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สํานักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คําถามเกี่ยวกับ “การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร”
ข้อ 1. คําถาม“นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” มีวัตถุประสงค์อย่างไร
คําตอบ เพื่อรับโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา
ให้คงไว้ซึ่งประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกภายในหมู่บ้านจัดสรรและมีอํานาจกระทําการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ตามมติที่ประชุมใหญ่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓
ข้อ 2. คําถาม หมู่บ้านจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก(พิเศษ)จําเป็นต้องมีการจัดตั้ง “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร”
หรือไม่
คําตอบ โครงการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก (พิเศษ) ที่ได้รับอนุญาตให้ทําการจัดสรรที่ดินถือว่าเป็น“การจัดสรร
ที่ดิน”ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ เช่นเดียวกันหากผู้จัดสรร
ที่ดินมีความประสงค์จะพ้นจากหน้าที่ในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค ผู้จัดสรรที่ดินจึงต้องดําเนินการจัดตั้ง
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตามนัยมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ทุกประการ
ข้อ 3. คําถาม การลงคะแนนเสียงของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นับคะแนนเสียง
อย่างไร
คําตอบ ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรแต่ละแปลงมีเสียงเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง (ไม่ต้อง
ดูว่าแต่ละแปลงนั้นมีเนื้อที่มากน้อยเท่าใด)
ในกรณีที่ผู้ซื้อดินจัดสรรได้แบ่งแยกที่ดินแปลงย่อยตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต
ออกไปอีก ให้ถือว่าผู้ซื้อที่ดินจัดสรรแปลงคงเหลือและผู้ซื้อที่ดินจัดสรรแปลงที่ได้แบ่งแยกออกไปภายหลัง
มีเสียงรวมกันเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง เช่นเดียวกับเจ้าของรวม
(ระเบียบคณะกรรมการจัด สรรที่ดิน กลาง ว่ าด้วยการจัดตั้งนิติ บุคคลหมู่ บ้านจัดสรรหรือนิ ติ
บุคคลตามกฎหมายอื่น และการขออนุมัติดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค พ.ศ.๒๕๔๕)
ข้อ 4. คําถาม เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีอะไรบ้าง
คําตอบ 1. หนังสือรับรองการตรวจสอบสาธารณูปโภค
2. รายงานการประชุมของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงย่อย
ตามแผนผังโครงการที่มีมติให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เห็นชอบข้อบังคับ และแต่งตั้งตัวแทนในการยื่น
คําขอจดทะเบียน
3. ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
4. หลั ก ฐานการั บ แจ้ ง ให้ ผู้ ซื้อที่ ดิ น จั ด สรรจั ด ตั้ งนิ ติ บุ คคลหมู่ บ้ า นจั ด สรร และระยะเวลาที่
ผู้จัดสรรดําเนินการตามมาตรา ๔๔(๑)(ซึ่งต้องให้เวลาผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่น้อยกว่า 180 วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้จัดสรรที่ดิน)

๒
5. บัญชีทรัพย์สินอั นเป็นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะที่ผู้จัดสรรจัดให้มีขึ้นเพื่อการ
จัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต พร้อมสําเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 5. คําถาม การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร กรณีที่ได้มีการแบ่งส่วนการออกใบอนุญาต
ไว้เป็นส่วน ๆ จะจดทะเบียนเป็นหลายนิติบุคคลได้หรือไม่ (๑ ใบอนุญาตจัดสรร จะขอจดทะเบียนเป็น ๒
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือหลายนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร)
คําตอบ การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จัดตั้งตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตให้ทําการจัดสรร
จากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด จํานวน ๑ โครงการต่อ ๑ นิติบุคคล แม้จะมีการแบ่งส่วนโครงการ
เพื่อออกใบอนุญาตเป็นส่วน ๆ แต่ก็ถือเป็นการจัดสรรที่ดินตามแผนผังโครงการเดียวกัน ไม่สามารถแยกจดทะเบียน
จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ เพราะการใช้และการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของโครงการไม่สามารถแยกส่วน
กันได้
ข้อ 6. คําถาม “หนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” (จ.ส.ก.๑๐) มีกี่ฉบับ จัดเก็บไว้
ณ ที่ใดบ้าง
คําตอบ มี ๒ ฉบับให้กับผู้ยื่นคําขอ ๑ ฉบับ และเก็บคู่ฉบับไว้ ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด หรือสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขา ๑ ฉบับ
ให้ นิ ติ บุ คคลหมู่บ้ า นจั ด สรรแสดง“หนั งสื อสํ า คั ญ การจดทะเบี ย นจั ด ตั้งนิ ติ บุ คคลหมู่บ้ า นจั ด สรร”
(จ.ส.ก.๑๐) ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สํานักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ข้ อ 7. คํ า ถาม ผลของการจั ด ตั้ งนิ ติ บุค คลหมู่ บ้า นจั ด สรรในส่ วนของผู้ จั ด สรรที่ ดิ น ผู้ ซื้อที่ ดิ น จั ด สรร
และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เป็นอย่างไร
คําตอบ

ผู้จัดสรรที่ดิน

ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร

นิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรร

๑. ทรั พ ย์ สิ นที่ เ ป็ นสาธารณู ป โภคตกเป็ นของนิ ติ บุ ค คลหมู่ บ้ า นจั ด สรร นั บ แต่ วั นที่ จ ด
ทะเบี ย นจั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลหมู่ บ้ า นจั ด สรรและหากผู้ จั ด สรรที่ ดิ นได้ ส่ ง เงิ นค่ า บํ า รุ ง รั ก ษา
สาธารณูปโภคที่ต้องรับผิดชอบให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว ให้ผู้จัดสรรที่ดินพ้นจาก
หน้าที่การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
๒. เป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ในส่วนที่ดินที่ยังไม่จําหน่าย
ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกราย เป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
(ทั้งในส่วนที่ลงคะแนนเสียงเห็นชอบ และไม่เห็นชอบให้จัดตั้ง)
๑. มีฐานะเป็นนิติบุคคล
๒. มีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร เป็นผู้ดําเนินกิจการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตาม
ข้อบังคับ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญ่สมาชิก
๓. คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร เป็นผู้ดําเนินการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในกิจการ
ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

๓
ข้อ 8. คําถาม โครงการจัดสรรที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ทําการจัดสรรที่ดิน สามารถดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรรได้หรือไม่
คําตอบ กรณีดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดได้มีคําพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๘๙/๒๕๕๖ วางแนว
ปฏิบัติไว้ว่าการที่ผู้จัดสรรที่ดินจะพ้นจากหน้าที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) หรือผู้ซื้อ
ที่ดินจัดสรรอาจยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อดําเนินการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
หรือบริการสาธารณะตามมาตรา ๔๕ แพ่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ได้ ต้องเป็นกรณีผู้ซื้อ
ที่ดินจัดสรรจากผู้จัดสรรที่ดินที่ได้รับใบอนุญาตให้ทําการจัดสรรที่ดินและได้รับความเห็นชอบแผนผัง โครงการ
และวิธีการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลง
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ หรือคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.
๒๕๔๓ แล้วเท่านั้น
ดังนั้นโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ทําการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดิน จึงไม่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรขึ้นเพื่อรับโอนทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคตามแผนผัง
โครงการที่ได้รับอนุญาตให้ทําการจัดสรรที่ดินไปจัดการและดูแลบํารุงรักษาได้
(หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๑๕๑๗.๒/ว ๑๔๖๐๖ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗)
ข้อ 9. คําถาม ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ต้องชําระค่าธรรมเนียม
อย่างไร
คําตอบ การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
เพราะไม่มีบทบัญญัติให้เรียกเก็บ

คําถามเกี่ยวกับ “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร”
ข้อ 1. คําถาม นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ที่จดทะเบียนแล้วมีฐานะอย่างไร มีบุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการ
คําตอบ มีฐานะเป็น “นิติบุคคล” โดยมี “คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร” เป็นผู้ดําเนินกิจการของนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมาย และข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ภายใต้การควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญ่
ของสมาชิก
ข้อ 2. คําถาม “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” มีอํานาจหน้าที่อย่างไรบ้าง
คําตอบ ๑. กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค การบํารุงดูแลรักษาทรัพย์สิน
สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะที่รับโอนมาจากผู้จัดสรรที่ดิน
๒. กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยู่อาศัย และการจราจรภายในที่ดินจัดสรร
๓. เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา และการจัดการสาธารณูปโภคในส่วนที่นิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรรฯ มีหน้าที่บํารุงรักษาจากสมาชิกตามอัตราที่นิติบุคคลกําหนด (โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด)

๔
๔. ยื่ น คํ า ร้ อ งทุ ก ข์ หรื อ เป็ น โจทก์ ฟ้ อ งคดี แ ทนสมาชิ ก เกี่ ย วกั บ กรณี ที่ ก ระทบสิ ท ธิ ห รื อ
ประโยชน์ของสมาชิกจํานวนตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป
๕. จัดให้มีบ ริการสาธารณะเพื่ อสวั สดิ การของสมาชิ ก หรื อจั ด สรรเงิน หรือทรัพย์ สิน เพื่ อ
สาธารณูปโภค
๖. ดําเนินการอื่นใด ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
หรือข้อบังคับของคณะกรรมการที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ (ได้แก่ ต้องจัดให้มีการประชุม
ใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง, จัดทํารายงานกิจการ งบดุล บัญชีรายรับรายจ่ายประจําปี โดยมีผู้สอบบัญชี
รับรองแล้วต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นงวดการบัญชี)
การดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๕) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก
มาตรา ๔๕
(ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้งฯ พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๑๗)
ข้อ 3. คําถาม สิทธิพิเศษเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ภาษี และอากรแสตมป์ ในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน
จัดสรร
คําตอบ ๑. ค่าใช้จ่ายในการรับโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ ได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์
๒. เงิ นรายได้ ที่นิ ติ บุคคลได้รั บ จากสมาชิกเพื่อนําไปใช้ จ่า ยในการบํา รุ งรั กษาและจั ดการ
สาธารณูปโภค ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ได้ รั บ การยกเว้ น ตามพระราชกฤษฎี กาว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษฎากร (ฉบั บ ที่ ๓๗๘) พ.ศ.
๒๕๔๔) และ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๑๕๑๕/ว ๓๗๘๓ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เรื่องการจดทะเบียนโอน
ทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและ/หรือบริการสาธารณะ
ข้อ 4. คําถาม “รั้วโครงการหมู่บ้านการจัดสรร” เมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว หน้าที่ในการ
ดูแลรักษาตกเป็นของผู้ใด และสมาชิกแปลงที่อยู่ติดกับรั้วกําแพงสามารถเจาะ หรือรื้อกําแพงดังกล่าว
ได้หรือไม่
คําตอบ รั้วโครงการหมู่บ้านจัดสรร ถือเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้น
เพื่อประโยชน์แ ก่ที่ดิน จัด สรร ผู้ใ ดก็ไ ม่ส ามารถเปลี่ย นแปลงหรือก่อ ภาระผูกพัน โดยมิได้รับ อนุญ าตตาม
กฎหมาย(คํา พิพ ากษาศาลฎีกาที่ ๗๘๐๐/๒๕๕๒) รั้ว ของหมู่บ้า นย่อ มเป็น สิ่ง ที่ผู้จัด สรรที่ดิน จัด ให้มีขึ้น
เพื่อมิให้ผู้ที่มิได้อยู่อาศัยในหมู่บ้านสัญจรเข้าออกหมู่บ้านโดยมิได้รับอนุญาต รั้วของหมู่บ้านจึงถือได้ว่าเป็น
สาธารณูปโภคที่ตกอยู่ในภาระจํายอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร ดังนั้น รั้วของหมู่บ้าน อ.ที่อยู่บนโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๘๖๔ย่อมตกอยู่ในภาระจํายอมตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่งแห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ เป็นกรณี
เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย ไม่จําต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๖/๒๕๕๒) ดังนั้น สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินจัดให้มีขึ้นจึงตกอยู่ในภาระจํายอม

๕
เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร จะกระทําการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจํายอมลดไปหรือเสื่อมความ
สะดวกมิไ ด้ ตามนัย มาตรา ๔๓ แห่ง พระราชบัญ ญัติก ารจัด สรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ประกอบประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๗ บัญญัติว่า “อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภาระจํายอมอันเป็นเหตุ
ให้เจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่าง ซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่
ในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น”
เมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว หน้าที่ในการดูแลรักษาสาธารณูปโภคจึงตกเป็น
ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

คําถามเกี่ยวกับ “ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร”
ข้อ 1. คําถาม “ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” กฎหมายกําหนดให้ต้องมีรายละเอียดใดบ้าง
คําตอบ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๓ กําหนดให้ข้อบังคับอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
๑. ชื่อนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
๒. วัตถุประสงค์
๓. ที่ตั้งสํานักงาน
๔. ข้อกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ การเลือกตั้ง วาระการดํารงตําแหน่ง การเริ่มดํารง
ตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรซึ่งต้องประชุมอย่างน้อย
ปีละสองครั้ง
๕. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน การบัญชี และการเงิน
๖. ข้อกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
๗. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
๘. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
๙. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ข้อ 2. คําถาม การ “แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร”สามารถกระทําได้อย่างไร
คําตอบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ สามารถกระทําได้ตามที่“ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
กําหนดไว้”โดยนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรใดประสงค์จะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านจัดสรรยื่นคําขอตามแบบจ.ส.ก.๗ (คําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ)พร้อมด้วยหลักฐาน (๑)
รายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกที่มีมติให้เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ (๒) สําเนาข้อบังคับที่มีการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่
(กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๓ (๘) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ประกอบข้อ ๙)

๖
ข้อ 3. คําถาม เมื่อที่ประชุ มใหญ่สมาชิกมี มติให้ “แก้ไขข้อบังคับนิติบุค คลหมู่บ้านจัดสรร” ต้องนําไป
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรใดประสงค์จะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านจัดสรรยื่นคําขอตามแบบ จ.ส.ก.๗ (คําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ) ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
๑. รายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกที่มีมติให้เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
๒. สําเนาข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่
(กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๙)

คําถามเกี่ยวกับ “คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร”
ข้อ 1. คําถาม คุณ สมบั ติของคณะกรรมการหมู่ บ้านจัดสรร/จํา นวนของกรรมการ /วาระในการดํ ารง
ตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง เป็นไปตามกฎหมายใด
คําตอบ เป็นไปตาม “ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” ซึ่งกฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียน
จัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๓ (๔)ข้อกําหนดเกี่ยวกับ
จํานวนกรรมการ การเลือกตั้ง วาระการดํารงตําแหน่ง การเริ่มดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการ
ประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรซึ่งต้องประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ข้อ 2. คําถาม คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร มีอํานาจหน้าที่อย่างไรบ้าง
คําตอบ ๑. ดําเนินกิจการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของนิติ
บุ ค คลหมู่ บ้ า นจั ด สรรภายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลของที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ข องสมาชิ ก (ตามมาตรา ๔๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓)
๒..ทําหน้าที่เป็นผู้แทนของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
(มาตรา ๔๖ วรรคสอง)
๓. คณะกรรมการหมู่บ้า นจัด สรร ต้อ งจัด ให้มีก ารประชุมคณะกรรมการอย่า งน้อยปีล ะ
๒ ครั้ง (ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหารฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๓ (๔))
๔. จัดประชุมใหญ่สามัญของสมาชิกให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้า น
จัดสรร อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหารฯ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๑๐)
๕. เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอจากสมาชิกตาม
จํานวนที่กฎหมาย หรือข้อบังคับฯ กําหนด (ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหารฯ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๑, ๑๒)

๗
๖. กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภค และเสนอให้ที่ประชุม
ใหญ่ของสมาชิกมีมติเห็นชอบ กําหนดวันเริ่มจัดเก็บค่าใช้จ่าย กําหนดวิธีการและสถานที่ในการชําระ รวมทั้ง
แจ้งค่าปรับหรือมาตรการบังคั บในกรณี ที่สมาชิ กได้ชํา ระเงิน ล่าช้า และออกหลักฐานการจั ดเก็บค่ าใช้จ่า ย
(ตามระเบี ย บคณะกรรมการจั ด สรรที่ ดิ น กลางว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลหมู่ บ้ า นจั ด สรรฯ พ.ศ.๒๕๔๕
ข้อ ๖ , ๙ และ ๑๐).
๗. จัดทําบัญชีในแต่ละเดือนตามข้อบังคับ โดยแสดงรายรับ รายจ่าย ตามมาตรฐานหลักการ
บัญชี และงบดุลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของสมาชิกด้วย และในกรณีผู้มีหน้าที่ชําระเงินมีความประสงค์
จะขอตรวจหรือสําเนาเอกสารบัญชีหรือรายงานต่างๆ คณะกรรมการหมู่บ้านต้องดําเนินการให้โดยมีสิทธิ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จําเป็น (ตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรรฯ พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๑๑ และ ๑๔ )
๘. ดํ า เนิ น การแก้ ไ ขข้ อบกพร่ องตามวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการจั ด สรรที่ ดิ น จั ง หวั ด กํ า หนด
ในกรณีที่คณะกรรมการหมู่ บ้านจัดสรรกระทําไม่ถูกต้ องในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ย วกับการเงินหรือการบัญชี
จนทําให้เกิดข้อบกพร่องเสียหายหรือเสียประโยชน์ของนิติบุคคลหรือของสมาชิก โดยจะต้องแก้ไขข้อบกพร่อง
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด ถ้าไม่แก้ไขให้เสร็จ
โดยไม่ มีเ หตุ ผ ลอั น สมควร คณะกรรมการจั ด สรรที่ ดิ น จั งหวั ด อาจมี คํา สั่ งให้ ร ะงั บ การปฏิ บั ติ หรื อให้ ห ยุ ด
ดําเนินการชั่วคราวได้
(ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหารฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๘)
ข้อ 3. คําถาม การแต่งตั้ง “คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร” มีผลนับแต่เมื่อใดและต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ มีผลนับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่มีมติแต่งตั้ง และให้แจ้งรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร
ที่ได้รั บแต่งตั้ง พร้อมหลักฐานรายงานการประชุมใหญ่ต่อเจ้าพนักงานที่ดิ นจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดิ น
จังหวัดสาขาแห่งท้องที่ ซึ่งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั้นตั้งอยู่ เพื่อจดแจ้งรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อ
ประโยชน์ในการอ้างอิงในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
(ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจดแจ้งรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๕๒)
ข้อ 4. คํา ถาม เมื่อได้เ ลือกตั้งคณะกรรมการหมู่ บ้า นจัด สรร หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการฯ
ต้องดําเนินการจดแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่หรือไม่
คํ า ตอบ เมื่ อนิ ติ บุ คคลหมู่ บ้ านจั ดสรร ได้ มี การเลื อกตั้ งคณะกรรมการหมู่ บ้ านจั ดสรรแล้ วในกรณี ที่
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร.ให้แจ้งรายชื่อคณะกรรมการ
หมู่บ้านจัดสรรเป็นหนังสือ พร้อมหลักฐานรายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแห่งท้องที่ ซึ่งนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งรายชื่อ
คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรลงใน “ทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร” และหมายเหตุมติที่ประชุมใหญ่
(ระเบี ย บกรมที่ ดิ น ว่ า ด้ ว ยการจดแจ้ งรายชื่ อคณะกรรมการหมู่ บ้ า นจั ด สรรของนิ ติ บุ คคล
หมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๔, ๗)

๘

คําถามเกี่ยวกับ “การประชุมใหญ่สมาชิกนิตบิ ุคคลหมู่บ้านจัดสรร”
ข้อ 1. คํา ถาม เมื่ อคณะกรรมการหมู่ บ้า นจัด สรรได้รั บหนั งสือร้ องขอจากสมาชิ กให้ เ รียกประชุมใหญ่
วิสามัญคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรต้องดําเนินการภายในกี่วัน
คําตอบ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอจากสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิก
ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ
(กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๑ วรรคสาม)
ข้อ 2. คําถาม ในกรณีที่คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรได้รับหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญแต่
คณะกรรมการหมู่ บ้า นจั ด สรรไม่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การจั ด ให้ มีก ารประชุ มภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด สมาชิ ก
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสามารถดําเนินการอย่างไรได้บ้าง
คําตอบ สมาชิกผู้ร้องขอให้ เรียกประชุม หรือสมาชิกอื่ นจํานวนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในข้อบังคั บ
จะเรียกประชุมเองก็ได้
(กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๑๑ วรรคสี่)
ข้อ 3. คําถาม การประชุมใหญ่ มีกี่ประเภทและมีวิธีการเรียกประชุม อย่างไร
คําตอบ กําหนดให้มีการประชุม ๒ ประเภท คือการประชุมใหญ่สามัญ และการประชุมใหญ่วิสามัญ

ประเภท

วิธีการเรียกประชุม

การประชุมใหญ่สามัญ กฎหมายบังคับให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ต้องจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละครั้ง
การประชุมใหญ่
วิสามัญ

๑. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร
๒. สมาชิกร้องขอ(เมื่อสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของสมาชิกทัง้ หมด หรือจํานวนไม่
น้อยกว่าที่กําหนดในข้อบังคับ) ทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการหมู่บ้านฯ โดยระบุ
วัตถุประสงค์ในการเรียกประชุม

(กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑)

๙

ข้อ 4. คําถาม กรณีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ได้กําหนดวิธีการเรียกประชุมไว้อย่างไร
คําตอบ การเรียกประชุมต้องส่งหนังสือนัดประชุม ระบุวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุม
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสมาชิกทุกคนก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
(กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้าน
จัดสรร พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๑๒)
ข้อ 5. คําถาม “การประชุมใหญ่” มีองค์ประชุมอย่างไร
คําตอบ การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกมาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ข้อบังคับจะกําหนดองค์ประชุมไว้เป็นอย่างอื่น
(กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้าน
จัดสรร พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๑๓)
ข้อ 6. คําถาม การนับคะแนนเสียงในการลงมติของที่ประชุมใหญ่ สมาชิกแต่ละคนมีคะแนนเสียงอย่างไร
คําตอบ มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเอาเสียงข้างมากเว้นแต่ข้อบังคับจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ในการลงคะแนนเสียง ให้สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงเท่ากับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา
และจัดการสาธารณูปโภค ถ้าสมาชิกคนเดียวมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด ให้ลด
จํานวนคะแนนเสียงของผู้นั้นลงมาเหลือเท่ากับจํานวนคะแนนเสียงของสมาชิกอื่นรวมกัน ในกรณีที่คะแนน
เสียงเท่ากัน ให้นับจํานวนสมาชิกที่ออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ในการลงคะแนน
(กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้าน
จัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๔)
ข้ อ 7 คํ า ถาม การประชุ มที่ ไ ม่ ปฏิ บัติ ต ามข้ อบั ง คั บหรื อฝ่ า ฝื น กฎหมาย สมาชิ ก บางส่ วนไม่ เ ห็ น ชอบ
จะดําเนินการอย่างไร
คํ า ตอบ ในการประชุ มใหญ่ ครั้งใด ถ้ าได้ มีการประชุ ม หรื อการลงมติโ ดยไม่ ป ฏิ บั ติต ามหรือฝ่ า ฝื น
กฎหมายหรือข้อบังคับ สมาชิกอาจร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาล
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
(กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๕)
ข้อ 8 คําถาม กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบอํานาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้หรือไม่
คํา ตอบ พระราชบัญ ญัติ การจั ดสรรที่ ดิน ฯ มิได้ มีบ ทบั ญญั ติเกี่ ยวกับ การมอบอํ านาจไว้ แต่ สมาชิ ก
หมู่บ้านจัดสรรสามารถกระทําได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะตัวการตัวแทน หรือ
ตามวิธีการที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

๑๐

คําถามเกี่ยวกับ “ค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร”
ข้อ 1 คําถาม “ค่าใช้จ่าย” หมายความว่าอย่างไร
คําตอบ ค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภค
(ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓)
ข้อ 2 คําถาม หลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา และการจัดการสาธารณูปโภค
คําตอบ ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา และการจัดการสาธารณูปโภคให้จัดเก็บเป็นรายเดือนจากที่ดิน
แปลงย่อยในโครงการจัดสรรที่ดินทุกแปลง แต่อาจกําหนดอัตราค่าจัดเก็บที่แตกต่างกันตามประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินหรือขนาดพื้นที่ได้ ดังนี้
๑. ที่ดินที่ใช้เพื่อประกอบอุตสาหกรรม
๒. ที่ดินที่ใช้เพื่อประกอบการพาณิชยกรรม
๓. ที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรม
๔. ที่ดินที่ใช้เพื่ออยู่อาศัย
๕. ที่ดินเปล่า
(ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการกําหนดค่าใช้จ่ายฯ พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๕)
ข้อ 3 คําถาม หลักเกณฑ์ ในการกําหนดอัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการจัดเก็บ เป็นอย่างไร
คําตอบ ให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก
มีมติเห็นชอบ
เมื่อที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเห็นชอบการกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายแล้ว ให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านจัดสรรแจ้งให้สมาชิกทราบว่าจะจัดเก็บค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนในอัตราเท่าใด จะเริ่มจัดเก็บค่าใช้จ่าย
จากสมาชิกภายในวันที่เท่าใดของทุกเดือน พร้อมทั้งวิธีการและสถานที่ในการจัดเก็บ
การกํ า หนดวั น เริ่ มจั ด เก็ บ ค่ าใช้ จ่ า ยของเดื อ นแรก จะต้ องกํ า หนดระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า
สามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเห็นชอบการกําหนดอัตราค่าใช้จ่าย
(ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการกําหนดค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค และการจัดทําบัญชี พ.ศ.๒๕๔๕)
ข้อ 4 คําถาม การแก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค สามารกระทําได้หรือไม่
อย่างไร
คําตอบ กระทําได้โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก
(พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๔๙ วรรคสาม)

๑๑
แก้ไขข้อ 5 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 61)
ข้อ 5 คํ าถาม การบังคั บสํ า หรั บสมาชิ ก ที่ ชําระเงิ น ล่ า ช้า หรื อค้ า งชํา ระเงิ น ค่ าบํ า รุ งรั ก ษาและจั ด การ
สาธารณูปโภคมีอย่างไรบ้าง
คําตอบ ๑. กรณีที่ชําระค่าใช้จ่ายล่าช้ากว่าเวลาที่กําหนด ต้องจ่ายค่าปรับตามที่คณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินจังหวัดกําหนด
๒. กรณีที่ค้างชําระค่าใช้จ่ายตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป อาจถูกระงับการให้บริการ หรือการใช้สิทธิ
ในสาธารณูปโภค
๓. กรณีที่ค้า งชํา ระค่ าใช้ จ่า ยตั้ งแต่ ๖ เดื อนขึ้ นไป พนักงานเจ้ า หน้ า ที่มีอํา นาจระงั บการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินแปลงดังกล่าวได้
๔. ให้ ถือว่าหนี้ที่ค้างชํ าระ เป็นหนี้ บุริมสิทธิในมู ลรักษาอสั งหาริมทรั พย์ เหนือที่ ดินจัดสรร
ของผู้ค้างชําระจนกว่าจะชําระให้ครบถ้วน
(มาตรา 50 วรรคสอง พระราชบั ญ ญัติ การจั ด สรรที่ ดิ น พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ ไขเพิ่ มเติ มโดย
มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558)
ข้อ 6 คําถาม กรณีสมาชิกค้างชําระเงินค่าบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ตามมาตรา ๔๙ นิติ
บุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะเรียกค่าปรับ หรือดอกเบี้ยได้แค่ไหน เพียงไร
คําตอบ เป็นไปตามที่ “คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด” กําหนด
ข้อ 7 คําถาม ที่ดินของผู้จัดสรรที่ยังมิได้จําหน่าย จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและจัดการ
สาธารณูปโภคหรือไม่
คําตอบ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสามารถที่จะเรียกเก็บเงินค่าบํารุงรักษา และจัดการสาธารณูปโภค
จากสมาชิกได้ทุกราย ในกรณีที่ดินจัดสรรแปลงย่อยที่ยังไม่มีผู้ใดซื้อหรือโอนกลับมาเป็นของผู้จัดสรรที่ดินให้ผู้
จัดสรรที่ดินเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรด้วย จึงต้องมีหน้าที่ชําระค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและจัดการ
สาธารณูปโภค
(พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๔๗, ๔๙ วรรคสอง)

คําถามเกี่ยวกับ “การจัดทําบัญชีและงบการเงิน”
ข้อ 1 คําถาม วันสิ้นงวดการบัญชีคือวันที่เท่าใด
คําตอบ งวดบัญชีจะกําหนดระยะเวลาเริ่มต้นในวัน เดือน ใดก็ได้ของปีปฏิทินนั้น ซึ่งอาจกําหนดให้
ตรงกั บ รอบปี ป ฏิ ทิ น เช่ น กํ า หนดระยะเวลาบั ญ ชี เ ริ่ ม ต้ น วั น ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึ ง วั น สิ้ น สุ ด วั น ที่ ๓๑
ธั น วาคม ๒๕๕๗ หรื ออาจไม่ ตรงกั บรอบปี ปฏิ ทินเช่ น เริ่ มต้ นวั นที่ ๑ ตุ ลาคม ๒๕๕๗ ถึงวั นสิ้ นสุ ดวั นที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของนิติบุคคลนั้นกําหนดไว้
ข้อ 2 คําถาม รายงานกิจการ งบดุล บัญชีรายรับรายจ่าย จําเป็นต้องให้ผู้สอบบัญชีรับรองหรือไม่
คําตอบ กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๑๗ วรรคแรก กําหนดว่า “ ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รายงานกิจการ งบดุล

๑๒
บัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วต่อคณะกรรมการ ภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นงวดการบัญชี
และประกาศรายงานดังกล่า วโดยเปิด เผยให้ส มาชิกทราบ” ดังนั้น หากนิติบุคคลหมู่บ้า นจัด สรรจัด ทํา งบ
การเงิน แต่มิได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี จึงเป็นการดําเนินการที่ไม่ถูกต้อง
ข้อ 3 คําถาม งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว จะต้องจัดส่งให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบอีกหรือไม่
คําตอบ ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รายงานกิจการ งบดุล บัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับ
รองแล้วต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นงวดการบัญชี และประกาศรายงาน
ดังกล่าวโดยเปิดเผยให้สมาชิกทราบ
(กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิ กนิ ติบุ คคล
หมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๑๗)
ข้อ 4 คําถาม สมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สามารถขอตรวจสอบหรือสําเนาเอกสารบัญชีที่จัดทําขึ้น
ในแต่ละเดือนของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ได้หรือไม่
คําตอบ สามารถขอตรวจสอบได้ (ตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการกําหนด
ค่าใช้จ่ายฯ พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๑๔ โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรดําเนินการให้โดยมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
เท่าที่จําเป็น)

คําถามเกี่ยวกับ “การควบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร”
ข้อ 1 คําถาม การควบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ที่ประชุมใหญ่สมาชิกแต่ละแห่งต้องมีมติเป็นเอกฉันท์
ให้ควบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร คือจํานวนคะแนนเสียงเท่าใด
คํ า ตอบ “มติ เป็ นเอกฉั นท์ ” คื อจํ านวนคะแนนทั้ งหมดขององค์ ประชุ มที่ กํ าหนดไว้ ในข้ อบั งคั บของ
นิติบุคคลนั้น ๆ
(กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิ กนิ ติบุ คคล
หมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๑๙)
ข้อ 2 คําถาม การควบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรแต่ละแห่ง ร่วมกันยื่นคําขอจดทะเบียนควบนิติบุคคลหมู่บ้าน
จัดสรรต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา แห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมหลักฐานดังนี้
(๑) หนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแต่ละแห่ง
(๒) รายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ที่มีมติเห็นชอบการควบ และเห็นชอบข้อบังคับ
ที่เกิดจากการควบ
(๓) สําเนาข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่เกิดจากการควบ
(๔) บัญชีที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และทรัพย์สินอื่นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
แต่ละแห่ง

๑๓
(๕) บัญชีหนี้ หรือภาระผูกพัน และหนังสือยินยอมของเจ้าหนี้ในการควบนิติบุคคลหมู่บ้าน
จัดสรร(ถ้ามี)
(กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๑๙)

คําถามเกี่ยวกับ “การยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร”
ข้อ 1 คําถาม การยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ต้องใช้คะแนนเสียงเท่าไร
คําตอบ มติเป็นเอกฉันท์ของสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในที่ประชุมใหญ่
(กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๒๑)
ข้อ 2 คําถาม การยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรยื่นคําขอจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ต่อเจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัด/สาขา แห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมหลักฐานดังนี้
(๑) หนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
(๒) รายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกที่มีมติให้ยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
(๓) บัญชีที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และทรัพย์สินอื่นของนิติบุคคลหมู่บ้าน
จัดสรร
(๔) บัญชีหนี้ หรือภาระผูกพัน และหนังสือยินยอมของเจ้าหนี้ให้ยกเลิกนิติบุคคลจัดสรร(ถ้ามี)
(๕) หลักฐานการจั ด ตั้ งนิติ บุ คคลตามกฎหมายอื่ น เพื่อรั บโอนที่ ดิ น อั น เป็ น สาธารณู ปโภค
บริการสาธารณะ และทรัพย์สินอื่น ไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา (ถ้ามี)
(กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิ กนิ ติบุ คคล
หมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๒๑)
ข้อ 3 คําถาม เมื่อจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค บริการ
สาธารณะ และทรัพย์อื่นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่เหลือจากการชําระหนี้ ต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ (๑) โอนที่ดินและทรัพย์สินดังกล่าวให้นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนที่ดิน
และทรัพย์สินดังกล่าวไปดูแลบํารุงรักษา (ถ้ามี)
(๒) โอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคให้เป็นสาธารณประโยชน์ หรือให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(๓) โอนที่ดินอันเป็นบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) ทรัพย์สินอื่นให้จัดแบ่งแก่สมาชิกของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามอัตราส่วนค่าใช้จ่าย
ในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
(กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๒๓)๗

๑๔

คําถามเกี่ยวกับ ส่วนมาตรฐานการจัดสรรที่ดนิ
ข้อ ๑ สาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน
คําถาม สาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน หมายถึงอะไร
คําตอบ สาธารณูปโภค หมายความว่า สิ่งอํานวยประโยชน์ที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ซื้อที่ดิน
จัดสรรใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสัญญาหรือแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาต
ที่มาของคําตอบ
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติ การ
จัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๒ บริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดิน
คําถาม บริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดิน หมายถึงสิ่งใด ผู้จัดสรรที่ดินสามารถเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ได้หรือไม่
คําตอบ บริการสาธารณะ หมายความว่า การให้บริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในโครงการจัดสรรที่ดิน
ที่กําหนดไว้ในโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน เช่น การให้บริการรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด
การให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณส่วนกลาง การให้บริการจัดเก็บขยะ การให้บริการน้ําประปา
สําหรับพนักงานเพื่อการอุปโภคบริโภค การให้บริการสโมสร สระว่ายน้ํา การบริหารจัดการบริการสาธารณะ
ได้แก่ คนรับจ้างพนักงานเพื่อกํากับควบคุมดูแลให้บริการสาธารณะประเภทต่างๆ ซึ่งผู้จัดสรรที่ดินสามารถ
เรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายหรือค่า บํารุ งรักษาบริการสาธารณะจากผู้ซื้อที่ดิน จัดสรรได้ ตามอัตราที่คณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินให้ความเห็นชอบ
ที่มาของคําตอบ
๑. มาตรา ๔ มาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
๒. หนังสือ กรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๗.๒/ว ๒๐๗๐๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒
ข้อ ๓ อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
คําถาม คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางมีอํานาจหน้าที่ใด
คําตอบ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางมีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการจัดสรรที่ดินโดยทั่วไป รวมทั้ง
ให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
(๓) ให้ความเห็นชอบข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่คณะกรรมการเสนอตามมาตรา ๑๔ (๑)
(๔) กําหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรเพื่อให้ผู้ขอใบอนุญาตทําการ
จัดสรรที่ดินใช้ในการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้

๑๕
(๕) วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรที่ ดิ น ตามคํ า ร้ อ งหรื อ คํ า อุ ท ธรณ์ ข องผู้ ข อ
ใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินหรือผู้จัดสรรที่ดิน
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
ที่มาของคําตอบ มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๔ อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
คําถาม คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ใด
คําตอบ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการจัดสรรที่ดินภายในจังหวัด
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ออกข้อกําหนดเกี่ยวกับการขจัดสรรที่ดินโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
(๒) พิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาต การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรือการเพิกถอน
การโอนใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน
(๓) ตรวจสอบการจัดสรรที่ดินเพื่อให้เป็นไปตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
ที่มาของคําตอบ มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๕ การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
คําถาม การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน ของผู้ขอใบอนุญาตทําการ
จัดสรรที่ดิน คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
คําตอบ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจะต้องพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ของผู้ขอให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับ แต่วันที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
ได้รับคําขอ ถ้าคณะกรรมการไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ให้ถือว่าคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบแผนผังโครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินนั้นแล้ว
ที่มาของคําตอบ มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๖ คําสั่งของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
คําถาม กรณีที่คณะกรรมการมีคําสั่งหรือมีมติไม่เห็นชอบหรือไม่อนุญาตให้ผู้ขอทําการจัดสรร
ที่ดิน ผู้ขอจะต้องดําเนินการอย่างไร ภายในระยะเวลาเท่าใด
คําตอบ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่ เ ห็ น ชอบหรื อ มี คํา สั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตให้ ผู้ ข อทํา การจั ด สรรที่ ดิ น
ผู้ขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ทราบคําสั่ง
ที่มาของคําตอบ มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๖
ข้อ ๗ รั้วของโครงการจัดสรรที่ดิน
คําถาม รั้วของโครงการจัดสรรที่ดินถือเป็นสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ดินหรือไม่
คําตอบ หากตามแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ ระบุว่า
มีการจัดทํารั้วโครงการ รั้วโครงการนั้นย่อมถือว่าเป็นสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ดิน แต่ถึงแม้ตาม
แผนผั งโครงการและวิ ธี ก ารจั ด สรรที่ ดิ น ที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตจากคณะกรรมการ จะมิ ไ ด้ ร ะบุ ว่ า มี ก ารจั ด ทํ า รั้ ว
โครงการไว้ก็ตาม หากผู้จัดสรรที่ดินได้จัดทํารั้วโครงการไว้ตั้งแต่เริ่มการจัดสรรที่ดิน เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อที่ดิน
จัดสรร ก็ถือว่ารั้วโครงการเป็นสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ดินเช่นกัน
ที่มาของคําตอบ
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๘ ที่ดินแปลงสาธารณูปโภคและที่ดินแปลงบริการสาธารณะ
คําถาม เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว ผู้จัดสรรที่ดินจะต้องโอนที่ดินแปลง
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรทั้งหมดหรือไม่
คํ า ตอบ เมื่ อผู้ ซื้อที่ ดิ น จั ด สรรได้ มีการจั ด ตั้ งนิ ติ บุ ค คลหมู่ บ้ า นจั ด สรร ตามมาตรา ๔๔ (๑) แห่ ง
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคตกเป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่
จดแจ้งในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ หากไม่ได้โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์มา
ให้ถือว่าสูญหายและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบแทนได้ ส่วนที่ดินบริการสาธารณะผู้จัดสรรที่ดินจะโอนให้
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือไม่ก็ได้
ที่มาของคําตอบ
มาตรา ๔๔ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
จัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๙ การประชุมใหญ่สมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
คําถาม การประชุ ม ใหญ่ ส มาชิ ก นิ ติ บุ ค คลหมู่ บ้า นจั ด สรร จะต้ อ งมี ค ะแนนเสี ยงรวมกั น เท่าใด
และการลงคะแนนเสียงของสมาชิกมีวิธีการนับคะแนนอย่างไร
คํ า ตอบ การประชุ ม ใหญ่ ส มาชิ ก นิ ติ บุ ค คลหมู่ บ้ า นจั ด สรร จะต้ อ งมี ส มาชิ ก มาประชุ ม ซึ่ ง มี เ สี ย ง
ลงคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่ าหนึ่งในสามของจํานวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ป ระชุม เว้นแต่
ข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ จะกําหนดองค์ประชุมไว้เป็นอย่างอื่น ส่วนการลงมติของที่ประชุมให้
ถือเอาเสียงข้างมาก เว้นแต่ข้อบังคับของนิติบุคคลฯ จะกํา หนดไว้เ ป็น อย่า งอื่น และในการลงคะแนนเสีย ง
ให้สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงเท่ากับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภค ถ้าสมาชิกคนเดียว
มีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด ให้ลดจํานวนคะแนนเสียงของผู้นั้นลงมาเหลือเท่ากับ
จํา นวนคะแนนเสีย งของสมาชิ กอื่ นรวมกัน ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ ากั น ให้นั บ จํ านวนสมาชิ กที่ ออกเสี ย ง
ลงคะแนนเป็นเกณฑ์ในการลงคะแนน

๑๗
ที่มาของคําตอบ
กฎกระทรวง ว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
คํ า ถาม คณะกรรมการหมู่ บ้ า นจั ด สรร มี อํ า นาจหน้ า ที่ ตั้ ง แต่ เ มื่ อ ใด เมื่ อ มี ก ารเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรแล้ว ต้องดําเนินการ
อย่างไร หรือไม่
คําตอบ ๑. คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร มีผลนับแต่วันที่ ที่ประชุมใหญ่สมาชิกมีมติแต่งตั้ง
๒. เมื่ อ นิ ติ บุ ค คลหมู่ บ้ า นจั ด สรรได้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการหมู่ บ้ า นจั ด สรร หรื อ มี
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหนังสือ พร้อมหลักฐาน
รายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่สมาชิก ถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
แห่งท้องที่ซึ่งนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรลงใน
“ทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร” และหมายเหตุในมติที่ประชุมใหญ่
ที่มาของคําตอบ
ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจดแจ้งรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๔ ข้อ ๗

๑๘

คําถามเกี่ยวกับ ส่วนพัฒนาธุรกิจที่ดินและอาคารชุด
ข้อ ๑ การจดทะเบียนอาคารชุด
คําถาม บริษัท ก. นําที่ดินตามหลักฐาน น.ส.๓ ก. เลขที่ ๕๘ พร้อมอาคาร มายื่นคําขอจดทะเบียน
อาคารชุดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หากท่านเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสามารถรับคําขอจดทะเบียนอาคารชุด
ได้หรือไม่
คําตอบ รับคําขอไม่ได้
ที่มาของคําตอบ
มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให้ ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารใดประสงค์จะจดทะเบียนที่ดินและอาคาร
นั้นให้เป็นอาคารชุดให้ ยื่นคําขอจดทะเบียนอาคารชุดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนั้น บริษัท ก. จึงไม่สามารถ
นํา น.ส.๓ ก. มาขอจดทะเบียนอาคารชุดได้
ข้อ ๒ การอุทธรณ์คําสั่งไม่รับจดทะเบียนอาคารชุด
คําถาม ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคําสั่งไม่รับจดทะเบียนอาคารชุด ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียน
อาคารชุด ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ใดภายในระยะเวลาเท่าใด
คําตอบ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่ง
ที่มาของคําตอบ
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑
ข้อ ๓ การแก้ไขอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
คํ า ถาม กรณี เ จ้ า ของร่ วมมี มติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ ข อแก้ ไ ขอั ต ราส่ วนกรรมสิ ทธิ์ ใ นทรั พ ย์ ส่วนกลาง
จะสามารถแก้ไขอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางได้หรือไม่
คําตอบ ไม่ได้
ที่มาของคําตอบ
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๔
การแก้ไขอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางจะดําเนินการได้ ต้องเป็นกรณีที่ปรากฏว่าการออก
หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๔ การจดทะเบียนอาคารชุด
คําถาม โฉนดที่ดินที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดติดการจํานอง สามารถจดทะเบียนอาคารชุดได้หรือไม่
คําตอบ ได้
ที่มาของคําตอบ
โฉนดที่ดินที่ติดการจํานองสามารถจดทะเบียนอาคารชุดได้แต่ผู้รับจํานองต้องยินยอมให้จดทะเบียน
อาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗

๑๙
ข้อ ๕ การออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้
คําถาม เจ้าของห้องชุดประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด โดยได้ชําระหนี้ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายตาม
มาตรา ๑๘ ครบถ้วนแล้ว ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต้องออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้แก่เจ้าของร่วม
ภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ
คําตอบ ผู้จัดการต้องดําเนินการออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้ให้แก่เจ้าของร่วมภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอและเจ้าของร่วมได้ชําระหนี้อันเกิดจากค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๑๘ ครบถ้วนแล้ว
ที่มาของคําตอบ
พระราชบั ญ ญั ติ อาคารชุ ด พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติ อาคารชุ ด (ฉบั บ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙
ข้อ ๖ การแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
คําถาม การแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ต้องได้รับมติจากเจ้าของร่วมด้วยคะแนนเสียง
จํานวนเท่าใด
คําตอบ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด
ที่มาของคําตอบ
พระราชบั ญ ญั ติ อาคารชุ ด พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติ อาคารชุ ด (ฉบั บ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๙
ข้อ ๗ ซื้อห้องชุดจากการขายทอดตลาด
คําถาม นาย ก. ซื้อห้องชุดจากการขายทอดตลาด ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ นาย ก.
ยื่นจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ นาย ก.ไม่ได้นําหนังสือรับรองการปลอดหนี้อันเกิดจากค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๑๘
มาแสดงด้วย ท่านในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่จะสามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับ นาย ก.
หรือไม่
คําตอบ ได้
ที่มาของคําตอบ
๑. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งแก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๐๙ จัตวา
๒. หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๓๐๖๙๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
กรณี ซื้ อ ห้ อ งชุ ด จากการขายทอดตลาดหลั งวั น ที่ ๒๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถ
จดทะเบียนโอนขายห้องชุดตามคําสั่งศาลได้โดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการปลอดหนี้

๒๐
ข้อ ๘ หน้าที่ของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
คําถาม ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองทุกเรื่องหรือไม่
คําตอบ ไม่ทุกเรื่อง
ที่มาของคําตอบ
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๙
สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นทําแทนได้ใน ๒ กรณี
๑. กิจการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับให้ผู้อื่นทําแทนได้
๒. ได้รับมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมตามมาตรา ๔๙ (๒) คือได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสี่ของจํานวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด
ข้อ ๙ คะแนนเสียง
คําถาม คะแนนเสียงในการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมนับอย่างไร
คําตอบ คะแนนเสียงของเจ้าของร่วมเป็นไปตามอัตราส่วนที่ตนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
ที่มาของคําตอบ
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๕
ข้อ ๑๐. การประชุมใหญ่
คําถาม องค์ประชุมใหญ่ต้องมีคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมจํานวนเท่าใด
คําตอบ ต้องมีคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนเสียงลงคะแนน
ทั้งหมด ในกรณี ที่เจ้าของร่วมมาประชุมไม่ถึงหนึ่งในสี่ของจํ านวนคะแนนเสี ยงทั้งหมดให้เ รียกประชุมใหม่
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเรียกประชุมครั้งก่อน และการประชุมใหญ่ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ที่มาของคําตอบ
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓

๒๑

คําถามอื่น ๆ
ข้อ 1 คําถาม ในระหว่างที่ยังไม่มีการตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ผู้จัดสรรที่ดินจะสามารถจัดเก็บเงิน
ค่าบริการสาธารณะได้หรือไม่
คําตอบ ผู้จัดสรรที่ดินสามารถจัดเก็บค่าบริการสาธารณะจากผู้ซื้อจัดสรรที่ดินได้เฉพาะกรณีที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ส่วนโครงการจัดที่ดินรายใดที่ไม่ได้ระบุอัตราค่าบริการสาธารณะไว้ใน
วิธีการจัดสรรที่ดินก็ไม่สามารถเรียกเก็บจากผู้ซื้อที่ดินได้
ข้อ 2 คําถาม จัดสรรที่ดินต้องดูแลรักษาสาธารณูปโภคเป็นระยะเวลานานเท่าไรจึงจะดําเนินการให้มีการ
จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
คําตอบ ผู้จัดสรรที่ดินต้องกําหนดระยะเวลาในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่
วัน ที่ จั ด ทํ าสาธารณู ปโภคทั้ งโครงการแล้ ว เสร็ จ หรื อตามระยะเวลาที่ ผู้ จั ด สรรที่ ดิ น กํ าหนดไว้ ในโครงการ
และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ แล้ว
ข้อ 3 คําถาม เงินที่ผู้จัดสรรที่ดินจัดเก็บจากผู้ซื้อที่ดินจัดสรร นําไปใช้จ่ายในส่วนใดบ้าง
คําตอบ เงินที่ผู้จัดสรรที่ดินจัดเก็บจากผู้ซื้อที่ดินจัดสรร นําไปใช้ได้เฉพาะบริการสาธารณะเท่านั้น เช่น
ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างคนงานดูแลรักษาสวนสาธารณะ ค่าตัดและตกแต่งกิ่งไม้ ค่าจัดเก็บขยะ
ค่าไฟฟ้ าส่ องสว่า งส่ วนกลาง เป็ นต้ น ส่ว นสาธารณู ปโภค เช่ น ซ่อมถนน ลอกท่ อระบายน้ํา ผู้จั ดสรรที่ดิ น
มีหน้าที่บํารุงรักษาไม่อาจนําเงินที่เก็บจากค่าบริการสาธารณะไปใช้จ่ายได้
ข้อ 4 คํ าถาม การจัด ตั้งนิ ติบุคคลหมู่ บ้านจัดสรรเพื่ อรับโอนสาธารณูปโภคมาดูแลกัน เองกั บการโอน
สาธารณูปโภคให้เป็นที่สาธารณะอย่างไหนจะดีกว่ากัน
คําตอบ การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีวัตถุประสงค์ที่จะบํารุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภค
ในโครงการจัดสรรที่ดิน เพื่อให้ผู้อยู่ อาศัยในโครงการจัดสรรที่ดินมี คุณภาพชีวิต ที่ดี และเป็น ไปตามความ
ต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง โดยมีหลักการที่ให้ผู้อยู่อาศัยบริหารงานกันเอง ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับผู้อาศัย
ในโครงการจัดสรรที่ดินที่จะต้องร่วมมือกันกํากับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ส่วนการ
โอนเป็ นที่ สาธารณะก็มีข้อดี คือ ไม่ต้ องมีการเรีย กเก็บ ค่าใช้ จ่ายผู้อยู่อาศั ย แต่ การดูแลรั กษาจะขึ้ นอยู่กับ
งบประมาณของทางราชการ และบุคคลทั่วไปสามารถใช้สาธารณูปโภคในโครงการได้ด้วย การตัดสินใจว่าอย่างใด
จะดีกว่ากัน คงขึ้นอยู่กับผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการที่จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจร่วมกัน
ข้อ 5 คําถาม นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะสามารถโอนสาธารณูปโภคให้เป็นสาธารณประโยชน์ได้หรือไม่
คํ า ตอบ เมื่ อ มี การจั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลหมู่ บ้ า นจั ด สรรเพื่ อ ดู แลสาธารณู ปโภคในโครงการจั ด สรรแล้ ว
กฎหมายห้ามมิให้นิติบุคคลฯ โอนที่ดินแปลงสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะให้เป็นสาธารณประโยชน์
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีมติให้ดําเนินการได้
และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินด้วย

๒๒
ข้ อ 6 คํ า ถาม เมื่ อมี ก ารจั ด ตั้ งนิ ติ บุค คลหมู่ บ้า นจั ด สรรแล้ ว มี ที่ดิ น บางแปลงยั งไม่ ไ ด้ ขาย จะเก็ บค่ า
บํารุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภคกับใคร
คําตอบ กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสําหรับแปลงที่ยังไม่มี
ข้อ 7 คําถาม ในกรณีที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ ภายในคระยะเวลา
ที่ผู้จัดสรรกําหนด (ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน) ผู้จัดสรรจะดําเนินการอย่างไรเพื่อให้พ้นจากหน้าที่การดูแล
รักษาสาธารณูปโภคในโครงการได้
คําตอบ ผู้จัดสรรที่ดินเสนอแผนงานโครงการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการ เพื่อขออนุมัติจาก
คณะกรรมการ หรือดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นสาธารณประโยชน์
ข้อ 8 คําถาม จะทราบได้อย่างไรว่านิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนําเงินที่เก็บจากสมาชิกไปใช้จ่ายอะไรบ้าง
คําตอบ ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางว่าด้วยการกําหนดค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และวีการ
จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค และการจัดทําบัญชี พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๓ ข้อ
๑๔ “ในกรณีผู้มีหน้าที่ชําระเงินมีความประสงค์จะขอตรวจหรือสําเนาเอกสารบัญชีหรือรายงานในหมวดนี้
ให้ คณะกรรมการหมู่ บ้ านจัด สรร...ดํา เนิ น การให้โ ดยมีสิ ทธิ เรี ย กเก็บ ค่าใช้ จ่า ยได้เ ท่ าที่ จํา เป็ นเป็น ” ดังนั้ น
สมาชิกสามารถขอตรวจสอบการจัดทําบัญชี รายการแสดงงบรายรับรายจ่ายของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร
ได้ ประกอบกับกฎกระทรวง ว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้าน
จัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๗ กําหนดให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รายงาน กิจการ งบดุล บัญชี รายรับ รายจ่าย
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินภายใน ๓ เดือน นับแต่วันสิ้นงวดบัญชี และประกาศ
รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้สมาชิกทราบ
ข้ อ 9 คํ า ถาม เมื่ อ มี ก ารจั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลหมู่ บ้ า นจั ด สรรแล้ ว ผู้ จั ด สรรที่ ดิ น จะต้ อ งโอนที่ ดิ น แปลง
สาธารณูปโภค และบริการสาธารณะให้กับนิติบุคคลทั้งหมดหรือไม่
คําตอบ เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว ให้ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคตกเป็น
ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ส่วนบริการสาธารณะผู้จัดสรรที่ดินจะเลือกโอนให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือไม่
โอนก็ได้
ข้อ 10 คําถาม หากต้องการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะทําได้หรือไม่
คําตอบ สามารถยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ โดยที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเป็นเอกฉันท์
ให้ยกเลิกหรือกรณีให้ยกเลิกตามที่กําหนดในข้อบังคับ และให้ผู้ชําระบัญชีโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือ
บริการสาธารณะ รวมทั้งทรั พย์สิน ที่เหลื อจากการชํ าระหนี้ให้แก่นิติบุ คคลตามกฎหมายอื่นไปจัดการดูแล
บํ า รุ ง รั ก ษา หากไม่ มี ก ารจั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายอื่ น ให้ โ อนที่ ดิ น แปลงสาธารณู ป โภคให้ เ ป็ น
สาธารณประโยชน์หรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนทรัพย์สินอื่นให้จัดแบ่งแก่สมาชิกของนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรร

๒๓
ข้อ 11 คําถาม อยากทราบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา และการจัดการ
สาธารณูปโภค
คํ า ตอบ ตามระเบี ยบคณะกรรมการจั ด สรรที่ ดิ น กลาง กํ า หนดให้ คณะกรรมการหมู่ บ้ า นจั ด สรร
กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค โดยความเห็นชอบของมติที่ประชุมใหญ่
แล้วให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรแจ้งให้สมาชิกทราบว่า จะจัดเก็บค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนในอัตราเท่าใด
จะเริ่มจัดเก็บค่าใช้จ่ายจากสมาชิกภายในวันที่เท่าใดของทุกเดือน พร้อมทั้งวิธีการและสถานที่ในการจัดเก็บ
การกําหนดวันเริ่มจัดเก็บค่าใช่จ่ายของเดือนแรกจะต้องกําหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเห็นชอบการกําหนดอัตราค่าใช้จ่าย
ข้อ 12 คําถาม หากผู้จัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเก่า (ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖)
ไม่ดูแลรักษาสาธารณูปโภค หลบหนีไป จะมีวิธีการอย่างใดเพื่อให้มีผู้ดูแลสาธารณูปโภค
คํ า ตอบ ผู้ ซื้ อ ที่ ดิ น จั ด สรรในโครงการจํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนที่ ดิ น แปลงย่ อ ย
เพื่อจําหน่ายตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตฯ อาจยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขา เพื่อขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้เอง(การรวบรวมรายชื่ออาจทําโดยการจัดประชุม
เพื่ อ มี ม ติ ห รื อ การเข้ า ชื่ อ ร่ ว มกั น เป็ น หนั ง สื อ ) เพื่ อ รั บ โอนสาธารณู ป โภคในโครงการไปจั ด การและดู แ ล
บํารุงรักษา
ข้อ 13 คําถาม โครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 จะต้อง
รับผิดชอบในค่าบํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือไม่
คําตอบ โครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทําการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่
๒๘๖ ไม่ต้องรับผิ ดชอบในจํา นวนเงินค่ าบํารุ งรักษาสาธารณูปโภค เนื่องจากตามประกาศของคณะปฏิวัติ
มิได้กําหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินต้องจัดทําสัญญาค้ําประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค

