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กฎกระทรวง 
วาดวยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ 

และการยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

-------------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติ 
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี ้
  "ขอบังคับ" หมายความวา ขอบังคับของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 
             หมวด ๑ 
       การขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
            และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงขอบังคับ 
        ------------------ 
  ขอ ๒  ผูซื้อที่ดินจัดสรรโครงการใดประสงคจะจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
ใหตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๔๕ ยื่นคําขอจดทะเบียนตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรร 
ท่ีดินกลางกําหนดตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาแหงทองท่ีซ่ึงท่ีดิน 
น้ันต้ังอยู พรอมดวยเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ 
  (๑) รายงานการประชุมของผูซื้อที่ดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ 
จํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการท่ีมีมติใหจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาจัดสรร เห็นชอบขอบังคับ  
และแตงตั้งตัวแทนในการยื่นคําขอจดทะเบียน 
  (๒) สําเนาขอบังคับ 
  (๓) หลักฐานการรับแจงใหผูซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
และระยะเวลาที่ผูจัดสรรที่ดินกําหนดใหผูซื้อที่ดินจัดสรรดําเนินการตามมาตรา ๔๔ (๑) 
  (๔) บัญชีที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัด 
ใหมีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต พรอมสําเนาหนังสือแสดง 
สิทธิในท่ีดินเก่ียวของ 
  ขอ ๓  ขอบังคับอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้
  (๑) ชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๒) วัตถุประสงค 
  (๓) ท่ีต้ังสํานักงาน 
  (๔) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ การเลือกตั้ง วาระการดํารงตําแหนง  
การเริ่มดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมคณะกรรมการหมูบานจัดสรร 
ซ่ึงตองประชุมอยางนอยปละสองคร้ัง 
  (๕) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน การบัญชี และการเงิน 
  (๖) ขอกําหนดเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 
  (๗) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
  (๘) ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับ 
  (๙) ขอกําหนดเกี่ยวกับการยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
  ขอ ๔  เมื่อเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาไดรับ 
คําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรพรอมเอกสารหลักฐานตามขอ ๒ แลว ให
พิจารณา 
ความถูกตองครบถวนตามกฎหมายของเอกสารและรายการดังตอไปนี ้
  (๑) คําขอและเอกสารหลักฐาน 
  (๒) สําเนาขอบังคับ 
  (๓) วัตถุประสงคของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
  ขอ ๕  ในกรณีที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา 
พิจารณาแลวเห็นวาคําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไมอยูในหลักเกณฑที่กฎหมาย 
กําหนด ใหส่ังไมรับจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
  ขอ ๖  ในกรณีที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา 
พิจารณาคําขอแลวเห็นวาเอกสารและรายการตามขอ ๔ ไมถูกตอง ใหแจงผูขอแกไขเพ่ิมเติมให 
ถูกตองภายในเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง เมื่อผูขอไดดําเนิน
การ 
แกไขเพิ่มเติมแลวใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพิจารณาดําเนิน 
การตามขอ ๗ ตอไป 
  ขอ ๗  เมื่อเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพิจารณา 
คําขอแลวเห็นวาเอกสารและรายการตามขอ ๔ ถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด  
ใหปดประกาศคําขอไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขา  
สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการแขวงหรือที่ทําการกํานันแหงทองที ่ 
สํานักงานหรือที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งที่ดินที่ทําการจัดสรรนั้นตั้งอยู และบริเวณ 
ที่ทําการจัดสรรแหงละหนึ่งฉบับ มีกําหนดสามสิบวัน 
  ขอ ๘  ในกรณีมีผูคัดคานภายในกําหนดเวลาตามขอ ๗ โดยอางเหตุวา 
การขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมิไดเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมาย 
กําหนด ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาตรวจสอบขอเท็จจริงและ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สรุปเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นเปนประการใดใหแจง 
ผูคัดคาน และเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาทราบภายในสิบหาวัน 
  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาการคัดคานเปนเหตุทําใหการ 
จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไมชอบดวยกฎหมาย ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือ 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่งยกเลิกคําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรนั้นเสีย 
  ในกรณีไมมีการคัดคานหรือมีการคัดคานแตคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็น 
วาการคัดคานไมเปนเหตุทําใหการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไมชอบดวยกฎหมาย  
ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 
หมูบานจัดสรร โดยบันทึกสาระสําคัญลงในทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรรและบันทึกการ 
จดทะเบียนในขอบังคับดวย แลวออกหนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
ใหผูย่ืนคําขอหน่ึงฉบับ และเก็บคูฉบับไว ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขา 
หน่ึงฉบับ 
  ทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรรและหนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดตั้ง 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามวรรคสามใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
กําหนด 
  ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแสดงหนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 
หมูบานจัดสรรตามวรรคตามไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สํานักงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
  ขอ ๙  นิติบุคคลหมูบานจัดสรรใดประสงคจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงขอบังคับ  
ใหคณะกรรมการหมูบานจัดสรรยื่นคําขอตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดตอ 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแหงทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตองอยูพรอมดวย 
หลักฐานดังตอไปนี้ 
  (๑) รายงานการประชุมของท่ีประชุมใหญของสมาชิกท่ีมีมติใหเปล่ียนแปลง 
ขอบังคับ 
  (๒) สําเนาขอบังคับท่ีมีการเปล่ียนแปลงใหม 
  เมื่อเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพิจารณาแลว 
เห็นวาถูกตองใหจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงขอบังคับไวในทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรร แลว 
บันทึกการจดทะเบียนไวในขอบังคับฉบับที่เปลี่ยนแปลงดวย 
  เมื่อเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาจดทะเบียน 
เปล่ียนแปลงขอบังคับแลว ใหขอบังคับท่ีเปล่ียนแปลงมีผลใชบังคับได 
 
          หมวด ๒ 
   การบริหารนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
      ----------------- 
  ขอ ๑๐  นิติบุคคลหมูบานจัดสรรตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญอยางนอย 
ปละหน่ึงคร้ัง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๑๑ นิติบุคคลหมูบานจัดสรรจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ไดแลวแต 
จะเห็นสมควร 
  สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือสมาชิก 
จํานวนไมนอยกวาที่กําหนดไวในขอบังคับ จะทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการหมูบานจัดสรร 
ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญก็ได ในหนังสือรองขอนั้นตองระบุวาประสงคใหเรียกประชุมเพื่อการ
ใด 
  เมื่อคณะกรรมการหมูบานจัดสรรไดรับหนังสือรองขอใหเรียกประชุมวิสามัญ 
ตามวรรคสอง ใหคณะกรรมการหมูบานจัดสรรเรียกประชุมใหญวิสามัญ โดยจัดใหมีการประชุม
ข้ึน 
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคํารองขอ 
  ถาคณะกรรมการหมูบานจัดสรรไมเรียกประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม  
สมาชิกผูรองขอใหเรียกประชุมหรือสมาชิกอื่นจํานวนไมนอยกวาที่กําหนดไวในขอบังคับจะเรียก 
ประชุมเองก็ได 
  ขอ ๑๒  ในการเรียกประชุมใหญ คณะกรรมการหมูบานจัดสรรตองสงหนังสือ 
นัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวของไปยังสมาชิกทุกคนกอนวันประชุมไมนอยกวาสิบหาวัน 
  หนังสือนัดประชุมตามวรรคหนึ่งตองระบุวัน เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระ 
การประชุม 
  ขอ ๑๓  การประชุมใหญตองมีสมาชิกมาประชุมซ่ึงมีเสียงลงคะแนนรวมกัน 
ไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนเสียงลงคะแนนท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม เวนแตขอบังคับจะ 
กําหนดองคประชุมไวเปนอยางอื่น 
  ในการประชุมใหญครั้งใด ถาไมไดองคประชุมตามที่กําหนดไวและการประชุม 
ใหญนั้นไดเรียกตามคํารองขอของสมาชิก ก็ใหงดการประชุม แตถาเปนการประชุมใหญสมาชิกมิ
ได 
เปนผูรองขอใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเรียกประชุมใหญอีกครั้งหนึ่ง โดยจัดใหมีการประชุมขึ้น 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่นัดประชุมใหญครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้ตองมีสมาชิกมาประชุม 
ซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนเสียงลงคะแนนท้ังหมดและมีจํานวน 
สมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาสิบคนจึงจะเปนองคประชุม 
  ขอ ๑๔  มติของท่ีประชุมใหญใหถือเอาเสียงขางมาก เวนแตขอบังคับจะกําหนด 
ไวเปนอยางอื่น 
  ในการลงคะแนนเสียง ใหสมาชิกคนหน่ึงมีเสียงเทากับอัตราสวนคาใชจาย 
ในการบํารุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภค ถาสมาชิกคนเดียวมีคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึง 
ของจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดใหลดจํานวนคะแนนเสียงของผูนั้นลงมาเหลือเทากับจํานวน
คะแนน 
เสียงของสมาชิกอ่ืนรวมกันในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทากัน ใหนับจํานวนสมาชิกท่ีออกเสียงลง
คะแนน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เปนเกณฑในการลงคะแนนเสียง 
  ขอ ๑๕  ในการประชุมใหญครั้งใด ถาไดมีการประชุมหรือการลงมติโดย 
ไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนกฎหมายหรือขอบังคับ สมาชิกอาจรองขอใหศาลสั่งเพิกถอนมติในการ 
ประชุมครั้งนั้นได แตตองรองขอตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ 
  ขอ ๑๖  หามมิใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรโอนที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคหรือ 
บริการสาธารณะทั้งหมดหรือบางสวนใหเปนสาธารณประโยชนหรือใหแกองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินหรือบุคคลอ่ืน เวนแตที่ประชุมใหญของสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรจะมีมติใหดําเนิน 
การได และตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
  การพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงผลกระทบตอการ 
ใชประโยชนหรือการไดรับบริการของสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรประกอบดวย และ 
คณะกรรมการจะอนุญาตโดยกําหนดเงื่อนไขที่จําเปนเพื่อใหผูรับโอนที่ดินดังกลาวตองดําเนินการ 
ดวยก็ได 
  ขอ ๑๗  ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรรายงานกิจการ งบดุล บัญชีรายรับรายจาย 
ซึ่งผูสอบบัญชีไดรับรองแลวตอคณะกรรมการภายในสามเดือนนับแตวันสิ้นงวดการบัญชีและ 
ประกาศรายงานดังกลาวโดยเปดเผยใหสมาชิกทราบ 
  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบกิจการ การบัญชี และ 
การเงินของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามที่คณะกรรมการกําหนด 
  ขอ ๑๘  ในกรณีที่นิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงินหรือ 
การบัญชีตามรายงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือรายงานของคณะอนุกรรมการตามขอ ๑๗  
หรือคณะกรรมการหมูบานจัดสรรกระทําการไมถูกตองในการปฏิบัติหนาที่ จนทําใหเกิดขอบก
พรอง  
เสียหาย หรือเสียประโยชนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือสมาชิก ใหคณะกรรมการแจงเปน 
หนังสือใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือคณะกรรมการหมูบานจัดสรรดําเนินการแกไขขอบกพรอง 
ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
  นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือคณะกรรมการหมูบานจัดสรรตองดําเนินการแกไข 
ขอบกพรองใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาไมแกไขใหเสร็จภายในกําหนด 
เวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการอาจมีคําส่ังดังตอไปนี ้
  (๑) ใหระงับการปฏิบัติบางสวนที่เปนเหตุใหเกิดขอบกพรอง เสียหาย หรือเสีย 
ประโยชนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือสมาชิก 
  (๒) ใหหยุดดําเนินการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการแกไขขอบกพรองนั้นใหเสร็จตาม 
วิธีการและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
           หมวด ๓ 
       การควบนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
      ------------------- 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๑๙ นิติบุคคลหมูบานจัดสรรตั้งแตสองนิติบุคคลหมูบานจัดสรรขึ้นไปซึ่งมี 
พ้ืนท่ีติดตอหรือใกลเคียงกัน และท่ีประชุมใหญของสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแตละแหงมี
มติ 
เปนเอกฉันทใหควบนิติบุคคลหมูบานจัดสรร เวนแตขอบังคับจะกําหนดมติไวเปนอยางอื่น ให 
คณะกรรมการหมูบานจัดสรรนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแตละแหงรวมกันยื่นคําขอจดทะเบียน 
ควบนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดตอเจาพนักงาน 
ท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาแหงทองท่ีซ่ึงท่ีดินน้ันต้ังอยู พรอมดวยหลักฐาน 
ดังตอไปนี ้
  (๑) หนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแตละแหง 
  (๒) รายงานการประชุมของท่ีประชุมใหญของสมาชิกแตละแหงท่ีมีมติใหควบ 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร และเห็นชอบกับขอบังคับของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรที่เกิดจากการควบ 
  (๓) สําเนาขอบังคับของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรที่เกิดจากการควบ 
  (๔) บัญชีหนี้หรือภาระผูกพันของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแตละแหงและหนังสือ 
ยินยอมของเจาหนี้ในการควบนิติบุคคลหมูบานจัดสรร (ถามี) 
  (๕) บัญชีที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และทรัพยสินอื่นของ 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรแตละแหง 
  การพิจารณาจดทะเบียนควบนิติบุคคลหมูบานจัดสรรของเจาพนักงานที่ดิน 
จังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาใหนําความในขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ และขอ ๘ มาใช 
บังคับโดยอนุโลม ท้ังน้ี ใหหมายเหตุการควบนิติบุคคลหมูบานจัดสรรในทะเบียนนิติบุคคลหมู
บาน 
จัดสรรและหนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรทั้งสองฉบับใหตรงกัน 
  ขอ ๒๐  เมื่อเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา 
จดทะเบียนควบนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรใหมที่เกิดจากการควบ 
ไดไปท้ังสิทธิ หนาที่และความรับผิดบรรดาที่มีอยูแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเดิมอันไดมาควบ 
เขากันนั้นทั้งสิ้น 
 
          หมวด ๔ 
    การยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
       ---------------- 
  ขอ ๒๑  เมื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรรจดทะเบียนจัดตั้งแลว ตอมาที่ประชุมใหญ 
ของสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีมติเปนเอกฉันทใหยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรอืมี
กรณี 
ใหยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามท่ีกําหนดในขอบังคับ ใหคณะกรรมการหมูบานจัดสรรยื่น 
คําขอจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
กําหนด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาแหงทองท่ีซ่ึงท่ีดินน้ันต้ังอยู พรอม 
ดวยหลักฐานดังตอไปน้ี 
  (๑) หนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
  (๒) รายงานการประชุมของท่ีประชุมใหญของสมาชิกท่ีมีมติใหยกเลิกนิติบุคคล 
หมูบานจัดสรร 
  (๓) บัญชีที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และทรัพยสินอื่นของ 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
  (๔) บัญชีหนี้หรือภาระผูกพันของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร และหนังสือยินยอม 
ของเจาหน้ีใหยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร (ถามี) 
  (๕) หลักฐานการจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนที่ดินอันเปน 
สาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และทรัพยสินอื่นตาม (๓) ไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา (ถามี) 
  การพิจารณาจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรของเจาพนักงานที่ดิน 
จังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาใหนําความในขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ และขอ ๘ มาใช 
บังคับโดยอนุโลม 
  ขอ ๒๒ เมื่อเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา 
จดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเปนอันยกเลิกและ 
ใหหมายเหตุการยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรในทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรร และหนังสือ 
สําคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรทั้งสองฉบับนี้ใหตรงกัน 
  ใหที่ประชุมใหญของสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรจัดตั้งผูชําระบัญชีภายใน 
สิบสี่วันนับแตวันที่จดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร และใหนําบทบัญญัติแหงประมวล 
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัดและ 
บริษัทจํากัดมาใชบังคับแกการชําระบัญชีของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรโดยอนุโลม ท้ังน้ี หามมิให 
ผูชําระบัญชีจําหนายที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ เวนแตที่ประชุมใหญของ 
สมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรจะมีมติเปนอยางอื่นและไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
  ผูชําระบัญชีตองจัดการชําระบัญชีของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรใหเสร็จภายใน 
หนึ่งปนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตั้งตามวรรคสอง เวนแต 
คณะกรรมการจะกําหนดเวลาไวเปนอยางอื่น 
  ขอ ๒๓  ท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ รวมท้ังทรัพยสินของ 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรที่เหลือจากการชําระหนี้ ใหผูชําระบัญชีโอนที่ดินและทรัพยสินดังกลาวให 
แกนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนท่ีจัดต้ังข้ึนตามขอ ๒๑ (๕) 
  ในกรณีที่นิติบุคคลหมูบานจัดสรรมิไดจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อ 
รับโอนที่ดิน และทรัพยสินดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ใหผูชําระบัญชีดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (๑) จดทะเบียนโอนที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคใหเปนสาธารณประโยชนหรือให 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๒) จดทะเบียนโอนที่ดินอันเปนบริการสาธารณะใหแกองคกรปกครองสวน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ทองถ่ิน ท้ังน้ี องคกรปกครองสวนทองถิ่นผูรับโอนตองไมดําเนินการใด ๆ อันเปนการเปล่ียน
แปลง 
หรือสงผลกระทบตอการไดรับบริการหรือใชประโยชนในสิ่งอํานวยความสะดวกเดิมของผูซื้อที่ดิน 
จัดสรร 
  (๓) ทรัพยสินอื่นใหจัดแบงแกสมาชิกของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามอัตรา 
สวนคาใชจายในการบํารุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภค 
 
 
     ใหไว ณ วันที ่๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
                    สมบัติ  อุทัยสาง 
                  รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีมาตรา ๔๕ แหงพระราช
บัญญัติ 
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติใหการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การควบ การยกเลิก และการ 
บริหารนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจํา
เปน 
ตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.๒๕๔๕/๕๖ก/๑๗/๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕]  
 
 
ชไมพร/แกไข 
๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ 
 B+A(C) 
 
 
 


