล

หมูบานจัดสรร  โดยบันทึกสาระสําคัญลงในทะเบียนนติิบุคคลหมูบานจัดสรร  และบันทึกการจด
ทะเบียนในขอบังคับดวย  แลวออกหนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรให
ผูยื่นคําขอหนึง่ฉบับ  และเก็บคูฉบับไว  ณ  สํานกังานที่ดินจังหวัดหรือสํานกังานที่ดินจังหวัด
สาขาหนึ่งฉบับ 
 ทะเบียนนิติบคุคลหมูบานจัดสรรและหนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคล

หมูบานจัดสรรตามวรรคสามใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 
 ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแสดงหนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดต้ังนติิบุคคลหมูบาน

จัดสรรตามวรรคสามไวในทีเ่ปดเผยเหน็ไดงาย  ณ  สํานักงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 ขอ  ๙  นิติบุคคลหมูบานจัดสรรใดประสงคจะจดทะเบียนเปล่ียนแปลงขอบังคับ  ให
คณะกรรมการหมูบานจัดสรรยื่นคําขอตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  กําหนดตอเจา
พนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแหงทองที่ซึ่งทีดิ่นนัน้ต้ังอยูพรอมดวย

หลักฐานดังตอไปนี้ 
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 (๑) รายงานการประชุมของที่ประชุมใหญของสมาชิก  ที่มีมติใหเปล่ียนแปลง

ขอบังคับ 
 (๒) สําเนาขอบังคบที่มีการเปล่ียนแปลงใหม 
 เมื่อเจาพนกังานที่ดินจังหวดัหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวดัสาขา  พิจารณาแลวเห็นวา
ถูกตองใหจดทะเบียนเปล่ียนแปลงขอบังคับไวในทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  แลวบันทึกการ
จดทะเบียนไวในขอบังคับฉบับที่เปล่ียนแปลงดวย 
 เม่ือเจาพนกังานที่ดินจังหวดัหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวดัสาขาจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงขอบังคับแลว  ใหขอบังคับที่เปล่ียนแปลงมีผลใชบังคับได 
  

หมวด  ๒ 
การบรหิารนติิบุคคลหมูบานจัดสรร 

 

 
 ขอ  ๑๐ นิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญอยางนอยปละ
หนึง่คร้ัง 
 ขอ  ๑๑ นิติบุคคลหมูบานจัดสรร  จะเรียกประชุมใหญวิสามญัเมื่อใดก็ไดแลวแตจะ
เห็นสมควร 
 สมาชิกจาํนวนไมนอยกวาหนึง่ในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  หรือสมาชิกจํานวนไม
นอยกวาที่กาํหนดไวในขอบังคับ  จะทําหนงัสือรองขอตอคณะกรรมการหมูบานจัดสรรใหเรียก

ประชุมใหญวสิามัญก็ได  ในหนังสือรองขอนั้นตองระบุวาประสงคใหเรียกประชุมเพื่อการใด 
 เมื่อคณะกรรมการหมูบานจัดสรรไดรับหนังสือรองขอใหเรียกประชมุใหญวิสามัญตาม

วรรคสอง  ใหคณะกรรมการหมูบานจัดสรรเรียกประชุมใหญวิสามญั  โดยจัดใหมีการประชุมข้ึน
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ 
 ถาคณะกรรมการหมูบานจัดสรรไมเรียกประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม  
สมาชิกผูรองขอใหเรียกประชุมหรือสมาชกิอ่ืนจาํนวนไมนอยกวาที่กาํหนดไวในขอบังคับจะเรียก

ประชุมเองก็ได 
 ขอ  ๑๒ ในการเรียกประชุมใหญ  คณะกรรมการหมูบานจัดสรรตองสงหนังสือนัด

ประชุมและเอกสารที่เกี่ยวของไปยังสมาชิกทุกคนกอนวนัประชุมไมนอยกวาสิบหาวัน 
 หนงัสือนัดประชุมตามวรรคหน่ึงตองระบ ุ วัน  เวลา  สถานที ่ และระเบียบวาระการ
ประชุม 
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 ขอ  ๑๓ การประชุมใหญตองมีสมาชิกมาประชุม  ซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกนัไมนอย
กวาหนึ่งในสามของจํานวนเสียงลงคะแนนทัง้หมด  จึงจะเปนองคประชุม  เวนแตขอบังคับจะ
กําหนดองคประชุมไวเปนอยางอ่ืน 
 ในการประชุมใหญคร้ังใด  ถาไมไดองคประชุมตามที่กําหนดไวและการประชุมใหญ

นั้นไดเรียกตามคํารองขอของสมาชิก  ก็ใหงดการประชมุ  แตถาเปนการประชุมใหญที่สมาชิกมิได
เปนผูรองขอใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเรียกประชุมใหญอีกคร้ังหนึง่  โดยจัดใหมีการประชุมข้ึน

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่นัดประชุมใหญคร้ังแรก  การประชุมคร้ังหลังนี้ตองมีสมาชิกมา

ประชุมซึ่งมเีสียงลงคะแนนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด  และมี
จํานวนสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาสิบคนจึงจะเปนองคประชุม 
 ขอ  ๑๔ มติของที่ประชุมใหญใหถือเอาเสียงขางมาก  เวนแตขอบังคับจะกาํหนดไว
เปนอยางอ่ืน 
 ในการลงคะแนนเสยีง  ใหสมาชิกคนหนึง่มีเสียงเทากบัอัตราคาใชจายในการ

บํารุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภค  ถาสมาชิกคนเดียวมีคะแนนเสียงเกินกึง่หนึ่งของจํานวน

คะแนนเสียงทัง้หมด ใหลดจํานวนคะแนนเสียงของผูนัน้ลงมาเหลือเทากับจํานวนคะแนนเสียงของ
สมาชิกอ่ืนรวมกัน  ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากนัใหนับจํานวนสมาชิกที่ออกเสียงลงคะแนนเปน

เกณฑในการลงคะแนนเสียง 
 ขอ  ๑๕ ในการประชุมใหญคร้ังใด  ถาไดมีการประชุมหรือการลงมติโดยไมปฏิบัติ

ตามหรือฝาฝนกฎหมายหรือขอบังคบ  สมาชิกอาจรองขอใหศาลส่ังเพิกถอนมิติในการประชุมคร้ัง
นั้นได  แตตองรองขอตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวนัทีท่ี่ประชุมใหญลงมติ 
 ขอ  ๑๖ หามมิใหนิติบคุคลหมูบานจัดสรรโอนที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค  หรือ

บริการสาธารณะทั้งหมด  หรือบางสวนใหเปนสาธารณประโยชน  หรือใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่หรือบุคคลอ่ืน  เวนแตทีป่ระชุมใหญของสมาชกินิติบุคคลหมูบานจัดสรรจะมีมติให

ดําเนนิการได  และตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
 การพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ใหคํานงึถึงผลกระทบตอการใช

ประโยชนหรือการไดรับบริการของสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรประกอบดวย  และ

คณะกรรมการจะอนุญาตโดยกําหนดเงื่อนไขที่จําเปนเพื่อใหผูรับโอนที่ดินดังกลาว  ตอง

ดําเนนิการดวยก็ได 
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 ขอ  ๑๗ ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรรายงานกิจการ  งบดุล  บัญชีรายรับรายจายซ่ึง
ผูสอบบัญชีไดรับรองแลวตอคณะกรรมการภายในสามเดือนนับแตวนัสิ้นงวดการบญัชี  และ

ประกาศรายงานดังกลาวโดยเปดเผยใหสมาชิกทราบ 
 ใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบกิจการ  การบัญช ี  และ

การเงนิของนติิบุคคลหมูบานจัดสรรตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ขอ  ๑๘ ในกรณีทีน่ิติบคุคลหมูบานจัดสรรมีขอบกพรองเกีย่วกับการเงนิ  หรือการ

บัญชีตามรายงานของนิติบคุคลหมูบานจัดสรร  หรือรายงานของคณะอนุกรรมการตามขอ  ๑๗  
หรือคณะกรรมการหมูบานจัดสรรกระทําการไมถูกตองในการปฏิบัติหนาที ่  จนทาํใหเกิด

ขอบกพรอง  เสียหาย  หรือเสียประโยชนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือสมาชิก  ให

คณะกรรมการแจงเปนหนงัสือใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรร    หรือคณะกรรมการหมูบานจัดสรร
ดําเนนิการแกไขขอบกพรองตามวิธกีารที่คณะกรรมการกําหนด 
 นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือคณะกรรมการหมูบานจัดสรร   ตองดําเนินการแกไข

ขอบกพรองใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาไมแกไขใหเสร็จภายใน

กําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  คณะกรรมการอาจมคํีาส่ังดังตอไปนี ้
 (๑) ใหระงับการปฏิบัติบางสวนที่เปนเหตุใหเกิดขอบกพรอง  เสียหาย  หรือเสีย
ประโยชนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือสมาชิก 
 (๒) ใหหยุดดําเนนิการช่ัวคราวเพื่อปฏิบัติการแกไขขอบกพรองนัน้  ใหเสร็จตาม

วิธีการและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด  ๓ 
การควบนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

 

 
 ขอ  ๑๙ นิติบุคคลหมูบานจัดสรรต้ังแตสองนิติบุคคลหมูบานจัดสรรข้ึนไปซ่ึงมพีื้นที่
ติดตอหรือใกลเคียงกนั  และที่ประชุมใหญของสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแตละแหงมมีติเปน
เอกฉันทใหควบนิติบุคคลหมูบานจัดสรร   เวนแตขอบังคับจะกาํหนดมติไวเปนอยางอ่ืน   ให
คณะกรรมการหมูบานจัดสรรของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแตละแหง  รวมกนัยืน่คําขอจดทะเบียน
ควบนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามแบบที่คณะกรรมการจดัสรรที่ดินกลางกาํหนดตอเจาพนักงาน

ที่ดินจังหวัด  หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวดัสาขาแหงทองที่ซึง่ที่ดินนัน้ต้ังอยู  พรอมดวยหลักฐาน
ดังตอไปนี้ 
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 (๑) หนงัสือสําคัญการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแตละแหง 
 (๒) รายงานการประชุมของที่ประชุมใหญของสมาชิกแตละแหง  ที่มีมติใหควบนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรร  และเห็นชอบกับขอบังคับของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรที่เกิดจากการควบ 
 
 (๓) สําเนาขอบังคับของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรที่เกิดจากการควบ 
 (๔) บัญชีหนีห้รือภาระผูกพนัของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแตละแหง  และหนงัสือ

ยินยอมของเจาหนี้ในการควบนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  (ถาม)ี 
 (๕) บัญชีที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และทรัพยสินอ่ืนของนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรแตละแหง 
 การพิจารณาจดทะเบียนควบนิติบุคคลหมูบานจัดสรรของเจาพนกังานที่ดินจังหวัด 
หรือเจาพนกังานที่ดินจังหวดัสาขาใหนําความในขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  และขอ  ๘  
มาใชบังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้ใหหมายเหตุการควบนติิบุคคลหมูบานจัดสรรในทะเบียนนิติบุคคล

หมูบานจัดสรรและหนงัสือสําคัญการจดทะเบียนจัดต้ังนติิบุคคลหมูบานจัดสรรทั้งสองฉบับให

ตรงกัน 
 ขอ  ๒๐ เมื่อเจาพนกังานที่ดินจังหวดัหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวดัสาขา  จดทะเบียน
ควบนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว  ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรใหมที่เกิดจากการควบไดไปทั้งสิทธ ิ  
หนาที ่ และความรับผิดบรรดาท่ีมีอยูแกนติิบุคคลหมูบานจัดสรรเดิมอันไดมาควบเขากันนัน้ทัง้ส้ิน 
 

หมวด  ๔ 
การยกเลิกนติิบุคคลหมูบานจัดสรร 

 

 
 ขอ  ๒๑ เมื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรรจดทะเบียนจัดต้ังแลว  ตอมาที่ประชุมใหญของ
สมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีมติเปนเอกฉันทใหยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือมีกรณี
ใหยกเลิกนิติบคุคลหมูบานจัดสรรตามที่กําหนดในขอบังคับ  ใหคณะกรรมการหมูบานจัดสรรยืน่
คําขอจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง

กําหนดตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด  หรือเจาพนักงานทีดิ่นจังหวัดสาขาแหงทองที่ซึง่ที่ดินนัน้ต้ังอยู  
พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี ้
 (๑) หนงัสือสําคัญการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 (๒) รายงานการประชุมของที่ประชุมใหญของสมาชิก  ที่มีมติใหยกเลิกนิติบุคคล

หมูบานจัดสรร 
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 (๓) บัญชีที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และทรัพยสินอ่ืนของนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรร 
 (๔) บัญชีหนีห้รือภาระผูกพนัของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  และหนงัสือยินยอมของ
เจาหนี้ใหยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  (ถาม)ี 
 (๕) หลักฐานการจดัต้ังนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  เพื่อรับโอนที่ดินอันเปน

สาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และทรัพยสินอืน่ตาม  (๓)  ไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา  
(ถาม)ี 
 การพิจารณาจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรของเจาพนกังานที่ดินจังหวัด

หรือเจาพนกังานที่ดินจังหวดัสาขาใหนําความในขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  และขอ  ๘  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ  ๒๒ เมื่อเจาพนกังานที่ดินจังหวดัหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวดัสาขา  จดทะเบียน
ยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว  ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเปนอันยกเลิกและใหหมาย

เหตุการยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรในทะเบียนนิติบคุคลหมูบานจัดสรร  และหนงัสือสําคัญ

การจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรทั้งสองฉบบันี้ใหตรงกัน 
 ใหที่ประชุมใหญของสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ต้ังผูชําระบัญชีภายในสิบส่ีวัน
นับแตวันที่จดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  และใหนาํบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน  หางหุนสวนจํากัด  และ
บริษัทจํากัดมาใชบังคับแกการชําระบัญชขีองนิติบุคคลหมูบานจัดสรรโดยอนุโลม  ทั้งนี ้ หามมิให
ผูชําระบัญชีจาํหนายที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  เวนแตทีป่ระชุมใหญของ
สมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรจะมีมติเปนอยางอ่ืน  และไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
 ผูชําระบัญชีตองจัดการชําระบัญชี  ของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรใหเสร็จภายในหนึ่งป
นับแตวันทีท่ี่ประชุมใหญของสมาชกินิติบคุคลหมูบานจัดสรรต้ังตามวรรคสอง   เวนแต

คณะกรรมการจะกําหนดเวลาไวเปนอยางอ่ืน 
 ขอ  ๒๓ ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  รวมทัง้ทรัพยสินของนิติ

บุคคลหมูบานจัดสรรที่เหลือจากการชําระหนี ้ ใหผูชําระบัญชีโอนที่ดินและทรัพยสินดังกลาวใหแก
นิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนทีจ่ัดต้ังข้ึนตามขอ  ๒๑ (๕) 
 ในกรณีทีน่ิติบคุคลหมูบานจัดสรรมิไดจัดต้ังนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  เพื่อรับโอน

ที่ดินและทรัพยสินดังกลาวตามวรรคหนึ่ง  ใหผูชําระบัญชดํีาเนนิการดังตอไปนี้ 
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 (๑) จดทะเบียนโอนท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภคใหเปนสาธารณประโยชน  หรือใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ 
 (๒) จดทะเบียนโอนท่ีดิน  อันเปนบริการสาธารณะใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ทั้งนี ้  องคกรปกครองสวนทองถิน่ผูรับโอนตองไมดําเนนิการใด ๆ อันเปนการเปล่ียนแปลงหรือ
สงผลกระทบตอการไดรับบริการ  หรือใชประโยชนในส่ิงอํานวยความสะดวกเดิมของผูซื้อที่ดิน

จัดสรร 
 (๓) ทรัพยสินอ่ืนใหจัดแบงแกสมาชิกของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ตามอัตราสวน
คาใชจายในการบํารุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภค 
 
 
    ใหไว  ณ  วันที ่ ๖  มิถนุายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
 
    สมบัติ   อุทัยสาง 
    ( นายสมบัติ   อุทัยสาง ) 
    รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 

(ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เลม  ๑๑๙  ตอนที ่ ๕๖ ก  วันที ่ ๑๗  มิถนุายน  
๒๕๔๕)* 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
*  

หมายเหต ุ :  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๔๕  แหงพระราชบัญญัติการ
จัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  บัญญัติใหการขอจดทะเบียนจัดต้ัง  การควบ  การยกเลิก  และการบริหารนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวง
นี้. 
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ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง 

วาดวยการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน 
และการขออนุมัติดําเนินการเพื่อการบํารุงรกัษาสาธารณูปโภค 

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘ (๒)  และมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางจึงกาํหนดระเบียบไว  
ดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  วาดวยการ
จัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  และการขออนุมติัดําเนินการเพื่อ

การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  พ.ศ.  ๒๕๔๕” 
 ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 
 ขอ  ๓  บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช
ระเบียบนี้แทน 
 ขอ  ๔  ใหอธิบดีกรมที่ดินรักษาการตามระเบียบนี ้  
 ในกรณีที่มีปญหาเกีย่วกับการปฏิบัติตามระเบียบนี ้  ใหอธิบดีกรมที่ดินเสนอให

คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางเปนผูวนิิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด  ๑ 
การจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน 

 

 
 ขอ  ๕  ผูจัดสรรที่ดินใดมีความประสงคจะพนจากหนาที่บํารุงรักษาสาธารณุปโภค  ที่
ไดจัดใหมีข้ึน  เพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาตภายหลังจากครบ

กําหนดระยะเวลาที่ผูจัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ตามมาตรา  ๒๓ 
(๕)  และมีผูซื้อที่ดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการ
แลว  ใหดําเนนิการดังนี ้
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 (๑) จัดทําบัญชทีรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีข้ึน  เพื่อการ
จัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต  พรอมรายละเอียดหนงัสือแสดงสิทธิในทีดิ่น
และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวของ  รวมทัง้ระบุจาํนวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินตอง
รับผิดชอบ  ทัง้นี ้ ตองไมนอยกวาจํานวนเงินทีท่ําสัญญาคํ้าประกนัการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
 ในกรณีที่แผนผังโครงการ และวิธกีารจัดสรรที่ดินของโครงการจัดสรรที่ดินที่ไดรับ

อนุญาต  ไดจัดใหมีบริการสาธารณะใหผูจัดสรรที่ดินแสดงบัญชีทรัพยสินที่เปนบริการสาธารณะ
ทั้งหมด  และที่ประสงคจะโอนไวดวย 
 ทั้งนี ้  การจัดทําบัญชทีรัพยสิน  ตามวรรคหน่ึงและวรรคสองใหเปนไปตามแบบบัญชี
แนบทายประกาศนี ้
 (๒) แจงใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายทราบ  พรอมบัญชีทรัพยสินตาม  (๑)  เพื่อ
ดําเนนิการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  เพื่อรับโอนทรัพยสิน

ดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา 
 (๓) การแจงตาม  (๒)  ใหผูจดัสรรที่ดินทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ไปยังภูมิลําเนาของผูซื้อที่ดินจัดสรร  และประกาศในหนังสือพิมพซึ่งแพรหลายในทองถิน่นั้น  ไม
นอยกวาสามวัน  พรอมทั้งปดประกาศสาํเนาหนังสือแจงผูซื้อที่ดินจดัสรรและบัญชีทรัพยสินที่เปน
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะตาม  (๑)  ไวในทีเ่ปดเผย  ณ  บริเวณที่ดินที่ทาํการจัดสรร
ไวตามกาํหนดระยะเวลาท่ีระบุใน  (๔)  โดยการปดประกาศดังกลาวตองมีผูซื้อที่ดินจัดสรร

จํานวนไมนอยกวาหาคนลงลายมือช่ือเปนพยาน  ทั้งนี ้  ใหถือวาผูซือ้ที่ดินจัดสรรไดรับแจงจากผู
จัดสรรที่ดิน  ในวันที่ผูจัดสรรที่ดินไดดําเนินการสงหนงัสือทางไปรษณียลงทะเบียน  ประกาศใน
หนงัสือพมิพ  และปดประกาศครบถวนแลว 
 (๔) กําหนดระยะเวลาใหผูซื้อที่ดินจัดสรรตองจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  และรับโอนทรัพยสินตามบัญชีใน  (๑)  ใหแลวเสร็จ  แตตองไมนอย
กวาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันทีผู่ซื้อที่ดินจัดสรรรายสุดทายไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดิน 
 ขอ  ๖  ในกรณีที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรประสงคจะจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  เมื่อผูซื้อ
ที่ดินจัดสรรไดรับแจงจากผูจดัสรรที่ดินตามขอ  ๕  แลว  ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรจัดประชุม  เพื่อมมีติ
จัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  และแตงต้ังตัวแทนยื่นคําขอจดทะเบียนจัดต้ังนติิบุคคลหมูบาน

จัดสรรพรอมดวยขอบังคับนติิบุคคลหมูบานจัดสรร 
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 มติที่ประชุมใหจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามวรรคหน่ึง  ตองมีผูซื้อที่ดินจัดสรร

จํานวนไมนอยกวากึง่หนึ่งของจํานวนแปลงยอยที่จัดจาํหนายตามแผนผัง  และโครงการที่ไดรับ

อนุญาตลงคะแนนเสียงใหจดัต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 ขอ  ๗  ในการลงคะแนนเสยีง  ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรแตละแปลงมีเสียงเทากับหนึ่ง

คะแนนเสียง 
 ในกรณีที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรไดแบงแยกที่ดินแปลงยอยตามแผนผังและโครงการที่ไดรับ

อนุญาตออกไปอีก  ใหถือวาผูซื้อที่ดินจัดสรรแปลงคงเหลือและผูซื้อที่ดินจัดสรรแปลงที่ไดแบงแยก
ออกไปภายหลัง  มีเสียงรวมกันเทากับหนึ่งคะแนนเสียง  เชนเดียวกบัเจาของรวม 
 ขอ  ๘  ผูซื้อที่ดินจัดสรรตองจัดทํารายงานการประชุมทกุคร้ังทีม่ีการประชุม 
 ขอ  ๙  เมื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรดําเนินการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว  ใหนิติ

บุคคลหมูบานจัดสรรแจงใหผูจัดสรรที่ดินทราบ  พรอมทั้งกําหนดวนัจดทะเบียนโอนทรัพยสินและ
สงมอบจํานวนเงนิคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบตามบัญชีในขอ  ๕ 
(๑)  ทั้งนี ้ การดําเนินการดังกลาวทัง้หมดตองใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ  ๕ 
(๔) 
 ขอ  ๑๐ ในกรณีที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรประสงคจะจัดต้ังนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  เมื่อผู
ซื้อที่ดินจัดสรรไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดินตามขอ  ๕  แลว  ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรดําเนินการจัดต้ัง
นิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายอ่ืนที่

เกี่ยวของและตองมีวัตถุประสงคเพื่อรับโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมี

ข้ึน  เพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาตไปจัดการดูแลและบํารุงรักษา  
ทั้งนี ้  นิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนนัน้  จะตองมีสมาชิก  ผูถือหุน  หรือผูเปนหุนสวนซ่ึงเปนผูซื้อ
ที่ดินจัดสรรเทานัน้ 
 เมื่อจัดต้ังนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนแลว  ใหนิติบุคคลดังกลาวดําเนินการใหมีสมาชิก
ผูถือหุน  หรือผูเปนหุนสวนไมนอยกวากึง่หนึ่งของจํานวนแปลงยอยที่จัดจาํหนายตามแผนผัง

โครงการ  และแจงใหผูจัดสรรที่ดินทราบพรอมทัง้กําหนดวันจดทะเบียนโอนทรัพยสินและสงมอบ
จํานวนเงนิคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคทีผู่จัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบตามบัญชีในขอ  ๕ (๑)  
ทั้งนี ้  การดําเนนิการดังกลาวทั้งหมด  ตองใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ําหนดตามขอ  ๕ 
(๔) 
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 ขอ  ๑๑ ในการประชุมของผูซื้อที่ดินจัดสรร  เพือ่ดําเนนิการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  ใหผูจัดสรรที่ดินอํานวยความสะดวกในดานเอกสารบัญชี
รายช่ือผูซื้อทีดิ่นจัดสรรและสถานที่ประชุมตามสมควร 
 ขอ  ๑๒ ผูจัดสรรที่ดินจะพนจากหนาที่การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ที่ไดจัดใหมีข้ึน  
เพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนญุาต    เมื่อไดจดทะเบียนโอนทรัพยสิน
และสงมอบจาํนวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบ  ตามบัญชใีน
ขอ  ๕ (๑)  ใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนแลว 
 

หมวด  ๒ 
การขออนุมัติใหดําเนินการเพ่ือการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 

 

 
 ขอ  ๑๓ เมื่อพนระยะเวลาที่กําหนดตามขอ  ๕ (๔)  แลว  หากผูซื้อที่ดินจัดสรรไม
สามารถจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนได  และผูจัดสรรที่ดินยัง

ประสงคจะพนจากหนาที่บาํรุงรักษาสาธารณูปโภคที่ไดจัดใหมีข้ึน  เพื่อการจัดสรรที่ดินตาม

แผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต  ใหผูจัดสรรที่ดินยื่นคําขออนมุติัดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง  
เพื่อการบาํรุงรักษาสาธารณูปโภคตอเจาพนักงานที่ดินจงัหวัด  หรือเจาพนักงานทีดิ่นจังหวัดสาขา
แหงทองที่ซึ่งทีดิ่นนัน้ต้ังอยู  พรอมเอกสารหลักฐานดังนี ้
 (๑) แผนงาน  โครงการ  เพื่อบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
 (๒) จํานวนเงนิคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ที่ผูจัดสรรทีดิ่นตองรับผิดชอบในการ
ดําเนนิการ  ทั้งนี ้ ตองไมนอยกวาจํานวนเงินทีท่ําสัญญาคํ้าประกนัการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
 (๓) อัตราคาใชจายในการบํารุงรักษา  และการจัดการสาธารณูปโภคทีจ่ัดเก็บเปน
รายเดือน 
 (๔) อ่ืน ๆ (ถามี) 
 ขอ  ๑๔ เมื่อเจาพนกังานที่ดินจังหวดัหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวดัสาขาไดรับคําขอ
ตามขอ  ๑๓  แลวใหผูจัดสรรที่ดินแจงผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายทราบ  พรอมรายละเอียดตามขอ  
๑๓  โดยทาํเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังภูมิลําเนาของผูซื้อที่ดินจัดสรร  และ
ประกาศในหนังสือพิมพซึง่แพรหลายในทองถิ่นนัน้  ไมนอยกวาสามวัน  พรอมกันนั้นใหเจา

พนักงานที่ดินปดประกาศสาํเนาคําขอพรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทัง้หมดไวในที่เปดเผย  ณ  
สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาทองที่หนึ่งชุด  และบริเวณที่ดินทีท่ําการ
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จัดสรรอยางนอยสามแหง ๆ ละหนึง่ชุด  มีกําหนดสามสิบวัน  กรณีประกาศ  ณ  บริเวณที่ดินที่
ทําการจัดสรรตองมีผูซื้อที่ดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวาหาคนลงลายมือช่ือเปนพยาน 
 เมื่อผูจัดสรรที่ดินแจงใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทราบครบกําหนดสามสิบวนั  นับแตวันที่ผูซื้อ
ที่ดินจัดสรรรายสุดทายไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดินและประกาศหนังสือพิมพครบแลว  ใหรวบรวม
หลักฐานสงใหเจาพนักงานทีดิ่นจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาทราบ  เพือ่ดําเนนิการ 
 เมื่อเจาพนกังานที่ดินปดประกาศครบกําหนดและไดรับหลักฐานจากผูจัดสรรที่ดินตาม

วรรคสองแลว  ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวดัหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวดัสาขา  เสนอคําขอและขอ
โตแยงหรือขอเสนอแนะของผูซื้อที่ดินจัดสรร  (ถามี)  ใหคณะกรรมการพิจารณาการขออนมุัติ
ของผูจัดสรรที่ดินโดยเร็ว 
 
 
    ประกาศ  ณ  วันที ่ ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
 
    ประวิทย   สีหโสภณ 
    ( นายประวิทย   สีหโสภณ ) 
    รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
    หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการความมั่นคงภายใน 
    ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง 
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