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ารโอนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคล

หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น

พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนกฎหมายที่เกี่ยวกับการใชประโยชนในที่ดิน
และอาคารประเภทหนึ่ง โดยการจัดสรรที่ดิน (Land allocation) ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายถึง
การจําหนายที่ดินทีไ่ ดแบงเปนแปลงยอยรวมกันตั้งแต ๑๐ แปลงขึ้นไป ไมวาจะเปนการแบงจาก
ทีด่ ินแปลงเดียวหรือแบงจากที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นทีต่ ิดตอกันโดยไดรับทรัพยสินหรือประโยชน
เปนคาตอบแทน และใหหมายความรวมถึงการดําเนินการดังกลาวที่ไดมีการแบงที่ดินเปนแปลงยอยไว
ไมถึง ๑๐ แปลงและตอมาไดแบงทีด่ ินแปลงเดิมเพิม่ เติมภายใน ๓ ป เมือ่ รวมกันแลวมีจํานวนตัง้ แต
๑๐ แปลงขึ้นไปดวย ซึ่งผูท ําการจัดสรรที่ดนิ ตองไดรบั การอนุญาตจากคณะกรรมการ และจะตองปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการคุม ครองผูบ ริโภคและในการยกเลิกการจัดสรรที่ดนิ ก็จะตองไดรบั อนุญาตเชนเดียวกัน
โดยผูจัดสรรทีด่ ินตองแสดงใบอนุญาต แผนผัง โครงการ และวิธีการตามทีค่ ณะกรรมการอนุญาต
ไวท่เี ปดเผย การกอภาระผูกพันที่ดนิ จัดสรร แบบของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดนิ จัดสรร การชําระราคาที่ดนิ
ตลอดจนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตองเปนไปตามหลักเกณฑทกี่ ําหนด และสาธารณูปโภค
เพื่อการจัดสรรที่ดนิ ใหตกอยูใ นภาระจํายอมและใหเปนหนาที่ของผูจ ดั สรรที่ดนิ ที่จะบํารุงรักษา ผูจ ดั สรรที่ดนิ
จะพนจากภาระหนาที่ดนิ ดังกลาวเมื่อไดดาํ เนินการตามหลักเกณฑของกฎหมาย และจะจัดตัง้ นิตบิ คุ คล
หมูบานจัดสรรขึ้นมาทําหนาที่บํารุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภคก็ได๑
ภายหลังจากที่ไดมีการบังคับใชพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรที่ดนิ พ.ศ. ๒๕๔๓๒ มาเปนระยะเวลา
๑๕ ป ก็ไดเกิดปญหาเกีย่ วกับการจัดสรรทีด่ ินทีใ่ นปจจุบันโดยเฉพาะในกรณีทไี่ มไดกําหนดใหมีการ
จดแจงในโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยสนิ ที่เปนสาธารณะ
ประโยชนหรือสาธารณูปโภคเพื่อบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดนิ ระหวางผูจ ดั สรรที่ดนิ กับประชาชน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขานิติศาสตร. กฎหมายทรัพยสินและธุรกิจอสังหาริมทรัพยชั้นสูง.
หนวยที่ ๙ หนา ๙ - ๓.
๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๔๕ ก หนา ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓.
๑
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การโอนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น

ผูทซี่ ื้อทีด่ ินจัดสรรอันสงผลกระทบตอการใชประโยชนในทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคของผูซื้อ
ทีด่ ินจัดสรรโดยรวม จึงสมควรใหมีการจดแจงดังกลาวและหามการโอนที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค
รวมทัง้ กําหนดหลักเกณฑการพนจากหนาทีบ่ ํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูจัดสรรทีด่ ินและการให
ทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคตกเปนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรใหเหมาะสมและเปนประโยชน
ตอสวนรวม ประกอบกับสมควรแกไขบทบัญญัตทิ ่กี าํ หนดชื่อตําแหนงในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
ใหเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับในปจจุบัน รวมทัง้ แกไขระยะเวลาการคางชําระคาบํารุงรักษาและ
การจัดการสาธารณูปโภคใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ทางสภานิติบัญญัติแหงชาติจึงไดตราพระราชบัญญัติ
การจัดสรรทีด่ นิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๓ ขึน้ ดังนัน้ เพือ่ ใหผอู า นไดรบั ทราบเกีย่ วกับการโอนสาธารณูปโภค
ให แ ก นิ ติ บุ ค คลหมู บ  า นจั ด สรรหรื อ นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายอื น่ และการขออนุ มั ติ ดํ า เนิ น การ
เพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพยสินใหเปนสาธารณประโยชน
ซึ่งเปนหลักเกณฑใหมทอี่ อกตามความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
คอลัมน “เกร็ดกฎหมายนารู” จึงขอนําเสนอบทความ เรื่อง “การโอนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น” โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้

๑. ลักษณะทั่วไปของกฎหมายการจัดสรรที่ดิน๔
๑.๑ ทรัพยที่ตองบํารุงรักษาไดแก สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
คําวา “สาธารณูปโภค” (public facilities) หมายถึง สิ่งอํานวยประโยชนท่ผี จู ดั สรรที่ดนิ
ไดจดั ใหมีข้นึ เพื่อใหผซู ้อื ที่ดนิ จัดสรรใชประโยชนรว มกันตามสัญญาหรือแผนผังโครงการที่ไดรบั อนุญาต
เชน ถนน สวน สนามเด็กเลน ใหตกอยูในภาระจํายอมเพื่อประโยชนแกที่ดินจัดสรร และใหเปนหนาที่
ของผูจัดสรรที่ดินทีจ่ ะบํารุงรักษาสาธารณูปโภคดังกลาวใหคงสภาพดังเชนทีไ่ ดจัดทําขึ้นนั้นตอไป
และจะกระทําการใดอันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไปหรือเสือ่ มความสะดวกมิได และให
ผูจัดสรรทีด่ ินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทําสัญญาคํา้ ประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้น และยังอยูในความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาของผูจัดสรรที่ดิน
กับคณะกรรมการ (มาตรา ๔๓)
สวน “บริการสาธารณะ” (public Services) หมายถึง การใหบริการหรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกในโครงการจัดสรรที่ดนิ ที่กาํ หนดไวในโครงการที่ขออนุญาตจัดสรร (มาตรา ๔) ยกตัวอยางเชน
บริเวณหรือทีเ่ ก็บรักษารถจักรยานยนต หรือรถจักรยาน โดยเฉพาะหนาหมูบาน ยามรักษาการณ
ของหมูบาน ศาลาฟงธรรมหรือประดิษฐสถาน พระพุทธรูปประจําหมูบาน ทั้งนี้ มีขอสังเกตวา
เฉพาะสาธารณูปโภคเทานั้นทีต่ กอยูในภาระจํายอมเพื่อประโยชนของที่ดินจัดสรรซึ่งเปนหนาที่
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๒ ก หนา ๑๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘.
บทความ เรือ่ ง “นิตบิ คุ คลหมูบ า นจัดสรร ...ชือ่ ทีน่ กั กฎหมายหลายคนยังไมคนุ เคย” วารสารศาลยุตธิ รรมปริทศั น ปท่ี ๒
ฉบับที่ ๖ ส.ค. - ก.ย. ๒๕๕๑ กฎหมายวาไรตี้ โดยนายสมพงษ เหมวิมล ผูพ พิ ากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณภาค ๘ เผยแพรใน
http://www.softbizplus.com/housing/750-housing-juristic-person-for-lawyer. สืบคนเมือ่ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙.
๓
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เกร็ดกฎหมายนารู

ของผูจัดสรรทีด่ ินทีจ่ ะตองบํารุงรักษาใหคงสภาพเดิม จะทําใหประโยชนลดลงหรือเสือ่ มความสะดวก
ในการใชสาธารณูปโภคดังกลาวไมได (มาตรา ๔๓)
แตสําหรับบริการสาธารณะ ผูจัดสรรที่ดินเพียงแตมีหนาที่บํารุงรักษาเทานั้น
๑.๒ การโอนสาธารณูปโภค
โดยหลักแลวผูจ ดั สรรที่ดนิ มีหนาที่บาํ รุงรักษาสาธารณูปโภคที่จดั ใหมีข้นึ ตามแผนผังโครงการ
ที่ไดรบั อนุญาตตามความในมาตรา ๔๓ ดังกลาว สวนระยะเวลาชานานเพียงใดนั้นเปนไปตามกําหนดเวลา
ทีผ่ ูจัดสรรที่ดินเสนอตอนขออนุมัติจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๒๓ (๕) เชน เสนอวาจะบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคที่จัดใหมีข้ึนมีกําหนด ๕ ป นับแตไดรับอนุญาตจัดสรรที่ดินก็ตองเปนไปตามนั้น
และเมื่อครบกําหนดดังกลาวแลว ผูจัดสรรที่ดินจะพนจากหนาทีบ่ ํารุงรักษาสาธารณูปโภค เมื่อได
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดแลวตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) ผูซื้อทีด่ ินจัดสรรจัดตั้ง “นิติบุคคลหมูบานจัดสรร” ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
“นิตบิ คุ คลตามกฎหมายอืน่ ” เพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษาภายในเวลา
ที่ผูจัดสรรที่ดินกําหนดซึ่งตองไมนอยกวา ๑๘๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดิน
(๒) ผูจัดสรรทีด่ ินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อ
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพยสนิ ดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน
การดําเนินการดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด
ทั้งนี้ ตองกําหนดใหผูจัดสรรที่ดินรับผิดชอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนหนึ่งดวย
เมื่อเจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดตั้งนิตบิ คุ คล
หมูบานจัดสรรตาม (๑) แลว ใหทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคตกเปนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
โดยใหพนักงานเจาหนาที่จดแจงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หากไมไดโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนมา ใหถอื วาสูญหาย และใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบแทนเพื่อดําเนินการ
ดังกลาวตอไป
๑.๓ วิธีการตั้งนิติบุคคลเพื่อรับโอนสาธารณูปโภค
การเตรียมความพรอมของผูจ ดั สรรที่ดนิ และผูซ ้อื ผูจ ดั สรรที่ดนิ จัดทําบัญชีทรัพยสนิ ที่เปน
สาธารณูปโภคที่ผจู ดั สรรที่ดนิ ไดจดั ใหมีข้นึ รวมทั้งระบุจาํ นวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผจู ดั สรรที่ดนิ
ตองรับผิดชอบแจงใหผซู ้อื ที่ดนิ จัดสรรทุกรายทราบพรอมบัญชีทรัพยสนิ เพื่อดําเนินการจัดตั้งนิตบิ คุ คล
หมูบานจัดสรรเพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการดูแลและบํารุงรักษา
ผูซ อ้ื ที่ดนิ จัดสรรที่ประสงคจะตั้งนิตบิ คุ คลหมูบ า นจัดสรร เมื่อไดรบั แจงจากผูจ ดั สรรที่ดนิ แลว
ใหผูซื้อทีด่ ินจัดสรรจัดประชุมเพื่อมีมติจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรและจัดตั้งตัวแทนยื่นคําขอ
จดทะเบียนตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรพรอมดวยขอบังคับหมูบานจัดสรร มติทปี่ ระชุมใหตั้งนิติบุคคล
หมูบ า นจัดสรรดังกลาว ตองมีผซู ้อื ที่ดนิ จัดสรรจํานวนไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยที่จดั จําหนาย
ตามแผนผัง และโครงการที่ไดรับอนุญาตลงคะแนนเสียงใหตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
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การโอนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น

ในการลงคะแนนเสียงใหผูซื้อทีด่ ินจัดสรรแตละแปลงมีเสียงเทากับ ๑ คะแนนเสียง
ถาหากแบงแปลงยอยออกไปก็ใหมคี ะแนนเสียงรวมกัน ๑ คะแนนเสียง ตัวแทนของผูซื้อทีด่ ินจัดสรร
ที่ไดรบั แตงตั้งจากทีป่ ระชุมดังกลาวตองยื่นคําขอจดทะเบียนตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ กลาง
กําหนดตอเจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดหรือเจาพนักงานสาขาทองที่ซ่งึ ที่ดนิ นั้นตั้งอยูพ รอมเอกสารหลักฐาน
เชน รายงานการประชุมสมาชิก บัญชีทรัพยที่จะโอน สําเนาขอบังคับ เปนตน
เมือ่ เจาพนักงานที่ดินหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาไดรับคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง
นิตบิ คุ คลหมูบานจัดสรรแลว ก็พิจารณาความถูกตองครบถวนตามกฎหมายของเอกสารและรายการ
อาทิ ชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร วัตถุประสงค ทีต่ ั้งสํานักงาน ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ
การเลือกตั้ง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการหมูบ า นจัดสรร
ในกรณีทเี่ จาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพิจารณาแลว
เห็นวาคําขอดังกลาวไมอยูใ นหลักเกณฑท่กี ฎหมายกําหนดก็จะสั่งไมรบั จดทะเบียนกรณีท่เี ห็นวาเอกสาร
และรายการไมถูกตอง ตองแจงใหผูขอแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งตองไมนอยกวา
๑๕ วันนับแตวันที่รับแจง
เมื่อเห็นวาเอกสารและหลักฐานถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดแลวใหประกาศ
คําขอไวในที่เปดเผย คือสํานักงานที่ดิน สํานักงานเขต และบริเวณโครงการจัดสรร
๑.๔ การแจงใหผจู ดั สรรจดทะเบียนโอนทรัพยสนิ และสงมอบเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
เมือ่ ผูซื้อทีด่ ินจัดสรรดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสําเร็จแลว ใหนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรแจงใหผูจัดสรรที่ดินทราบพรอมทั้งกําหนดวันจดทะเบียนโอนทรัพยสินและสงมอบเงิน
คาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบตามบัญชีทจี่ ัดทําเสนอผูซื้อทีด่ ินจัดสรร
ในขณะแจงใหดาํ เนินการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลหมูบ า นจัดสรร ทัง้ นี้ การดําเนินการทั้งหมดตองแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยผูจัดสรรที่ดินแตแรก
๑.๕ ผลของการตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
เมื่อตั้งนิตบิ ุคคลฯ ดังกลาวสําเร็จแลว ผูซ ้อื ที่ดนิ จัดสรรในโครงการนั้น จะตองเปนสมาชิก
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรทุกคน แมจะเปนผูที่ลงมติไมเห็นชอบใหตั้งตั้งแตแรกก็ตาม สวนผูจัดสรรหรือ
ผูประกอบการเองก็ตองเปนสมาชิก สําหรับที่ดินแปลงที่ยังจําหนายไมไดสมาชิกตองจายคาบํารุงรักษา
และการจัดการสาธารณูปโภคแกนติ บิ คุ คลฯ ตามจํานวนหรืออัตราทีค่ ณะกรรมการกําหนด หากผูม ีหนาที่
ชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ที่ชาํ ระเงินดังกลาวลาชา
กวาเวลาทีก่ ําหนด จะตองจายคาปรับสําหรับการจายเงินลาชา และผูทีค่ างชําระเงินคาบํารุงรักษา
และการจั ด การสาธารณู ป โภคตั ง้ แต ๓ เดื อ นขึ น้ ไปอาจถู ก ระงั บ การให บ ริ ก ารหรื อ การใช สิ ท ธิ
ในสาธารณูปโภค และในกรณีทคี่ างชําระตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไปพนักงานเจาหนาทีม่ ีอํานาจระงับ
การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมในที่ดนิ จัดสรรของผูค า งชําระจนกวาจะชําระใหครบถวน ทัง้ นี้ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด
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เกร็ดกฎหมายนารู

๒. การโอนสาธารณูปโภคใหแกนติ บิ คุ คลหมูบ า นจัดสรรหรือนิตบิ คุ คลตามกฎหมายอื่น
และการขออนุมตั ดิ าํ เนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดําเนินการจดทะเบียน
โอนทรัพยสินใหเปนสาธารณประโยชน
ตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง วาดวยการโอนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคล
หมูบ า นจัดสรรหรือนิตบิ ุคคลตามกฎหมายอื่น และการขออนุมัตดิ าํ เนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
หรือดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพยสนิ ใหเปนสาธารณประโยชน พ.ศ. ๒๕๕๙๕ ไดกาํ หนดสาระสําคัญ
เกี่ยวกับกรณีการพนจากหนาที่บาํ รุงรักษาสาธารณูปโภค ตามมาตรา ๔๓ ของผูจ ดั สรรที่ดนิ โดยวางหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการโอนสาธารณูปโภคใหแกนติ บิ คุ คลหมูบ า นจัดสรรหรือนิตบิ คุ คลตามกฎหมายอื่น และการขออนุมตั ิ
ดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพยสนิ ใหเปนสาธารณประโยชน
ดังมีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ การพนจากหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูจัดสรรที่ดิน
๒.๑.๑ ในกรณีทผี่ ูจัดสรรทีด่ ินประสงคจะพนจากหนาทีบ่ ํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ตามมาตรา ๔๔๖ ใหยนื่ ความประสงคตอคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบสาธารณูปโภคทีผ่ ูจัดสรรทีด่ ิน
ไดจดั ใหมีข้นึ ตามแผนผังและโครงการวายังคงมีสภาพดังเชนที่ไดจดั ทําขึ้น โดยใหคณะกรรมการมีอาํ นาจ
แตงตัง้ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึง่ บุคคลใดเพือ่ ดําเนินตามทีไ่ ดรับมอบหมาย เมือ่ ตรวจสอบแลว
เห็นวาระบบสาธารณูปโภคยังคงสภาพดังเชนทีไ่ ดจัดทําขึ้น ใหบันทึกผลการตรวจสอบไวเปนหลักฐาน
ทั้งนี้ หลักฐานการตรวจสอบใหมีอายุ ๑ ปนับแตวันออกหลักฐานเปนตนไป ถาหากปรากฏวา
(๑) ผูจัดสรรที่ดินไมไดดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคใหยังคงสภาพดังเชนที่ได
จัดทําขึน้ หรือกระทําการอยางหนึง่ อยางใดใหผิดไปจากแผนผังและโครงการหรือวิธีการจัดสรรทีด่ ิน
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๙.
มาตรา ๔๔ ของพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ พ.ศ. ๒๕๔๓ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัตวิ า
“มาตรา ๔๔ ผูจ ดั สรรทีด่ นิ จะพนจากหนาทีบ่ าํ รุงรักษาสาธารณูปโภค ตามมาตรา ๔๓ เมือ่ ไดดาํ เนินการอยางหนึง่ อยางใด
ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาทีผ่ จู ดั สรรทีด่ นิ รับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๕) แลวตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) ผูซ้อื ที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัติน้หี รือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพยสิน
ดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษาภายในเวลาทีผ่ จู ดั สรรทีด่ นิ กําหนดซึง่ ตองไมนอ ยกวาหนึง่ รอยแปดสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจงจาก
ผูจ ดั สรรทีด่ นิ
(๒) ผูจ ดั สรรทีด่ นิ ไดรบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการใหดาํ เนินการอยางหนึง่ อยางใดเพือ่ การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดําเนินการ
จดทะเบียนโอนทรัพยสนิ ดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน
การดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด ทั้งนี้ ตองกําหนดให
ผูจ ดั สรรทีด่ นิ รับผิดชอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนหนึง่ ดวย
เมือ่ เจาพนักงานทีด่ นิ จังหวัดหรือเจาพนักงานทีด่ นิ จังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดตัง้ นิตบิ คุ คลหมูบ า นจัดสรรตาม (๑) แลว ใหทรัพยสนิ
อันเปนสาธารณูปโภคตกเปนของนิตบิ คุ คลหมูบ า นจัดสรรโดยใหพนักงานเจาหนาทีจ่ ดแจงในโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
หากไมไดโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนมา ใหถอื วาสูญหาย และใหพนักงานเจาหนาทีอ่ อกใบแทนเพือ่ ดําเนินการดังกลาวตอไป”.
๕

๖
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การโอนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น

ที่ไดรบั อนุญาตจากคณะกรรมการใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผูซ ่งึ คณะกรรมการมอบหมาย
พิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๕๒๗ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ตอไป
(๒) เมื่อผูจ ดั สรรที่ดนิ ไดดาํ เนินการใหถกู ตองตามที่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือผูซงึ่ คณะกรรมการมอบหมาย สัง่ ใหดําเนินการแลว จึงใหบันทึกผลการตรวจสอบไวเปนหลักฐาน
หลักฐานการตรวจใหเปนไปตามแบบทายระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง วาดวยการโอน
สาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นฯ
๒.๑.๒ ผูจัดสรรที่ดินทีค่ ณะกรรมการไดตรวจสอบแลวเห็นวาไดดูแลบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคใหยังคงสภาพดังเชนทีไ่ ดจัดทําขึ้นเพื่อการจัดสรรทีด่ ินตามแผนผังและโครงการทีไ่ ดรับ
อนุญาตภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาที่ผจู ดั สรรที่ดนิ ตองรับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ตามมาตรา ๒๓๘ (๕) และมีผซู ้อื ที่ดนิ จัดสรรจํานวนไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผัง
และโครงการแลวใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) จัดทําบัญชีทรัพยสินทีเ่ ปนสาธารณูปโภคทีผ่ ูจัดสรรทีด่ ินไดจัดใหมีขึน้
เพื่อการจัดสรรที่ดนิ ตามแผนผังและโครงการทีไ่ ดรบั อนุญาตพรอมรายละเอียดหนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของรวมทั้งระบุจาํ นวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผจู ดั สรรที่ดนิ ตองรับผิดชอบ
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๒ บัญญัตวิ า
“มาตรา ๕๒ ในกรณีทผี่ ูจัดสรรที่ดินกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมตามมาตรา ๔๓ ลดไป
หรือเสื่อมความสะดวก หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดใหผดิ ไปจากแผนผัง โครงการ หรือวิธกี ารจัดสรรที่ดนิ ที่ไดรบั อนุญาตจากคณะกรรมการ
ใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผูซ ่งึ คณะกรรมการมอบหมาย มีอาํ นาจสั่งใหผจู ดั สรรที่ดนิ ระงับการกระทํานั้น และบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคใหคงสภาพดังเชนที่ไดจดั ทําขึ้น หรือดําเนินการตามแผนผัง โครงการ หรือวิธกี ารจัดสรรที่ดนิ ที่ไดรบั อนุญาตจากคณะกรรมการ
ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด”.
๘
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๓ บัญญัตวิ า
“มาตรา ๒๓ ผูใ ดประสงคจะทําการจัดสรรที่ดนิ ใหย่นื คําขอตอเจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดสาขาแหงทองที่
ซึ่งที่ดนิ นั้นตั้งอยู พรอมหลักฐานและรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) โฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนท่มี ชี ่อื ผูข อใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดนิ เปนผูม ีสทิ ธิในที่ดนิ โดยที่ดนิ นั้น
ตองปลอดจากบุรมิ สิทธิใด ๆ เวนแตบุรมิ สิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย
(๒) ในกรณีท่ที ่ดี นิ ที่ขอทําการจัดสรรที่ดนิ มีบรุ มิ สิทธิในมูลซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย หรือภาระการจํานอง ใหแสดงบันทึกความยินยอม
ใหทําการจัดสรรที่ดนิ ของผูท รงบุรมิ สิทธิหรือผูร บั จํานองและจํานวนเงินที่ผทู รงบุรมิ สิทธิหรือผูร บั จํานองจะไดรบั ชําระหนี้จากที่ดนิ แปลงยอย
แตละแปลง และตองระบุดว ยวาที่ดนิ ที่เปนสาธารณูปโภคหรือที่ดนิ ที่ใชเพื่อบริการสาธารณะไมตอ งรับภาระหนี้บรุ มิ สิทธิหรือจํานองดังกลาว
(๓) แผนผังแสดงจํานวนที่ดนิ แปลงยอยที่จะขอจัดสรรและเนื้อที่โดยประมาณของแตละแปลง
(๔) โครงการปรับปรุงที่ดนิ ที่ขอจัดสรร การจัดใหมีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ รวมทั้งการปรับปรุงอื่นตามควรแกสภาพ
ของทองถิ่น โดยแสดงแผนผัง รายละเอียด และรายการกอสราง ประมาณการคากอสราง และกําหนดเวลาที่จะจัดทําใหแลวเสร็จ ในกรณีท่ไี ด
มีการปรับปรุงที่ดนิ ที่ขอจัดสรรหรือไดจดั ทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะแลวเสร็จทั้งหมดหรือบางสวนกอนขอทําการจัดสรรที่ดนิ
ใหแสดงแผนผังรายละเอียดและรายการกอสรางที่ไดจดั ทําแลวเสร็จนั้นดวย
(๕) แผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
(๖) วิธกี ารจําหนายที่ดนิ จัดสรรและการชําระราคาหรือคาตอบแทน
(๗) ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสว นไดเสียเกี่ยวกับที่ดนิ ที่ขอจัดสรรนั้น
(๘) แบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดนิ จัดสรร
(๙) ที่ต้งั สํานักงานของผูข อใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดนิ
(๑๐) ชื่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ กลางกําหนด ซึ่งจะเปนผูค ้าํ ประกันการจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือ
บริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดนิ และคํ้าประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ”.
๗
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เกร็ดกฎหมายนารู

ทั้งนี้ ตามจํานวนเงินทีค่ ณะกรรมการจัดสรรทีด่ ินกลางกําหนดในกรณีทแี่ ผนผัง โครงการและวิธีการ
จัดสรรทีด่ นิ ของโครงการจัดสรรทีด่ ินทีไ่ ดรับอนุญาตไดจัดใหมบี ริการสาธารณะ ใหผูจัดสรรทีด่ ินแสดง
บัญชีทรัพยสินที่เปนบริการสาธารณะทั้งหมดและที่ประสงคจะโอนไวดว ย ทัง้ นี้ การจัดทําบัญชีทรัพยสนิ ให
เปนไปตามแบบบัญชีทายระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง วาดวยการโอนสาธารณูปโภค
ใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นฯ
(๒) แจงใหผูซื้อทีด่ ินจัดสรรทุกรายทราบพรอมบัญชีทรัพยสินตาม (๑)
เพือ่ ดําเนินการจัดตั้งนิตบิ คุ คลหมูบ า นจัดสรรหรือนิตบิ คุ คลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพยสนิ ดังกลาว
ไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา
(๓) การแจงตาม (๒) ใหผูจัดสรรที่ดินทําเปนหนังสือสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนไปยังภูมิลําเนาของผูซื้อทีด่ ินจัดสรร หรือโดยวิธีใหบุคคลนําไปสงโดยมีหลักฐานของผูซื้อ
ทีด่ ินจัดสรรหรือบุคคลทีบ่ รรลุนิติภาวะทีอ่ ยูหรือทํางานในที่นั้นไดรับหนังสือไว และใหปดประกาศ
สําเนาหนังสือแจงผูซ ้อื ที่ดนิ จัดสรรและบัญชีทรัพยสนิ ที่เปนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะตาม (๑)
ไวในที่เปดเผย ณ บริเวณที่ดินที่ทําการจัดสรรตามกําหนดระยะเวลาที่ระบุใน (๔) ทั้งนี้ การแจงใหมีผล
เมื่อผูจัดสรรที่ดินไดสงหนังสือแจงถึงผูซื้อที่ดินรายสุดทายทราบ และปดประกาศครบถวนแลว
(๔) กําหนดระยะเวลาใหผซู ้อื ที่ดนิ จัดสรรตองจัดตั้งนิตบิ คุ คลหมูบ า นจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ใหแลวเสร็จแตตองไมนอยกวา ๑๘๐ วันนับแตวันทีผ่ ูซื้อทีด่ ินจัดสรร
รายสุดทายไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดิน
๒.๒ การโอนสาธารณูปโภคใหแกนติ ิบคุ คลหมูบ า นจัดสรรหรือนิติบคุ คลตามกฎหมายอื่น
๒.๒.๑ เมื่อผูซ อ้ื ที่ดนิ จัดสรรไดรบั แจงจากผูจ ดั สรรทีด่ นิ ตามขอ ๒.๑ แลว ใหผซู อ้ื ที่ดนิ จัดสรร
จัดประชุมเพื่อมีมติจดั ตั้งนิตบิ คุ คลหมูบ า นจัดสรร และใหแตงตัง้ บุคคลขึ้นทําหนาที่เปนตัวแทนยื่นคําขอ
จดทะเบียนจัดตั้งนิตบิ ุคคลหมูบ า นจัดสรร โดยมติท่ปี ระชุมใหจดั ตั้งนิตบิ คุ คลหมูบ า นจัดสรรดังกลาวนั้น
ตองมีผซู ้อื ที่ดนิ จัดสรรจํานวนไมนอ ยกวากึ่งหนึง่ ของจํานวนแปลงยอยที่จดั จําหนายตามแผนผังและโครงการ
ที่ไดรับอนุญาตลงคะแนนเสียงใหจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
๒.๒.๒ สําหรับในการลงคะแนนเสียง ใหผูซื้อทีด่ ินจัดสรรแตละแปลงมีเสียงเทากับ
หนึ่งคะแนนเสียง ในกรณีท่ผี ซู ้อื ที่ดนิ จัดสรรไดแบงแยกที่ดนิ แปลงยอยตามแผนผังและโครงการที่ไดรบั
อนุญาตออกไปอีก ใหถอื วาผูซ ้อื ที่ดนิ จัดสรรแปลงคงเหลือและผูซ ้อื ที่ดนิ จัดสรรแปลงที่ไดแบงแยกออกไป
ภายหลังมีเสียงรวมกันเทากับหนึ่งคะแนนเสียง เชนเดียวกับเจาของรวม
๒.๒.๓ กําหนดใหตัวแทนที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรแตงตั้งตามขอ ๒.๒.๑ มีหนาที่ตองจัดทํา
รายงานการประชุมของผูซ ้อื ที่ดนิ จัดสรรที่มีการประชุมเพื่อจัดตั้งนิตบิ คุ คลหมูบ า นจัดสรรไวเปนหลักฐาน
๒.๒.๔ ในการประชุมของผูซ ้อื ที่ดนิ จัดสรรเพื่อดําเนินการจัดตั้งนิตบิ คุ คลหมูบ า นจัดสรร
หรือนิตบิ คุ คลตามกฎหมายอื่น ใหผจู ดั สรรทีด่ นิ มีหนาที่อํานวยความสะดวกในดานเอกสารบัญชีรายชื่อ
ผูซื้อที่ดินจัดสรร และสถานที่ประชุม
๒.๒.๕ เมือ่ ผูซื้อทีด่ ินจัดสรรมีมติใหจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว ใหตัวแทน
ที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรแตงตั้งตามขอ ๒.๒.๑ มีหนาทีย่ นื่ คําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
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การโอนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น

ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีท่ ปี่ ระชุม
ผูซื้อทีด่ ินจัดสรรมีมติพรอมดวยหลักฐานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และหลักฐานการตรวจสอบ
สาธารณูปโภคและเมื่อไดจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว ใหบรรดาทรัพยสินอันเปน
สาธารณูปโภคตกเปนของนิตบิ ุคคลหมูบ า นจัดสรรนับแตวนั ที่ไดจดทะเบียน หากผูจ ดั สรรที่ดนิ ไดสง เงิน
คาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ตองรับผิดชอบใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไวแลว ใหผูจัดสรรที่ดิน
พนจากหนาที่การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ไดจดั ใหมีข้นึ เพื่อการจัดสรรที่ดนิ ตามแผนผังและโครงการ
ที่ไดรับอนุญาต
๒.๒.๖ คําขอจัด ตั้ง นิติบุคคลหมูบานจัดสรรที่ไดดําเนินการไวกอนวันที่ระเบียบ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ กลาง วาดวยการโอนสาธารณูปโภคใหแกนติ บิ คุ คลหมูบ า นจัดสรรหรือนิตบิ คุ คล
ตามกฎหมายอื่นฯ มีผลใชบังคับถาผูจัดสรรที่ดินยังไมดําเนินการใหเปนไปตามขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒.๕
กลาวคือ ไมไดจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ก็ใหผูจัดสรรทีด่ ินมีหนาทีบ่ ํารุงรักษา
สาธารณูปโภคตอไป
๒.๒.๗ เมื่อไดรบั ตรวจสอบจากคณะกรรมการตามขอ ๒.๑ แลววาสาธารณูปโภคยังคงสภาพ
ดังเชนที่ไดจัดทําขึ้น หากผูซื้อที่ดินจัดสรรประสงคจะจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เมือ่ ผูซื้อทีด่ ิน
จัดสรรไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดินตามขอ ๒.๑.๒ แลว ใหผูซื้อทีด่ ินจัดสรรดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่นตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และตองมี
วัตถุประสงคเพื่อรับโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดิน
ตามแผนผังและโครงการที่ไดรบั อนุญาตไปจัดการดูแลและบํารุงรักษา ทัง้ นี้ นิตบิ คุ คลตามกฎหมายอื่นนั้น
จะตองมีสมาชิก ผูถือหุน หรือผูเป นหุนสวนซึง่ เปนผูซือ้ ทีด่ ินจัดสรรเทานัน้ เมือ่ จัดตัง้ นิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่นแลว ใหนิติบุคคลดังกลาวดําเนินการใหมีสมาชิก ผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนที่เปนผูซื้อ
ที่ดนิ จัดสรรไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยที่จดั จําหนายตามแผนผังและโครงการ จึงจะมีสทิ ธิ
รับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา ทั้งนี้ ใหนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแจงให
ผูจ ดั สรรที่ดนิ ทราบพรอมทั้งกําหนดวันจดทะเบียนโอนทรัพยสนิ และสงเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ทีผ่ ูจัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบตามบัญชีในขอ ๒.๑.๒ (๑) เมือ่ ไดจดทะเบียนโอนทรัพยสินและสงเงิน
คาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบตามบัญชีในขอ ๒.๑.๒ (๑) ใหแกนิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่นแลว ผูจัดสรรที่ดินยอมพนจากหนาทีก่ ารบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ไดจัดใหมีขึ้น
เพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผัง และโครงการที่ไดรับอนุญาต
๒.๓ การขออนุมตั ิดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดําเนินการจดทะเบียน
โอนทรัพยสินใหเปนสาธารณประโยชน
๒.๓.๑ ในกรณีท่ีผจู ดั สรรที่ดนิ ไดแจงใหผซู ือ้ ที่ดนิ จัดสรรทราบตามขอ ๒.๑.๒ (๒) หรือ
เมื่อพนระยะเวลาตามขอ ๒.๑.๒ (๔) แลว หากผูซื้อที่ดินจัดสรรไมมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิตบิ คุ คลตามกฎหมายอื่น เมื่อผูจ ดั สรรที่ดนิ ยังประสงคจะพนจากหนาที่บาํ รุงรักษาสาธารณูปโภค
ที่ไดจดั ใหมีข้นึ เพื่อการจัดสรรที่ดนิ ตามแผนผังและโครงการที่ไดรบั อนุญาต ใหย่นื คําขออนุมัตดิ าํ เนินการ
อยางใดอยางหนึง่ เพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพยสินใหเปน
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สาธารณประโยชนตอ เจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดสาขา แหงทองที่ซ่งึ ที่ดนิ นั้นตั้งอยู
๒.๓.๒ คําขออนุมตั ดิ าํ เนินการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคอยางนอย
ตองแสดงรายละเอียดพรอมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(๑) หลักฐานการตรวจสอบตามขอ ๒.๑
(๒) แผนงาน โครงการ เพื่อบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
(๓) หลักฐานการสงเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผจู ดั สรรที่ดนิ ตองรับผิดชอบ
ในการดําเนินการ ทั้งนี้ ตามจํานวนเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด
(๔) อัตราคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคทีจ่ ัดเก็บ
เปนรายเดือน
(๕) อื่น ๆ (ถามี)
๒.๓.๓ เมือ่ เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดหรือเจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดสาขาไดรับคําขอ
ตามขอ ๒.๓.๑ แลว ใหผูจัดสรรที่ดินแจงผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายพรอมรายละเอียดตามขอ ๒.๓.๒
โดยทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังภูมิลําเนาของผูซื้อที่ดินจัดสรร หรือโดยวิธีใหบุคคล
นําไปสงโดยมีหลักฐานของผูซ ้อื ที่ดนิ จัดสรรหรือบุคคลที่บรรลุนติ ภิ าวะที่อยูห รือทํางานในที่น้นั ไดรบั หนังสือไว
และใหเจาพนักงานที่ดินปดประกาศสําเนาคําขอพรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดไวในที่เปดเผย
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาทองที่หนึ่งชุด และบริเวณที่ดินที่ทําการจัดสรร
อยางนอยสามแหงแหงละหนึ่งชุดมีกําหนด ๓๐ วัน เมื่อพนกําหนด ๓๐ วันนับแตวันที่ผูซื้อที่ดินจัดสรร
รายสุดทายไดรบั แจงจากผูจ ดั สรรที่ดนิ ใหผจู ดั สรรที่ดนิ รวบรวมหลักฐานสงใหเจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดหรือ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาทราบเพื่อดําเนินการและเมื่อเจาพนักงานที่ดินปดประกาศครบกําหนดและ
ไดรบั หลักฐานจากผูจ ดั สรรที่ดนิ ตามกําหนดดังกลาวแลว ใหเจาพนักงานที่ดนิ จังหวัด หรือเจาพนักงานที่ดนิ
จังหวัดสาขา เสนอคําขอและขอโตแยงหรือขอเสนอแนะของผูซ อ้ื ทีด่ นิ จัดสรร (ถามี) ใหคณะกรรมการพิจารณา
การขออนุมตั แิ ผนดําเนินการของผูจ ดั สรรที่ดนิ โดยเร็ว
๒.๓.๔ ในกรณีท่ ผี จ ู ดั สรรที่ดนิ ประสงคจะจดทะเบียนโอนทรัพยสนิ ใหเปนสาธารณประโยชน
ใหผูจัดสรรที่ดินแจงเปนหนังสือใหหนวยงานผูรับโอนทรัพยสินทราบ และใหสงมอบเงินคาบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคที่ผจู ดั สรรที่ดนิ ตองรับผิดชอบ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถวน
ถูกตองแลว ใหจดทะเบียนโอนทรัพยสนิ ดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน และใหผจู ดั สรรทีด่ นิ พนจาก
หนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ไดจดั ใหมขี ้นึ เพื่อการจัดสรรที่ดนิ ตามแผนผังและโครงการที่ไดรบั อนุญาต
๒.๓.๕ การจดทะเบียนโอนทรัพยสนิ ใหเปนสาธารณประโยชน ตองแสดงรายละเอียด
พรอมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(๑) หลักฐานการตรวจสอบตามขอ ๒.๑
(๒) หลักฐานแสดงวาผูซ ้อื ที่ดนิ จัดสรรไมอาจดําเนินการจัดตั้งนิตบิ คุ คลหมูบ า น
จัดสรรตามขอ ๒.๑.๒ ภายในเวลาที่ผูจัดสรรที่ดินกําหนด
(๓) หลักฐานการสงเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผจู ดั สรรที่ดนิ ตองรับผิดชอบ
ในการดําเนินการ ทั้งนี้ ตามจํานวนเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด
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