กฏหมายจัดสรร

พัลลภ กฤตยานวัช

ร.บ. น.บ. M.Sc. (Land & Housing – AIT)
ที่ปรึกษาสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

การจดทะเบียนจัดตั้ง
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ตามระเบียบคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง พ.ศ. 2559
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นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เป็นองค์กรส�ำคัญในการบริหาร
จัดการหมู่บ้านจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 (มาตรา 46)
ก�ำหนดให้ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่จดทะเบียนแล้วมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล โดยมี คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร เป็น     
ผู้ดําเนินกิจการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรภายใต้การควบคุมดูแล
ของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกกับทั้ง เป็นผู้แทนของนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกด้วย

หมู่บ้านจัดสรร รวมทั้งผู้จัดสรรที่ดินเป็นสมาชิกนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรรด้วย ในกรณีที่มีที่ดินจัดสรรแปลงย่อยยังไม่มี
ผู้ใดซื้อหรือได้โอนกลับมาเป็นของผู้จัดสรรที่ดิน

บทความนี้ จึงมุ่งเสนอถึงอ�ำนาจหน้าที่ของนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.
2543 และหลักเกณฑ์การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร
การควบและการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. 2545  
และตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง พ.ศ. 2559
เมื่อได้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตามมาตรา 45 ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
แล้ว พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 (มาตรา 47) พ.ศ. 2559 นี้
ก�ำหนดให้ ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกราย ต้องเป็นสมาชิกนิติบุคคล
1. อ�ำนาจหน้าที่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

		วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ก็เพื่อให้ท�ำหน้าที่บริหารจัดการสาธารณูปโภค และบริการ
สาธารณะในหมู่บ้านจัดสรรเพื่อสวัสดิการและประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกทั้งมวล
ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 (มาตรา 48)  ก�ำหนดอํานาจหน้าที่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค
2. ก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยู่อาศัยและการจราจรภายในที่ดินจัดสรร
3. เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในส่วนที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่
บ�ำรุงรักษาจากสมาชิก
4. ยื่นค�ำร้องทุกข์หรือเป็นโจทก์แทนสมาชิกเกี่ยวกับกรณีที่กระทบสิทธิหรือประโยชน์ของสมาชิกจ�ำนวนตั้งแต่        
สิบรายขึ้นไป
5. จัดให้มีบริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์
6. ด�ำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง หรือข้อบังคับของ   
คณะกรรมการที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัตินี้
การด�ำเนินการตาม (1) (2) และ (5) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก
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2. หน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินและผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั้น กฎหมายก�ำหนดหน้าที่ให้กับผู้จัดสรร และผู้ซื้อที่ดินจัดสรรต้องด�ำเนินการดังนี้
		
2.1			 หน้าที่ผู้จัดสรรที่ดิน
ตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง พ.ศ. 2559 ข้อ 7 ได้ก�ำหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินที่คณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าได้ดูแลบ�ำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้ยังคงสภาพดังเช่นที่ได้จัดท�ำขึ้นเพื่อ      
การจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาตภายหลังจากครบก�ำหนดระยะเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดิน      
ต้องรับผิดชอบการบ�ำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา 23 (5) และมีผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจ�ำนวนไม่น้อยกว่า       
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนแปลงย่อยตามแผนผังและโครงการแล้วให้ด�ำเนินการ ดังนี้
1) จัดท�ำบัญชีทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภค
จัดทำ�บัญชีทรัพย์สิน
01
ที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผัง
ที่เป็นสาธารณูปโภค
และโครงการที่ได้รับอนุญาตพร้อมรายละเอียดหนังสือแสดงสิทธิ
แจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายทราบ
ในที่ดินและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งระบุจ�ำนวนเงินค่าบ�ำรุง
02
พร้อมบัญชีทรัพย์สิน
รักษาสาธารณูปโภค ที่ผู้จัดสรรที่ดินต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ตาม
วิธีแจ้งตาม
จ�ำนวนเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางก�ำหนด ในกรณีีที่
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน, 03
แผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินของโครงการจัดสรรที่ดิน
ให้บุคคลนำ�ส่ง, ปิดประกาศ
ที่ได้รับอนุญาตได้จัดให้มีบริการสาธารณะ ให้ผู้จัดสรรที่ดินแสดง
กำ�หนดระยะเวลา
บัญชีทรัพย์สินที่เป็นบริการสาธารณะทั้งหมดและที่ประสงค์     
04
(ไม่น้อยกว่า 180 วัน)
จะโอนไว้ด้วย
		ทั้งนี้ การจัดท�ำบัญชีทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้
อำ�นวยความสะดวก
05
เป็นไปตามแบบบัญชีท้ายระเบียบ
			 2) แจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายทราบพร้อมบัญชีทรัพย์สินตาม 1)
เพื่อด�ำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพย์สิน          
ดังกล่าวไปจัดการและดูแลบ�ำรุงรักษา
			 3) วิธีการแจ้งตาม 2) ให้ผู้จัดสรรที่ดินด�ำเนินการ ดังนี้
(1) ท�ำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังภูมิล�ำเนาของผู้ซื้อที่ดินจัดสรร (ค�ำว่า “ภูมิล�ำเนา” หมายถึง
					ถิ่นที่อยู่อันบุคคลนั้นได้พักอาศัยอยู่เป็นแหล่งส�ำคัญ หรือที่ได้ใช้ประกอบกิจการงาน หรือตามที่ปรากฎ
					ในหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือที่ซึ่งได้แจ้งไว้ครั้งสุดท้ายต่อส�ำนักงานที่ดิน - ระเบียบข้อ 4) หรือ
(2) โดยวิธีให้บุคคลน�ำไปส่งโดยมีหลักฐานของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรหรือบุคคลที่บรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือท�ำงาน
ในที่นั้นได้รับหนังสือไว้ และ
(3) ให้ปิดประกาศส�ำเนาหนังสือแจ้งผู้ซื้อที่ดินจัดสรรและบัญชีทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะตาม 1) ไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่ดินที่ท�ำการจัดสรรตามก�ำหนดระยะเวลาที่ให้ผู้ซื้อที่ดิน
					จัดสรรต้องจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ให้แล้วเสร็จแต่ต้องไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ซื้อที่ดินจัดสรรรายสุดท้ายได้รับแจ้งจากผู้จัดสรรที่ดิน
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				 ทั้งนี้ การแจ้งให้มีผลเมื่อผู้จัดสรรที่ดินได้ส่งหนังสือแจ้งถึงผู้ซื้อที่ดินรายสุดท้ายทราบ และปิดประกาศ        
ครบถ้วนแล้ว
				 4) ก�ำหนดระยะเวลาให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรต้องจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ให้แล้วเสร็จแต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ซื้อที่ดินจัดสรรรายสุดท้ายได้รับแจ้งจาก    
ผู้จัดสรรที่ดิน
				 5) อ�ำนวยความสะดวกด�ำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยในการประชุมของผู้ซื้อที่ดินจัดสรร
เพื่อด�ำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ให้ผู้จัดสรรที่ดินมีหน้าที่
อ�ำนวยความสะดวกในสองด้าน (ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง พ.ศ. 2559  ข้อ 11) ได้แก่
(1) เอกสารบัญชีรายชื่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรร และ
(2) สถานที่ประชุมหน้าที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร  
		 2.2

หน้าที่ผู้จัดสรรที่ดิน
ตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง พ.ศ. 2559 ข้อ 7 ได้ก�ำหนดให้ให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรต้องจัดตั้ง
				 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ให้แล้วเสร็จตามก�ำหนดระยะเวลาที่ผู้จัดสรร
ก�ำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ซื้อที่ดินจัดสรรรายสุดท้ายได้รับแจ้งจากผู้จัดสรร
ที่ดิน ทั้งนี้ เงื่อนเวลาดังกล่าวนี้ เป็นขั้นต�่ำ  เพื่อให้เวลาฝ่ายผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ได้ด�ำเนินการจัดตั้งนิติบุคคล
จัดสรรตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้ (ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง พ.ศ. 2559 ข้อ 7-12)
				 1) การจัดประชุมผู้ซื้อที่ดินจัดสรร
เมื่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรรได้รับแจ้งจากผู้จัดสรรที่ดิน (ตามระเบียบข้อ 7) แล้ว ให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดประชุม
เพื่อมีมติจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
					มติที่ประชุมให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
					 กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนแปลงย่อยที่จัดจ�ำหน่ายตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาตลงคะแนนเสียงให้
จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ระเบียบข้อ 8)
		
ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรแต่ละแปลงมีเสียงเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียงในกรณีที่ผู้ซื้อที่ดิน
จัดสรรได้แบ่งแยกที่ดินแปลงย่อยตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาตออกไปอีกให้ถือว่าผู้ซื้อที่ดิน
จัดสรรแปลงคงเหลือและผู้ซื้อที่ดินจัดสรรแปลงที่ได้แบ่งแยกออกไปภายหลังมีเสียงรวมกันเท่ากับหนึ่ง
คะแนนเสียง เช่นเดียวกับเจ้าของรวม (ระเบียบข้อ 9)
					ให้ตัวแทนที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรแต่งตั้ง (ตามระเบียบข้อ 8) มีหน้าที่ต้องจัดท�ำรายงานการประชุมของผู้ซื้อ
ที่ดินจัดสรรที่มีการประชุมเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไว้เป็นหลักฐาน (ระเบียบข้อ 10)
				 2) การยื่นค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร						
					 เมื่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรรมีมติให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว ให้ตัวแทนที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรแต่งตั้ง
มีหน้าที่ยื่นค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ซื้อที่ดินจัดสรรมีมติพร้อมด้วยหลัก
ฐานตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง และหลักฐานการตรวจสอบสาธารณูปโภค (ระเบียบข้อ 12)

64

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หลักฐานตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบและการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.
2545 (ข้อ 2) ก�ำหนดให้ตัวแทนที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรแต่งตั้งมีหน้าที่ยื่นค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  
ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ซื้อที่ดินจัดสรร   
มีมติ โดยมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้

รายงานการประชุม

สำ�เนาข้อบังคับ

หลักฐานการรับแจ้ง
(จากผู้จัดสรร) ให้ผู้ซื้อ
ที่ดินจัดสรรจัดตั้ง
นิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรร

บัญชีที่ดินอันเป็น
สาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะ

1) รายงานการประชุมของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจ�ำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนแปลงย่อยตามแผนผังโครงการ      
ที่มีในสามวาระ ได้แก่  (1) มติให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (2) เห็นชอบข้อบังคับและ (3) แต่งตั้งตัวแทน
ในการยื่นค�ำขอจดทะเบียน
		2) ส�ำเนาข้อบังคับ ที่อย่างน้อยต้องมีรายการต่อไปนี้  (1) ชื่อนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (2) วัตถุประสงค์ (3) ที่ตั้ง
ส�ำนักงาน (4) ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจ�ำนวนกรรมการ การเลือกตั้ง วาระการด�ำรงต�ำแหน่งการเริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง
การพ้นจากต�ำแหน่ง และการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรซึ่งต้องประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง             
			 (5) ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน การบัญชี และการเงิน (6) ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก     
			 (7) ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ (8) ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ (9) ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
			 การยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร)
3) หลักฐานการรับแจ้ง (จากผู้จัดสรร) ให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและระยะเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดนิ
ก�ำหนดให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรด�ำเนินการตามมาตรา 44 (1)
4) บัญชีที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตาม
แผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต พร้อมส�ำเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเกี่ยวข้อง
หลักฐานการตรวจสอบสาธารณูปโภค
		 หลักฐานการตรวจสอบสาธารณูปโภค เป็นเอกสารหลักฐานที่กรมที่ดินก�ำหนดขึ้น เพื่อการตรวจสอบสาธารณูปโภค
ในโครงการจัดสรรที่ดิน (รอบสอง) ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน เพื่อด�ำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง นิติบุคคลหมู่บ้าน
จัดสรร โดยมีแบบสองฉบับ ได้แก่
		1) แบบรายงานการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน ซึ่งประกอบด้วยรายการประเภท
สาธารณูปโภค (เช่น ถนน ค.ส.ล. ที่กลับรถ ทางเท้า ค.ส.ล. ท่อระบายน�้ำ ค.ส.ล. บ่อพักรวม ค.ส.ล. บ่อตรวจ
คุณภาพน�้ำ เป็นต้น) สภาพการใช้ประโยชน์ ผลการตรวจที่ระบุว่าไม่ต้องแก้ไข หรือต้องแก้ไขซ่อมแซม
2) หนังสือรับรองการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน  โดยผู้ลงนามได้แก่ประธานอนุกรรมการ
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดสรร
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3. การตรวจค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

		เมื่อตัวแทนที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรแต่งตั้งได้ยื่นค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พร้อมเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแล้ว กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง
การบริหาร การควบและการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. 2545 (ข้อ 4) ก�ำหนดให้เจ้าพนักงานพิจารณา        
ความถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายของเอกสารสามรายการ ได้แก่ (1) ค�ำขอและเอกสารหลักฐาน (2) ส�ำเนาข้อบังคับ
และ (3) วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
การพิจารณาตรวจความถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายของเอกสาร อาจเกิดกรณีไม่ผ่านได้สองกรณี ได้แก่
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(1)

ค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
จะสั่งไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั้น (กฎกระทรวง ข้อ 5)

(2)

เอกสารและรายการที่ยื่นขอไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก�ำหนดซึ่งต้อง              
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง (กฎกระทรวง ข้อ 6)
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4. การปิดประกาศค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพิจารณาค�ำขอแล้วเห็นว่าเอกสารและรายการที      ่
ยื่นขอถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดให้ปิดประกาศค�ำขอไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ต่างๆ แห่งละ
หนึ่งฉบับ มีก�ำหนดสามสิบวัน ได้แก่ (1) ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดหรือส�ำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา (2) ส�ำนักงานเขตหรือ   
ที่ว่าการอ�ำเภอหรือกิ่งอ�ำเภอ ที่ท�ำการแขวงหรือที่ท�ำการก�ำนันแห่งท้องที่ (3) ส�ำนักงานหรือที่ท�ำการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดินที่ท�ำการจัดสรรนั้นตั้งอยู่ และ (4) บริเวณที่ท�ำการจัดสรร (กฎกระทรวงข้อ 6)
ในกรณีมีผู้คัดค้านภายในก�ำหนดเวลาสามสิบวัน โดยอ้างเหตุว่าการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
มิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก�ำหนด ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
ต้องด�ำเนินการ ดังนี้
(1) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปเรื่องให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินพิจารณาโดยเร็ว
(2) เมื่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินพิจารณาเห็นเป็นประการใดให้แจ้งผู้คัดค้าน และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาทราบภายในสิบห้าวัน
(3) ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินพิจารณาเห็นว่าการคัดค้านเป็นเหตุท�ำให้การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรรไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่งยกเลิก
ค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั้นเสีย (กฎกระทรวง ข้อ 8)
5. การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ในกรณีไม่มีการคัดค้านหรือมีการคัดค้านแต่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินพิจารณาแล้วเห็นว่าการคัดค้านไม่เป็นเหตุ
ท�ำให้การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขาด�ำเนินการดังนี้ (กฎกระทรวงข้อ  8)
(1) สั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยบันทึกสาระส�ำคัญลงในทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
และบันทึกการจดทะเบียนในข้อบังคับด้วย
(2) ออกหนังสือส�ำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้ผู้ยื่นค�ำขอหนึ่งฉบับ และเก็บคู่ฉบับไว้ ณ
ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดหรือส�ำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาหนึ่งฉบับ
(3) ทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและหนังสือส�ำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามวรรคสาม
ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางก�ำหนดหนังสือส�ำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรร
(4) เมื่อผู้ยื่นค�ำขอได้รับหนังสือส�ำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว กฎหมายก�ำหนดให้
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องแสดงหนังสือส�ำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไว้ในที่เปิดเผย
เห็นได้ง่าย ณ ส�ำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (กฎกระทรวง ข้อ 8)
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6. ผลของการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

เมื่อได้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว จะท�ำให้เกิดผลตามกฎหมาย (ระเบียบข้อ 12) ดังนี้
(1) บรรดาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคตกเป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นับแต่วันที่ได้จดทะเบียน
(2) หากผู้จัดสรรที่ดินได้ส่งเงินค่าบ�ำรุงรักษาสาธารณูปโภคที่ต้องรับผิดชอบ (7%) ให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร        
		ไว้แล้ว ให้ผู้จัดสรรที่ดินพ้นจากหน้าที่การบ�ำรุงรักษาสาธารณูปโภคที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผัง
		และโครงการที่ได้รับอนุญาต   
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