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เกร็ดกฎหมายนารู

 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนกฎหมายที่เกี่ยวกับการใชประโยชนในที่ดิน
และอาคารประเภทหนึ่ง โดยการจัดสรรที่ดิน (Land allocation) ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายถึง 
การจําหนายที่ดินทีไ่ดแบงเปนแปลงยอยรวมกันตั้งแต ๑๐ แปลงขึ้นไป ไมวาจะเปนการแบงจาก
ทีด่ินแปลงเดียวหรือแบงจากที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นทีต่ิดตอกันโดยไดรับทรัพยสินหรือประโยชน
เปนคาตอบแทน และใหหมายความรวมถึงการดําเนินการดังกลาวที่ไดมีการแบงที่ดินเปนแปลงยอยไว
ไมถึง ๑๐ แปลงและตอมาไดแบงทีด่ินแปลงเดิมเพิม่เติมภายใน ๓ ป เมือ่รวมกันแลวมีจํานวนตัง้แต 
๑๐ แปลงขึ้นไปดวย ซึ่งผูทําการจดัสรรที่ดนิตองไดรบัการอนุญาตจากคณะกรรมการ และจะตองปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานการคุมครองผูบรโิภคและในการยกเลกิการจัดสรรท่ีดนิก็จะตองไดรบัอนุญาตเชนเดยีวกนั 
โดยผูจัดสรรทีดิ่นตองแสดงใบอนุญาต แผนผัง โครงการ และวิธีการตามทีค่ณะกรรมการอนุญาต
ไวท่ีเปดเผย การกอภาระผูกพนัที่ดนิจดัสรร แบบของสญัญาจะซื้อจะขายที่ดนิจดัสรร การชาํระราคาที่ดนิ 
ตลอดจนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตองเปนไปตามหลักเกณฑทีกํ่าหนด และสาธารณูปโภค
เพื่อการจดัสรรที่ดินใหตกอยูในภาระจํายอมและใหเปนหนาท่ีของผูจัดสรรที่ดนิท่ีจะบาํรงุรกัษา ผูจัดสรรที่ดนิ
จะพนจากภาระหนาท่ีดินดังกลาวเม่ือไดดาํเนินการตามหลกัเกณฑของกฎหมาย และจะจัดตัง้นติบิคุคล
หมูบานจัดสรรขึ้นมาทําหนาที่บํารุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภคก็ได๑

 ภายหลังจากที่ไดมีการบังคับใชพระราชบญัญตักิารจัดสรรที่ดนิ พ.ศ. ๒๕๔๓๒ มาเปนระยะเวลา 
๑๕ ป ก็ไดเกิดปญหาเกีย่วกับการจัดสรรทีด่ินทีใ่นปจจุบันโดยเฉพาะในกรณีทีไ่มไดกําหนดใหมีการ
จดแจงในโฉนดที่ดนิหรอืหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชนเก่ียวกับการดแูลรกัษาทรพัยสนิท่ีเปนสาธารณะ
ประโยชนหรอืสาธารณูปโภคเพื่อบรกิารสาธารณะในโครงการจัดสรรท่ีดนิระหวางผูจัดสรรท่ีดนิกับประชาชน

 ๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขานิติศาสตร. กฎหมายทรัพยสินและธุรกิจอสังหาริมทรัพยชั้นสูง.
หนวยที่ ๙ หนา ๙ - ๓.
 ๒ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๔๕ ก หนา ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓.
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ผูทีซ่ื ้อทีด่ินจัดสรรอันสงผลกระทบตอการใชประโยชนในทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคของผูซื ้อ
ทีดิ่นจัดสรรโดยรวม จึงสมควรใหมีการจดแจงดังกลาวและหามการโอนที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค 
รวมทัง้กําหนดหลักเกณฑการพนจากหนาทีบ่ํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูจัดสรรทีด่ินและการให
ทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคตกเปนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรใหเหมาะสมและเปนประโยชน
ตอสวนรวม ประกอบกบัสมควรแกไขบทบญัญตัท่ีิกําหนดชื่อตาํแหนงในคณะกรรมการตามพระราชบญัญตันิี้
ใหเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับในปจจุบัน รวมทัง้แกไขระยะเวลาการคางชําระคาบํารุงรักษาและ
การจัดการสาธารณูปโภคใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ทางสภานิติบัญญัติแหงชาติจึงไดตราพระราชบัญญัติ
การจดัสรรทีด่นิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๓ ขึน้ ดงันัน้ เพือ่ใหผูอานไดรบัทราบเกีย่วกบัการโอนสาธารณปูโภค
ใหแกนิติบุคคลหมูบ านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอืน่ และการขออนุมัติดําเนินการ
เพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพยสินใหเปนสาธารณประโยชน
ซึ่งเปนหลักเกณฑใหมทีอ่อกตามความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
คอลัมน “เกร็ดกฎหมายนารู” จึงขอนําเสนอบทความ เรื่อง “การโอนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น” โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้    

๑. ลักษณะทั่วไปของกฎหมายการจัดสรรที่ดิน๔

   ๑.๑ ทรัพยที่ตองบํารุงรักษาไดแก สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
     คาํวา “สาธารณูปโภค” (public facilities) หมายถงึ สิ่งอาํนวยประโยชนท่ีผูจดัสรรท่ีดนิ
ไดจดัใหมีขึ้นเพื่อใหผูซื้อท่ีดินจดัสรรใชประโยชนรวมกันตามสญัญาหรอืแผนผงัโครงการที่ไดรบัอนญุาต 
เชน ถนน สวน สนามเด็กเลน ใหตกอยูในภาระจํายอมเพื่อประโยชนแกที่ดินจัดสรร และใหเปนหนาที่
ของผูจัดสรรที่ดินทีจ่ะบํารุงรักษาสาธารณูปโภคดังกลาวใหคงสภาพดังเชนทีไ่ดจัดทําขึ้นนั้นตอไป
และจะกระทาํการใดอนัเปนเหตใุหประโยชนแหงภาระจาํยอมลดไปหรอืเสือ่มความสะดวกมไิด และให
ผูจัดสรรทีด่ินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทาํสัญญาคํา้ประกันการบํารุงรักษาสาธารณปูโภค
ซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ ้น และยังอยู ในความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาของผูจัดสรรที่ดิน
กับคณะกรรมการ (มาตรา ๔๓)
     สวน “บริการสาธารณะ” (public Services) หมายถึง การใหบรกิารหรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกในโครงการจดัสรรท่ีดนิท่ีกาํหนดไวในโครงการที่ขออนุญาตจัดสรร (มาตรา ๔) ยกตวัอยางเชน 
บริเวณหรือทีเ่ก็บรักษารถจักรยานยนต หรือรถจักรยาน โดยเฉพาะหนาหมูบาน ยามรักษาการณ
ของหมูบาน ศาลาฟงธรรมหรือประดิษฐสถาน พระพุทธรูปประจําหมูบาน ทั้งนี้ มีขอสังเกตวา
เฉพาะสาธารณูปโภคเทานั ้นทีต่กอยูในภาระจํายอมเพื่อประโยชนของที่ดินจัดสรรซึ่งเปนหนาที ่

           ๔ บทความ เร่ือง “นิติบุคคลหมูบานจัดสรร ...ช่ือ ท่ีนักกฎหมายหลายคนยังไมคุนเคย” วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน ปท่ี ๒ 
ฉบับท่ี ๖ ส.ค. - ก.ย. ๒๕๕๑ กฎหมายวาไรต้ี โดยนายสมพงษ เหมวิมล ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณภาค ๘ เผยแพรใน 
http://www.softbizplus.com/housing/750-housing-juristic-person-for-lawyer. สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

  

 ๓ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๒ ก หนา ๑๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘.
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ของผูจัดสรรทีด่ินทีจ่ะตองบํารุงรักษาใหคงสภาพเดิม จะทําใหประโยชนลดลงหรือเสือ่มความสะดวก
ในการใชสาธารณูปโภคดังกลาวไมได (มาตรา ๔๓)
               แตสําหรับบริการสาธารณะ ผูจัดสรรที่ดินเพียงแตมีหนาที่บํารุงรักษาเทานั้น
   ๑.๒ การโอนสาธารณูปโภค
               โดยหลักแลวผูจดัสรรท่ีดนิมีหนาท่ีบาํรงุรักษาสาธารณปูโภคท่ีจดัใหมีขึ้นตามแผนผงัโครงการ
ท่ีไดรับอนญุาตตามความในมาตรา ๔๓ ดงักลาว สวนระยะเวลาชานานเพยีงใดนั้นเปนไปตามกาํหนดเวลา
ทีผู่จัดสรรที่ดินเสนอตอนขออนุมัติจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๒๓ (๕) เชน เสนอวาจะบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคที่จัดใหมีขึ้นมีกําหนด ๕ ป นับแตไดรับอนุญาตจัดสรรที่ดินก็ตองเปนไปตามนั้น
และเมื่อครบกําหนดดังกลาวแลว ผูจัดสรรที่ดินจะพนจากหนาทีบ่ํารุงรักษาสาธารณูปโภค เมื่อได
ดาํเนนิการอยางหนึ่งอยางใดแลวตามลําดับ ดังตอไปนี้
     (๑) ผูซื้อทีด่ินจัดสรรจัดตั้ง “นิติบุคคลหมูบานจัดสรร” ตามพระราชบัญญัตินี ้หรือ 
“นติบิคุคลตามกฎหมายอืน่” เพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษาภายในเวลา
ที่ผูจัดสรรที่ดินกําหนดซึ่งตองไมนอยกวา ๑๘๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดิน
     (๒) ผูจัดสรรทีดิ่นไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อ
การบํารงุรกัษาสาธารณปูโภค หรอืดาํเนนิการจดทะเบยีนโอนทรพัยสนิดงักลาวใหเปนสาธารณประโยชน 
     การดาํเนนิการดงักลาวใหเปนไปตามระเบยีบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกาํหนด
ทั้งนี้ ตองกําหนดใหผูจัดสรรที่ดินรับผิดชอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนหนึ่งดวย
     เม่ือเจาพนักงานท่ีดนิจงัหวดัหรอืเจาพนกังานท่ีดนิจงัหวดัสาขาจดทะเบยีนจดัตั้งนติบิคุคล
หมูบานจัดสรรตาม (๑) แลว ใหทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคตกเปนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
โดยใหพนักงานเจาหนาที่จดแจงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หากไมไดโฉนดที่ดิน
หรอืหนงัสือรบัรองการทาํประโยชนมา ใหถอืวาสญูหาย และใหพนักงานเจาหนาท่ีออกใบแทนเพื่อดาํเนนิการ
ดังกลาวตอไป
           ๑.๓ วิธีการตั้งนิติบุคคลเพื่อรับโอนสาธารณูปโภค      
     การเตรยีมความพรอมของผูจดัสรรที่ดนิและผูซื้อ ผูจดัสรรที่ดนิจดัทําบญัชทีรพัยสนิที่เปน
สาธารณูปโภคที่ผูจดัสรรที่ดินไดจดัใหมีขึ้นรวมทั้งระบจํุานวนเงนิคาบาํรงุรกัษาสาธารณปูโภคที่ผูจัดสรรที่ดนิ
ตองรบัผดิชอบแจงใหผูซื้อท่ีดนิจดัสรรทกุรายทราบพรอมบญัชทีรพัยสนิเพื่อดาํเนินการจดัตั้งนติบิคุคล
หมูบานจัดสรรเพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการดูแลและบํารุงรักษา      
     ผูซือ้ท่ีดนิจดัสรรที่ประสงคจะต้ังนิติบคุคลหมูบานจัดสรร เมื่อไดรบัแจงจากผูจัดสรรที่ดนิแลว 
ใหผูซื ้อทีด่ินจัดสรรจัดประชุมเพื่อมีมติจัดตั ้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรและจัดตั ้งตัวแทนยื่นคําขอ
จดทะเบียนตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรพรอมดวยขอบังคับหมูบานจัดสรร มติทีป่ระชุมใหตั้งนิติบุคคล
หมูบานจดัสรรดงักลาว ตองมผูีซื้อท่ีดนิจดัสรรจาํนวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจาํนวนแปลงยอยที่จดัจาํหนาย
ตามแผนผัง และโครงการที่ไดรับอนุญาตลงคะแนนเสียงใหตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร   

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙๑๖๒

การโอนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น

จุลนิติ

     ในการลงคะแนนเสียงใหผูซื้อทีดิ่นจัดสรรแตละแปลงมีเสียงเทากับ ๑ คะแนนเสียง 
ถาหากแบงแปลงยอยออกไปก็ใหมคีะแนนเสียงรวมกัน ๑ คะแนนเสียง ตัวแทนของผูซื้อทีด่ินจัดสรร
ที่ไดรบัแตงตั้งจากทีป่ระชมุดงักลาวตองยื่นคาํขอจดทะเบยีนตามแบบที่คณะกรรมการจดัสรรที่ดนิกลาง
กาํหนดตอเจาพนักงานท่ีดินจงัหวัดหรอืเจาพนักงานสาขาทองท่ีซ่ึงท่ีดนิน้ันตั้งอยูพรอมเอกสารหลกัฐาน 
เชน รายงานการประชุมสมาชิก บัญชีทรัพยที่จะโอน สําเนาขอบังคับ เปนตน    
     เมือ่เจาพนักงานที่ดินหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาไดรับคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง
นติิบคุคลหมูบานจัดสรรแลว ก็พิจารณาความถูกตองครบถวนตามกฎหมายของเอกสารและรายการ 
อาท ิชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร วัตถุประสงค ทีต่ั้งสํานักงาน ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ
การเลือกตั้ง วาระการดาํรงตาํแหนง การพนจากตาํแหนง และการประชมุของคณะกรรมการหมูบานจัดสรร 
     ในกรณีทีเ่จาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพิจารณาแลว
เหน็วาคาํขอดงักลาวไมอยูในหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดก็จะสั่งไมรบัจดทะเบยีนกรณท่ีีเหน็วาเอกสาร
และรายการไมถูกตอง ตองแจงใหผูขอแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งตองไมนอยกวา 
๑๕ วันนับแตวันที่รับแจง           
     เม่ือเห็นวาเอกสารและหลกัฐานถกูตองครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนดแลวใหประกาศ
คาํขอไวในที่เปดเผย คือสํานักงานที่ดิน สํานักงานเขต และบริเวณโครงการจัดสรร    
   ๑.๔ การแจงใหผูจดัสรรจดทะเบยีนโอนทรพัยสนิและสงมอบเงนิคาบาํรงุรกัษาสาธารณูปโภค 
     เมือ่ผูซื้อทีด่ินจัดสรรดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสําเร็จแลว ใหนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรแจงใหผูจัดสรรที่ดินทราบพรอมทั้งกําหนดวันจดทะเบียนโอนทรัพยสินและสงมอบเงิน
คาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบตามบัญชีทีจั่ดทําเสนอผูซื้อทีด่ินจัดสรร
ในขณะแจงใหดําเนนิการจดทะเบียนนิตบิคุคลหมูบานจัดสรร ทัง้นี ้การดาํเนินการทั้งหมดตองแลวเสรจ็
ภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยผูจัดสรรที่ดินแตแรก       
   ๑.๕ ผลของการตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร       
     เม่ือตั้งนิตบุิคคลฯ ดงักลาวสาํเรจ็แลว ผูซื้อท่ีดนิจดัสรรในโครงการน้ัน จะตองเปนสมาชิก
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรทุกคน แมจะเปนผูที่ลงมติไมเห็นชอบใหตั้งตั้งแตแรกก็ตาม สวนผูจัดสรรหรือ
ผูประกอบการเองก็ตองเปนสมาชิก สําหรับที่ดินแปลงที่ยังจําหนายไมไดสมาชิกตองจายคาบํารุงรักษา
และการจดัการสาธารณปูโภคแกนติบิคุคลฯ ตามจาํนวนหรอือตัราทีค่ณะกรรมการกาํหนด หากผูมีหนาที่
ชาํระเงนิคาบํารงุรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ท่ีชาํระเงนิดงักลาวลาชา
กวาเวลาทีก่ําหนด จะตองจายคาปรับสําหรับการจายเงินลาชา และผูทีค่างชําระเงินคาบํารุงรักษา
และการจัดการสาธารณูปโภคตัง้แต ๓ เดือนขึน้ไปอาจถูกระงับการใหบริการหรือการใชสิทธิ
ในสาธารณูปโภค และในกรณีทีค่างชําระตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไปพนักงานเจาหนาทีม่ีอํานาจระงับ
การจดทะเบยีนสิทธิและนติกิรรมในที่ดนิจดัสรรของผูคางชาํระจนกวาจะชาํระใหครบถวน ทัง้นี ้ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด
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     ๒. การโอนสาธารณปูโภคใหแกนติบิคุคลหมูบานจดัสรรหรอืนติบิคุคลตามกฎหมายอื่น 
และการขออนมุตัดิาํเนนิการเพื่อการบาํรงุรกัษาสาธารณปูโภค หรอืดาํเนนิการจดทะเบยีน
โอนทรัพยสินใหเปนสาธารณประโยชน
   ตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง วาดวยการโอนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคล
หมูบานจดัสรรหรอืนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน และการขออนุมัตดิาํเนินการเพื่อการบาํรงุรกัษาสาธารณปูโภค 
หรอืดาํเนนิการจดทะเบยีนโอนทรพัยสนิใหเปนสาธารณประโยชน พ.ศ. ๒๕๕๙๕  ไดกาํหนดสาระสาํคญั
เกี่ยวกบักรณกีารพนจากหนาท่ีบาํรงุรักษาสาธารณปูโภค ตามมาตรา ๔๓ ของผูจัดสรรที่ดิน โดยวางหลกัเกณฑ
เกี่ยวกบัการโอนสาธารณปูโภคใหแกนิติบคุคลหมูบานจัดสรรหรอืนิติบคุคลตามกฎหมายอ่ืน และการขออนมุตัิ
ดําเนนิการเพื่อการบาํรงุรกัษาสาธารณูปโภค หรอืดาํเนนิการจดทะเบยีนโอนทรพัยสนิใหเปนสาธารณประโยชน 
ดังมีรายละเอียดดังนี้
   ๒.๑ การพนจากหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูจัดสรรที่ดิน
     ๒.๑.๑ ในกรณีทีผู่ จัดสรรทีด่ินประสงคจะพนจากหนาทีบ่ํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ตามมาตรา ๔๔๖ ใหยืน่ความประสงคตอคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบสาธารณูปโภคทีผู่จัดสรรทีด่ิน
ไดจดัใหมีขึ้นตามแผนผงัและโครงการวายังคงมสีภาพดังเชนท่ีไดจัดทําขึ้น โดยใหคณะกรรมการมอีาํนาจ
แตงตัง้คณะอนุกรรมการหรือบคุคลหนึง่บุคคลใดเพือ่ดําเนินตามทีไ่ดรับมอบหมาย เมือ่ตรวจสอบแลว
เห็นวาระบบสาธารณูปโภคยังคงสภาพดังเชนทีไ่ดจัดทําขึ้น ใหบันทึกผลการตรวจสอบไวเปนหลักฐาน 
ทั้งนี้ หลักฐานการตรวจสอบใหมีอายุ ๑ ปนับแตวันออกหลักฐานเปนตนไป ถาหากปรากฏวา
       (๑) ผูจัดสรรที่ดินไมไดดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคใหยังคงสภาพดังเชนที่ได
จัดทําขึน้หรือกระทําการอยางหนึง่อยางใดใหผิดไปจากแผนผังและโครงการหรือวิธีการจัดสรรทีด่ิน

             ๕ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙.
 ๖ มาตรา ๔๔ ของพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติวา
 “มาตรา ๔๔ ผูจัดสรรท่ีดินจะพนจากหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภค ตามมาตรา ๔๓ เม่ือไดดําเนินการอยางหน่ึงอยางใด 
ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาท่ีผูจัดสรรท่ีดินรับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๕) แลวตามลําดับ ดังตอไปน้ี
 (๑) ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัติน้ีหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนเพ่ือรับโอนทรัพยสิน
ดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษาภายในเวลาท่ีผูจัดสรรท่ีดินกําหนดซ่ึงตองไมนอยกวาหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจาก
ผูจัดสรรท่ีดิน
 (๒) ผูจัดสรรท่ีดินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดเพ่ือการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดําเนินการ
จดทะเบียนโอนทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน
 การดําเนินการตามความในวรรคหน่ึงใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนด ท้ังน้ี ตองกําหนดให
ผูจัดสรรท่ีดินรับผิดชอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนหน่ึงดวย
 เม่ือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตาม (๑) แลว ใหทรัพยสิน
อันเปนสาธารณูปโภคตกเปนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรโดยใหพนักงานเจาหนาท่ีจดแจงในโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 
หากไมไดโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนมา ใหถือวาสูญหาย และใหพนักงานเจาหนาท่ีออกใบแทนเพ่ือดําเนินการดังกลาวตอไป”.
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ท่ีไดรบัอนุญาตจากคณะกรรมการใหคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรอืผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย 
พิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๕๒๗ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ตอไป
     (๒) เม่ือผูจดัสรรที่ดนิไดดาํเนนิการใหถกูตองตามที่คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ 
หรือผูซึง่คณะกรรมการมอบหมาย สัง่ใหดําเนินการแลว จึงใหบันทกึผลการตรวจสอบไวเปนหลักฐาน
หลักฐานการตรวจใหเปนไปตามแบบทายระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง วาดวยการโอน
สาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นฯ
     ๒.๑.๒ ผูจัดสรรที่ดินทีค่ณะกรรมการไดตรวจสอบแลวเห็นวาไดดูแลบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคใหยังคงสภาพดังเชนทีไ่ดจัดทําขึ้นเพื่อการจัดสรรทีด่ินตามแผนผังและโครงการทีไ่ดรับ
อนุญาตภายหลงัจากครบกาํหนดระยะเวลาที่ผูจัดสรรที่ดนิตองรบัผดิชอบการบาํรงุรกัษาสาธารณปูโภค
ตามมาตรา ๒๓๘ (๕) และมผูีซื้อท่ีดนิจดัสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนแปลงยอยตามแผนผงั
และโครงการแลวใหดําเนินการ ดังนี้
       (๑) จัดทาํบญัชีทรัพยสินทีเ่ปนสาธารณูปโภคทีผู่ จัดสรรทีด่ินไดจัดใหมีขึน้
เพื่อการจดัสรรที่ดนิตามแผนผงัและโครงการทีไ่ดรบัอนุญาตพรอมรายละเอียดหนังสอืแสดงสทิธิในที่ดนิ
และเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวของรวมทั้งระบจุาํนวนเงนิคาบาํรงุรกัษาสาธารณปูโภคที่ผูจดัสรรที่ดนิตองรบัผดิชอบ 

 ๗ พระราชบญัญติัการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๒ บญัญตัวิา
 “มาตรา ๕๒ ในกรณีทีผู่จัดสรรที่ดินกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมตามมาตรา ๔๓ ลดไป
หรอืเส่ือมความสะดวก หรอืกระทาํการอยางหน่ึงอยางใดใหผดิไปจากแผนผงั โครงการ หรอืวธิกีารจดัสรรที่ดนิท่ีไดรบัอนญุาตจากคณะกรรมการ 
ใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรอืผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย มีอาํนาจสั่งใหผูจดัสรรท่ีดนิระงบัการกระทาํนั้น และบาํรงุรกัษา
สาธารณปูโภคใหคงสภาพดังเชนท่ีไดจดัทําขึ้น หรือดาํเนนิการตามแผนผงั โครงการ หรอืวธิกีารจดัสรรที่ดนิท่ีไดรบัอนญุาตจากคณะกรรมการ
ภายในระยะเวลาที่กาํหนด”.
 ๘ พระราชบัญญติัการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๓ บญัญตัวิา
 “มาตรา ๒๓  ผูใดประสงคจะทําการจดัสรรท่ีดนิใหย่ืนคาํขอตอเจาพนกังานท่ีดนิจงัหวดัหรอืเจาพนกังานท่ีดนิจงัหวดัสาขาแหงทองท่ี
ซึ่งท่ีดนิน้ันต้ังอยู พรอมหลักฐานและรายละเอียด ดงัตอไปนี้
 (๑) โฉนดที่ดนิหรอืหนงัสือรบัรองการทาํประโยชนท่ีมชีื่อผูขอใบอนญุาตทาํการจดัสรรที่ดนิเปนผูมีสทิธใินที่ดนิ โดยที่ดนินั้น
ตองปลอดจากบริุมสิทธใิด ๆ เวนแตบุริมสิทธใินมูลซื้อขายอสงัหารมิทรพัย
 (๒) ในกรณีท่ีท่ีดนิท่ีขอทําการจดัสรรท่ีดินมบีรุมิสทิธใินมลูซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย หรอืภาระการจาํนอง ใหแสดงบนัทึกความยินยอม
ใหทําการจดัสรรที่ดนิของผูทรงบริุมสิทธหิรือผูรับจาํนองและจาํนวนเงนิท่ีผูทรงบรุมิสทิธหิรอืผูรบัจาํนองจะไดรบัชาํระหนี้จากที่ดนิแปลงยอย
แตละแปลง และตองระบุดวยวาท่ีดินท่ีเปนสาธารณูปโภคหรอืท่ีดนิท่ีใชเพื่อบรกิารสาธารณะไมตองรบัภาระหนี้บรุมิสทิธหิรอืจาํนองดงักลาว
 (๓) แผนผังแสดงจาํนวนท่ีดนิแปลงยอยที่จะขอจดัสรรและเนื้อท่ีโดยประมาณของแตละแปลง
 (๔) โครงการปรับปรุงท่ีดนิท่ีขอจดัสรร การจดัใหมีสาธารณปูโภคและบรกิารสาธารณะ รวมทั้งการปรบัปรงุอื่นตามควรแกสภาพ
ของทองถิ่น โดยแสดงแผนผัง รายละเอียด และรายการกอสราง ประมาณการคากอสราง และกาํหนดเวลาที่จะจดัทําใหแลวเสรจ็ ในกรณท่ีีได
มีการปรบัปรงุท่ีดนิท่ีขอจดัสรรหรอืไดจดัทําสาธารณปูโภคหรอืบรกิารสาธารณะแลวเสรจ็ท้ังหมดหรอืบางสวนกอนขอทาํการจดัสรรที่ดนิ 
ใหแสดงแผนผังรายละเอียดและรายการกอสรางท่ีไดจดัทําแลวเสรจ็นั้นดวย
 (๕) แผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบาํรงุรกัษาสาธารณปูโภค
 (๖) วธิกีารจาํหนายท่ีดินจดัสรรและการชาํระราคาหรอืคาตอบแทน
 (๗) ภาระผูกพันตาง ๆ ท่ีบุคคลอ่ืนมีสวนไดเสยีเกี่ยวกบัท่ีดนิท่ีขอจดัสรรนั้น
 (๘) แบบสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดนิจดัสรร
 (๙) ท่ีต้ังสํานักงานของผูขอใบอนุญาตทําการจดัสรรท่ีดนิ
 (๑๐) ชื่อธนาคาร หรือสถาบนัการเงินที่คณะกรรมการจดัสรรที่ดนิกลางกาํหนด ซึ่งจะเปนผูคํ้าประกนัการจดัใหมีสาธารณปูโภคหรอื
บรกิารสาธารณะหรือการปรับปรุงท่ีดนิ และคํ้าประกนัการบาํรงุรกัษาสาธารณปูโภคและบรกิารสาธารณะ”.
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

ทั้งนี้ ตามจํานวนเงินทีค่ณะกรรมการจัดสรรทีด่ินกลางกําหนดในกรณีทีแ่ผนผัง โครงการและวิธีการ
จดัสรรทีด่นิของโครงการจัดสรรทีด่ินทีไ่ดรับอนุญาตไดจัดใหมบีริการสาธารณะ ใหผูจัดสรรทีด่ินแสดง
บัญชีทรพัยสินท่ีเปนบรกิารสาธารณะทั้งหมดและที่ประสงคจะโอนไวดวย ทัง้นี ้การจดัทําบญัชทีรพัยสนิให
เปนไปตามแบบบัญชีทายระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง วาดวยการโอนสาธารณูปโภค
ใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นฯ
        (๒) แจงใหผูซื้อทีดิ่นจัดสรรทุกรายทราบพรอมบัญชีทรัพยสินตาม (๑) 
เพือ่ดาํเนนิการจดัตั้งนติบิคุคลหมูบานจดัสรรหรอืนติบิคุคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรบัโอนทรพัยสนิดงักลาว
ไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา
        (๓) การแจงตาม (๒) ใหผูจัดสรรที่ดินทําเปนหนังสือสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนไปยังภูมิลําเนาของผูซ้ือทีด่ินจัดสรร หรือโดยวิธีใหบุคคลนําไปสงโดยมีหลักฐานของผูซื้อ
ทีด่ินจัดสรรหรือบุคคลทีบ่รรลุนิติภาวะทีอ่ยูหรือทํางานในที่นั้นไดรับหนังสือไว และใหปดประกาศ
สําเนาหนงัสือแจงผูซื้อท่ีดนิจดัสรรและบัญชทีรพัยสนิท่ีเปนสาธารณปูโภคและบรกิารสาธารณะตาม (๑) 
ไวในที่เปดเผย ณ บริเวณที่ดินที่ทําการจัดสรรตามกําหนดระยะเวลาที่ระบุใน (๔) ทั้งนี้ การแจงใหมีผล
เมื่อผูจัดสรรที่ดินไดสงหนังสือแจงถึงผูซื้อที่ดินรายสุดทายทราบ และปดประกาศครบถวนแลว
        (๔) กาํหนดระยะเวลาใหผูซ้ือท่ีดนิจดัสรรตองจดัตั้งนิตบิคุคลหมูบานจดัสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ใหแลวเสร็จแตตองไมนอยกวา ๑๘๐ วันนับแตวันทีผู่ซื้อทีด่ินจัดสรร
รายสุดทายไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดิน
   ๒.๒ การโอนสาธารณูปโภคใหแกนติิบคุคลหมูบานจดัสรรหรอืนติิบคุคลตามกฎหมายอื่น
     ๒.๒.๑ เม่ือผูซือ้ท่ีดินจัดสรรไดรบัแจงจากผูจัดสรรทีดิ่นตามขอ ๒.๑ แลว ใหผูซือ้ท่ีดนิจดัสรร
จดัประชมุเพื่อมีมตจิดัตั้งนติบิคุคลหมูบานจัดสรร และใหแตงตัง้บคุคลขึ้นทําหนาท่ีเปนตัวแทนย่ืนคาํขอ
จดทะเบยีนจดัต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร โดยมตท่ีิประชมุใหจัดตั้งนิตบิคุคลหมูบานจัดสรรดงักลาวนั้น 
ตองมผูีซื้อท่ีดนิจดัสรรจาํนวนไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนแปลงยอยที่จัดจําหนายตามแผนผงัและโครงการ
ที่ไดรับอนุญาตลงคะแนนเสียงใหจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
     ๒.๒.๒ สําหรับในการลงคะแนนเสียง ใหผูซื้อทีดิ่นจัดสรรแตละแปลงมีเสียงเทากับ
หน่ึงคะแนนเสยีง ในกรณท่ีีผูซื้อท่ีดนิจดัสรรไดแบงแยกที่ดนิแปลงยอยตามแผนผงัและโครงการที่ไดรบั
อนุญาตออกไปอกี ใหถอืวาผูซื้อท่ีดนิจดัสรรแปลงคงเหลอืและผูซื้อท่ีดนิจดัสรรแปลงที่ไดแบงแยกออกไป
ภายหลังมีเสียงรวมกันเทากับหนึ่งคะแนนเสียง เชนเดียวกับเจาของรวม
     ๒.๒.๓ กําหนดใหตัวแทนที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรแตงตั้งตามขอ ๒.๒.๑ มีหนาที่ตองจัดทาํ
รายงานการประชุมของผูซื้อท่ีดนิจดัสรรท่ีมีการประชมุเพื่อจดัตั้งนติบิคุคลหมูบานจดัสรรไวเปนหลกัฐาน
     ๒.๒.๔ ในการประชมุของผูซื้อที่ดนิจดัสรรเพื่อดาํเนนิการจดัตั้งนติบิคุคลหมูบานจดัสรร
หรอืนติบิคุคลตามกฎหมายอื่น ใหผูจัดสรรทีด่นิมีหนาท่ีอํานวยความสะดวกในดานเอกสารบญัชรีายชื่อ
ผูซื้อที่ดินจัดสรร และสถานที่ประชุม
     ๒.๒.๕ เมือ่ผูซื้อทีด่ินจัดสรรมีมติใหจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว ใหตัวแทน
ที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรแตงตั้งตามขอ ๒.๒.๑ มีหนาทีย่ืน่คําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙๑๖๖

การโอนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น

จุลนิติ

ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีท่ีป่ระชุม
ผูซื้อทีด่ินจัดสรรมีมติพรอมดวยหลักฐานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และหลักฐานการตรวจสอบ
สาธารณูปโภคและเมื่อไดจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว ใหบรรดาทรัพยสินอันเปน
สาธารณูปโภคตกเปนของนติิบุคคลหมูบานจัดสรรนับแตวนัที่ไดจดทะเบยีน หากผูจัดสรรที่ดนิไดสงเงนิ
คาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ตองรับผิดชอบใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไวแลว ใหผูจัดสรรที่ดิน
พนจากหนาท่ีการบํารงุรกัษาสาธารณปูโภคท่ีไดจัดใหมีขึ้นเพื่อการจัดสรรท่ีดนิตามแผนผงัและโครงการ
ที่ไดรับอนุญาต
     ๒.๒.๖ คําขอจัดตั ้งนิติบุคคลหมู บานจัดสรรที ่ไดดําเนินการไวกอนวันที่ระเบียบ
คณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลาง วาดวยการโอนสาธารณปูโภคใหแกนิตบิคุคลหมูบานจัดสรรหรอืนิตบิคุคล
ตามกฎหมายอื่นฯ  มีผลใชบังคับถาผูจัดสรรที่ดินยังไมดําเนินการใหเปนไปตามขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒.๕ 
กลาวคือ ไมไดจดทะเบียนจัดตั ้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ก็ใหผู จัดสรรทีด่ินมีหนาทีบ่ํารุงรักษา
สาธารณูปโภคตอไป
     ๒.๒.๗ เม่ือไดรบัตรวจสอบจากคณะกรรมการตามขอ ๒.๑ แลววาสาธารณปูโภคยงัคงสภาพ
ดังเชนที่ไดจัดทําขึ้น หากผูซื้อที่ดินจัดสรรประสงคจะจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เมือ่ผูซื้อทีด่ิน
จัดสรรไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดินตามขอ ๒.๑.๒ แลว ใหผูซื้อทีด่ินจัดสรรดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่นตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และตองมี
วัตถุประสงคเพื่อรับโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดิน
ตามแผนผังและโครงการที่ไดรบัอนญุาตไปจดัการดแูลและบาํรงุรกัษา ทัง้นี ้นติบิคุคลตามกฎหมายอื่นนั้น
จะตองมีสมาชิก ผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวนซึง่เปนผูซือ้ทีด่ินจัดสรรเทานัน้ เมือ่จัดตัง้นิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่นแลว ใหนิติบุคคลดังกลาวดําเนินการใหมีสมาชิก ผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนที่เปนผูซื้อ
ท่ีดนิจดัสรรไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจาํนวนแปลงยอยที่จัดจําหนายตามแผนผงัและโครงการ จึงจะมสีทิธิ
รับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา ทั้งนี้ ใหนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแจงให
ผูจดัสรรที่ดนิทราบพรอมทั้งกาํหนดวนัจดทะเบยีนโอนทรพัยสนิและสงเงนิคาบาํรงุรกัษาสาธารณปูโภค
ทีผู่จัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบตามบัญชีในขอ ๒.๑.๒ (๑) เมือ่ไดจดทะเบียนโอนทรัพยสินและสงเงิน
คาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบตามบัญชีในขอ ๒.๑.๒ (๑) ใหแกนิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่นแลว ผูจัดสรรที่ดินยอมพนจากหนาทีก่ารบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ไดจัดใหมีขึ้น
เพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผัง และโครงการที่ไดรับอนุญาต
   ๒.๓ การขออนมุติัดําเนนิการเพื่อการบาํรงุรกัษาสาธารณปูโภค หรอืดําเนนิการจดทะเบยีน
โอนทรัพยสินใหเปนสาธารณประโยชน
     ๒.๓.๑ ในกรณท่ีีผูจดัสรรที่ดนิไดแจงใหผูซือ้ท่ีดนิจัดสรรทราบตามขอ ๒.๑.๒ (๒) หรอื
เมื่อพนระยะเวลาตามขอ ๒.๑.๒ (๔) แลว หากผูซื้อที่ดินจัดสรรไมมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรอืนิติบคุคลตามกฎหมายอื่น เม่ือผูจดัสรรที่ดนิยังประสงคจะพนจากหนาท่ีบาํรงุรกัษาสาธารณปูโภค
ท่ีไดจดัใหมีขึ้นเพื่อการจดัสรรที่ดนิตามแผนผงัและโครงการที่ไดรบัอนญุาต ใหย่ืนคาํขออนมัุตดิาํเนนิการ
อยางใดอยางหนึง่เพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพยสินใหเปน
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สาธารณประโยชนตอเจาพนักงานท่ีดนิจังหวดัหรอืเจาพนักงานท่ีดนิจังหวดัสาขา แหงทองท่ีซึ่งท่ีดนินั้นตั้งอยู
     ๒.๓.๒ คําขออนมุตัดิาํเนนิการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อการบาํรงุรกัษาสาธารณูปโภคอยางนอย
ตองแสดงรายละเอียดพรอมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
      (๑) หลักฐานการตรวจสอบตามขอ ๒.๑
      (๒) แผนงาน โครงการ เพื่อบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
      (๓) หลักฐานการสงเงนิคาบาํรงุรกัษาสาธารณปูโภคที่ผูจัดสรรที่ดนิตองรบัผดิชอบ
ในการดําเนินการ ทั้งนี้ ตามจํานวนเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด
      (๔) อตัราคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคทีจ่ัดเก็บ
เปนรายเดือน
          (๕) อื่น ๆ (ถามี)
     ๒.๓.๓ เมือ่เจาพนักงานทีด่ินจังหวัดหรือเจาพนักงานทีด่ินจังหวัดสาขาไดรับคําขอ
ตามขอ ๒.๓.๑ แลว ใหผู จัดสรรที่ดินแจงผูซื ้อที่ดินจัดสรรทุกรายพรอมรายละเอียดตามขอ ๒.๓.๒ 
โดยทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังภูมิลําเนาของผูซื้อที่ดินจัดสรร หรือโดยวิธีใหบุคคล
นาํไปสงโดยมหีลกัฐานของผูซื้อที่ดนิจดัสรรหรอืบุคคลที่บรรลนุติภิาวะที่อยูหรอืทาํงานในที่นั้นไดรบัหนงัสือไว
และใหเจาพนักงานที่ดินปดประกาศสําเนาคําขอพรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดไวในที่เปดเผย
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาทองที่หนึ่งชุด และบริเวณที่ดินที่ทําการจัดสรร
อยางนอยสามแหงแหงละหนึ่งชุดมีกําหนด ๓๐ วัน เมื่อพนกําหนด ๓๐ วันนับแตวันที่ผูซื้อที่ดินจัดสรร
รายสดุทายไดรบัแจงจากผูจดัสรรที่ดนิ ใหผูจดัสรรที่ดนิรวบรวมหลกัฐานสงใหเจาพนกังานที่ดนิจงัหวัดหรอื
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาทราบเพื่อดําเนินการและเมื่อเจาพนักงานที่ดินปดประกาศครบกําหนดและ
ไดรบัหลกัฐานจากผูจดัสรรที่ดนิตามกําหนดดังกลาวแลว ใหเจาพนักงานที่ดินจงัหวดั หรือเจาพนักงานที่ดนิ
จงัหวดัสาขา เสนอคําขอและขอโตแยงหรอืขอเสนอแนะของผูซือ้ทีดิ่นจดัสรร (ถาม)ี ใหคณะกรรมการพจิารณา
การขออนมุตัแิผนดาํเนนิการของผูจดัสรรที่ดินโดยเร็ว
     ๒.๓.๔ ในกรณท่ีีผูจดัสรรที่ดนิประสงคจะจดทะเบยีนโอนทรพัยสนิใหเปนสาธารณประโยชน
ใหผูจัดสรรที่ดินแจงเปนหนังสือใหหนวยงานผูรับโอนทรัพยสินทราบ และใหสงมอบเงินคาบํารุงรักษา
สาธารณปูโภคที่ผูจดัสรรที่ดนิตองรบัผดิชอบ เม่ือพนกังานเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลกัฐานครบถวน
ถูกตองแลว ใหจดทะเบยีนโอนทรพัยสนิดงักลาวใหเปนสาธารณประโยชน และใหผูจดัสรรทีด่นิพนจาก
หนาท่ีบํารงุรกัษาสาธารณปูโภคที่ไดจดัใหมขีึ้นเพื่อการจดัสรรที่ดนิตามแผนผงัและโครงการท่ีไดรบัอนุญาต
     ๒.๓.๕ การจดทะเบยีนโอนทรพัยสนิใหเปนสาธารณประโยชน ตองแสดงรายละเอยีด
พรอมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
               (๑) หลักฐานการตรวจสอบตามขอ ๒.๑
       (๒) หลักฐานแสดงวาผูซื้อท่ีดนิจัดสรรไมอาจดาํเนินการจัดตั้งนิตบิคุคลหมูบาน
จัดสรรตามขอ ๒.๑.๒ ภายในเวลาที่ผูจัดสรรที่ดินกําหนด
      (๓) หลักฐานการสงเงนิคาบาํรงุรกัษาสาธารณปูโภคที่ผูจัดสรรที่ดนิตองรบัผดิชอบ
ในการดําเนินการ ทั้งนี้ ตามจํานวนเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด
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