
เปรียบเทียบข้อด-ีข้อเสีย การจัดตั �งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอาคารชุด 

โดย พิสิฐ ชูประสิทธิ% นายกสมาคมนกับริหารอาคารชดุและหมูบ้่าน  
(ทีมาของข้อมลู http://www.thaicondoonline.com/cm-condonews/41-2009-01-13-10-26-59) 

 

ผมได้มีโอกาสแลกเปลี#ยนข้อคิดเห็นกบั "ประธานคณะทาํงาน" ในฐานะฝ่ายรับผิดชอบงานจดทะเบียนจดัตั +ง “นิติบุคคล

หมู่บ้านจัดสรร" แหง่หนึ#งในประเด็นขั +นตอนการจดทะเบียนจดัตั +ง "นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร" ตามความของกฎกระทรวงการจด

ทะเบียนจดัตั +ง และระเบียบคณะกรรมการจดัสรรที#ดินกลาง พ.ศ. 2545 วา่ด้วยการจดทะเบียนจดัตั +งนิติบคุคลหมูบ้่านจดัสรรหรือนิติ

บคุคลตามกฎหมายอื#น ออกโดยอาศยัอํานาจ ตามพระราชบญัญตัิการจดัสรรที#ดิน พ.ศ. 2543 

 

ผมได้มีโอกาสแลกเปลี#ยนข้อคิดเห็นกบั ""ประธานคณะทาํงาน"" ในฐานะฝ่ายรับผิดชอบงานจดทะเบียนจดัตั +ง ""นิติบคุคล

หมูบ้่านจดัสรร"" แหง่หนึ#งในประเด็นขั +นตอนการจดทะเบียนจดัตั +ง "" นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร"" ตามความของกฎกระทรวงการจด

ทะเบียนจดัตั +ง และระเบียบคณะกรรมการจดัสรรที#ดินกลาง พ.ศ. 2545 วา่ด้วยการจดทะเบียนจดัตั +งนิติบคุคลหมูบ้่านจดัสรรหรือนิติ

บคุคลตามกฎหมายอื#น ออกโดยอาศยัอํานาจ ตามพระราชบญัญตัิการจดัสรรที#ดิน พ.ศ. 2543  

 

        ""ประธานคณะทาํงาน""  ออกปากเปรยกบัผมวา่ขั +นตอนการจดทะเบียนจดัตั +ง ""นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร"" ภายใต้

พระราชบญัญตักิารจดัสรรที#ดิน พ.ศ. 2523 ในทางปฏิบตัิกระทําด้วยความยากลาํบาก ซึ#งอาจเป็นผลทําให้กระบวนการจดทะเบียน

จดัตั +ง ""นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร"" โดยผู้ซื +อที#ดินจดัสรร ไมป่ระสบความสาํเร็จเป็นไปด้วยโอกาสคอ่นข้างสงู มีสาเหตหุลายประการ 

อาทิ 

 

       1. ผู้ซื +อที#ดินจดัสรรไมส่นใจรวมตวักนัจดทะเบียนจดัตั +ง ""นิตบุิคคลหมู่บ้านจัดสรร""  

 

       2. มติของการประชมุใหญ่ผู้ซื +อที#ดินจดัสรร จําเป็นต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่กึ#งหนึ#งของจํานวนที#ดินจดัสรรแปลงยอ่ย

ทั +งหมด 

       3. มติของการประชมุใหญ่ผู้ซื +อที#ดินจดัสรร จําเป็นต้องเห็นชอบกบัข้อบงัคบั การเลอืกตั +งตวัแทนสมาชิกผู้ซื +อที#ดินจดัสรร ในฐานะ ""

คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร"" ตามจํานวนกําหนดของข้อบงัคบัของนิติบคุคลหมูบ้่านจดัสรร และการแตง่ตั +งตวัแทนยื#นคําขอจด

ทะเบียนจดัตั +ง ""นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร"" กบัพนกังานเจ้าหน้าที# ""กรมที(ดนิ""  
 

       4. กรณีเป็นโครงการจดัสรรที#ดิน ตามประกาศคณะปฏิบตัิ ฉบบัที# 286 ลงวนัที# 24 พฤศจิกายน 2515 ผู้ซื +อที#ดินจดัสรรและนิติ

บคุคลหมูบ้่านจดัสรร ไมม่ีสทิธิรับเงินกองทนุบํารุงรักษาสาธารณปูโภค จํานวน 7% ของมลูคา่การก่อสร้างสาธารณปูโภคตามแผนผงั

โครงการ ได้รับอนญุาตจากผู้จดัสรรที#ดิน 

 

       5. ผู้ซื +อที#ดินจดัสรรในโครงการจดัสรรที#ดินตามประกาศคณะปฏิบตัิ ฉบบัที# 286 ซึ#งซื +อกรรมสทิธิ=ในที#ดินจดัสรรกบัผู้จดัสรรที#ดนิ

มากกวา่ 10 ปี รู้สกึชินชากบัการอยูอ่าศยัในโครงการจดัสรรที#ดินโดยไมต้่องชําระเงินคา่บํารุงรักษาสาธารณปูโภคและบริการสาธารณะ 

หรืออาจชําระบ้างแตเ่ป็นเงินจํานวนไมม่าก เพียงพอที#จะชําระคา่ไฟฟ้าถนนและซอย รวมทั +งคา่จ้างพนกังานรักษาความปลอดภยัเพียง

ไมกี่#คน 



 

ถ้าจดทะเบียนจดัตั +ง ""นิตบุิคคลหมู่บ้านจัดสรร"" ขึ +นมาตามกฎหมายแล้ว บคุคลเหลา่นั +นมองวา่ การไมชํ่าระเงินคา่

บํารุงรักษาสาธารณปูโภคและบริการสาธารณะให้นิติบคุคลหมูบ้่านจดัสรร ""มีบทกาํหนดโทษ"" ตอ่สมาชิกผู้ ค้างชําระทั +ง คา่ปรับ ชําระ

ช้ากวา่กําหนด การถกูงดการให้บริการสาธารณปูโภคและบริการสาธารณะ ตลอดจนถกูอายดัโฉนดที#ดินจดัสรร โดยพนกังานเจ้าหน้าที# 

""กรมที(ดนิ"" เป็นต้น 

 

       อยูอ่าศยัในที#ดินจดัสรรแบบเดิมๆ ไมจํ่าเป็นต้องจ่ายหรืออาจจ่ายบ้าง ไมจ่า่ยบ้างก็สามารถกระทําได้ทั +งหมด ทั +ง 5 ข้อข้างต้นเป็น

เสยีงสะท้อนจากผู้ซื +อที#ดินจดัสรร ในฐานะ ""ประธานคณะทาํงาน"" ได้เปรยไว้กบัผม  

 

       ""ประธานคณะทาํงาน"" สอบถามกบัผมวา่ ทําไมโครงการจดัสรรที#ดินซึ#งได้รับอนญุาตให้ทําการจดัสรรที#ดินทั +งตามประกาศคณะ

ปฏิบตัิ ฉบบัที# 286 และพระราชบญัญตัิการจดัสรรที#ดิน พ.ศ. 2523 ไมนํ่ารูปแบบของการจดทะเบียนจดัตั +ง ""นิติบุคคลอาคารชุด"" 

ตามพระราชบญัญตัอิาคารชดุ พ.ศ. 2522 มาเป็นแนวทางการจดทะเบียนจดัตั +ง ""นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร""  

 

        ทั +งง่ายและสะดวกตอ่ทั +งผู้ซื +อที#ดนิจดัสรรและผู้จดัสรรที#ดิน ทั +งนี +เนื#องจากไมจํ่าเป็นต้องดาํเนินการตามกฎกระทรวงและ

ระเบียบคณะกรรมการจดัสรรที#ดนิกลาง พ.ศ. 2545 แตอ่ยา่งใด 

 

โดยมอบหมายงานการจดทะเบียนจดัตั +ง ""นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร"" ให้แก่ผู้จดัสรรที#ดินเป็นฝ่ายดําเนินการในการจด

ทะเบียนโอนกรรมสทิธิ=ในที#ดินจดัสรรและหรือสิ#งปลกูสร้างให้แก่ผู้ซื +อที#ดินจดัสรรแปลงแรกหรือรายแรก พร้อมทั +งให้ผู้ซื +อที#ดินจดัสรรราย

ตอ่ไปหรือแปลงตอ่ไป ชําระเงินคา่บํารุงรักษา สาธารณปูโภคและบริการสาธารณะ ให้แก่นิติบคุคลหมูบ้่านจดัสรร สาํหรับที#ดินแปลงใด

ซึ#งผู้จดัสรรที#ดินยงัไมส่ามารถจําหนา่ยหรือจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ=ให้แก่บคุคลภายนอก 

 

       ก็ให้ผู้จดัสรรที#ดิน ชําระคา่บํารุงรักษาสาธารณปูโภคและบริการสาธารณะ พร้อมเงินกองทนุให้แก่นิติบคุคลหมูบ้่านจดัสรรไปก่อน 

แล้วคอ่ยเรียกเก็บเงินจํานวนดงักลา่วในภายหลงัเมื#อผู้จดัสรรที#ดินได้ขายและจดทะเบียนโอนที#ดินและสิ#งปลกูสร้างกบัผู้ซื +อที#ดินจดัสรร

ที#ดิน   ถามผมวา่ แนวทางดงักลา่วนี +มี ""ข้อดี"" และ ""ข้อเสยี"" กบัผู้ซื +อที#ดินจดัสรรและผู้จดัสรรที#ดนิอยา่งไรบ้าง 

 

       ""ข้อดี"" ที(เกิดต่อ ""ผู้ซื �อที(ดนิจัดสรร"" มีดังนี � 
 

       1. ไมจํ่าเป็นต้องประชมุผู้ซื +อที#ดินจดัสรร เพื#อขอมติที#ประชมุอนมุตัิจดทะเบียนจดัตั +ง ""นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร"" ประหยดัเวลา

และคา่ใช้จา่ย 

       2. ผู้ซื +อที#ดินจดัสรรและ หรือสิ#งปลกูสร้าง ซึ#งต้องจดทะเบียนโอนที#ดินแปลงของตนเอง มีหน้าที#ชําระเงินคา่บํารุงรักษา

สาธารณปูโภค และบริการสาธารณะในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ=กบัผู้จดัสรรที#ดินผา่นผู้จดัสรรที#ดินเพื#อนําเข้าฝากบญัชีนิติบคุคล

หมูบ้่านจดัสรรตอ่ไป 

 

       3. ผู้ซื +อที#ดินจดัสรรและ หรือสิ#งปลกูสร้าง จะได้รับเงินคา่บํารุงรักษาสาธารณปูโภค และบริการสาธารณะพร้อมเงินกองทนุจากผู้

จดัสรรที#ดินกบัแปลงที#ดินจดัสรรซึ#งยงัไมไ่ด้ขายกรรมสทิธิ=หรือจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ=ให้บคุคลภายนอกเต็มจํานวน 

 



       4. ลดความเสี#ยงที#ผู้จดัสรรที#ดินปลอ่ยปละละเลยการบํารุงดแูลรักษาสาธารณปูโภค และบริการสาธารณะของผู้จดัสรรที#ดินที#มีตอ่ผู้

ซื +อที#ดินจดัสรรและ หรือสิ#งปลกูสร้างทั +งในปัจจบุนัและอนาคต 

 

       5. โครงการจดัสรรที#ดินและนิติบคุคลหมูบ้่านจดัสรร มีเงินกองทนุและคา่บํารุงรักษาสาธารณปูโภค และบริการสาธารณะ อยา่ง

พอเพียงในการบํารุงรักษาสาธารณปูโภคและบริการสาธารณะ 

 

       6. กําหนดให้มี ""ผู้จัดการ"" ของนิติบคุคลหมูบ้่านจดัสรรโดยให้ผู้ซื +อที#ดินจดัสรรรายแรกเป็นผู้อนมุตัิ ""หนังสือปลอดหนี �"" การ

ปลอดหนี +คา่บํารุงรักษาสาธารณปูโภคและบริการสาธารณะและกองทนุของนิติบคุคลหมูบ้่านจดัสรร รวมถึงผู้ซื +อที#ดินจดัสรรรายตอ่ไป

ซึ#งจะขายหรือจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ=ในที#ดินจดัสรรและ หรือสิ#งปลกูสร้างไปแสดงตอ่พนกังานเจ้าหน้าที# ""กรมที(ดนิ""  

 

       7. กําหนดให้ผู้จดัสรรที#ดินจดัมีการประชมุผู้ซื +อที#ดินจดัสรรภายหลงัครบกําหนด 6 เดือน นบัตั +งแตว่นัจดทะเบียนจดัตั +ง ""นิติบุคคล

หมู่บ้านจัดสรร"" กบัพนกังานเจ้าหน้าที# ""กรมที(ดิน"" ด้วยคะแนนเสยีงซึ#งเป็น ""องค์ประชุม"" จํานวนไมน้่อยกวา่หนึ#งในสามของ

คะแนนเสยีงหรือจํานวนที#ดินจดัสรรแปลงยอ่ยเพื#อพิจารณาเลอืกตั +ง ""คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร"" แถลงงบรายรับและรายจ่าย

การบริหารงานนิติบคุคลหมูบ้่านจดัสรรและขออนมุตัิการให้สตัยาบนัในนิติกรรมและสญัญาในช่วงการบริหารงานที#ผา่นมา เป็นต้น 

 

       สว่น ""ข้อเสีย"" ซึ#งจะเกิดตอ่ ""ผู้ซื �อที(ดินจัดสรร"" ผมเห็นวา่ ""ไม่มี"" ถ้าจะมีผมเห็นมีข้อเดียว ได้แก่ การจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ=

ที#ดินจดัสรรและ หรือสิ#งปลกูสร้างกบัผู้จดัสรรที#ดินแล้วไมม่ีเงินชําระคา่บํารุงรักษาสาธารณปูโภคและบริการสาธารณะ และกองทนุให้

นิติบคุคลหมูบ้่านจดัสรรกบัผู้จดัสรรที#ดิน ทางแก้ไขปัญหาข้างต้น ผู้จดัสรรที#ดินจําเป็นต้องไปติดตามเงินจํานวนดงักลา่วกบัผู้ รับโอน

กรรมสทิธิ=ในภายหลงัก็ได้ 

 

       คราวนี �มาดู ""ข้อดี"" ของผู้จัดสรรที(ดนิกนับ้าง 

 

       1. ผู้จดัสรรที#ดินไมจํ่าเป็นต้องมีหน้าที#บํารุงรักษาสาธารณปูโภคและบริการสาธารณะ เนื#องจากเป็นอํานาจหน้าที#ของผู้ซื +อที#ดิน

จดัสรร โดยนิติบคุคลหมูบ้่านจดัสรรเป็นฝ่ายดแูลรับผิดชอบแทนทั +งหมด 

 

       2. ผู้จดัสรรที#ดินมีหน้าที#จา่ยหรือชําระคา่บํารุงรักษาสาธารณปูโภคและบริการสาธารณะ และกองทนุเฉพาะแปลงที#ดินซึ#งยงัไม่

สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ=ให้บคุคลภายนอกเทา่นั +น 

 

       3. ผู้จดัสรรที#ดินไมต้่องกงัวล ปวดเศียรเวยีนเกล้ากบัการจดทะเบียนจดัตั +งนิติบคุคลหมูบ้่านจดัสรรหรือนิติบคุคลตามกฎหมายอื#น 

และการไมจ่ดทะเบียนรับโอนที#ดนิแปลงอนัเป็นสาธารณปูโภคและบริการสาธารณะตามแผนผงัโครงการโดยผู้ซื +อที#ดินจดัสรรและนิติ

บคุคลหมูบ้่านจดัสรรหรือนิติบคุคลตามกฎหมายอื#นในอนาคต 

 

       4. ภาระหน้าที#ความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณปูโภคและบริการสาธารณะเป็นหน้าที#ของผู้ซื +อที#ดินจดัสรรและนิติบคุคล

หมูบ้่านจดัสรรดแูลเรื#องดงักลา่วแทน 

 



       5. หมดปัญหา หมดหว่งเรื#องการจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ=ที#ดินแปลงอนัเป็นสาธารณปูโภคและบริการสาธารณะ ให้เป็นสาธารณะ

ประโยชน์ ประหยดังบประมาณบริหารราชการแผน่ดินของประเทศ 

 

       สาํหรับ ""ข้อเสีย"" ที(มีต่อผู้จัดสรรที(ดนิ มีดงันี � 
 

       1. ต้องหาเงิน ควกักระเป๋าจา่ยคา่บํารุงรักษาสาธารณปูโภคและบริการสาธารณะและกองทนุกบัแปลงที#ดินซึ#งยงัไมส่ามารถ

จําหนา่ยขายโอนกรรมสทิธิ= ให้บคุคลภายนอกให้แก่นิติบคุคลหมูบ้่านจดัสรร 

 

       2. ขาดความเชื#อมั#นวา่ ผู้ซื +อที#ดินจดัสรรและนิติบคุคลหมูบ้่านจดัสรร (จํานวนแปลงยอ่ยมากและเป็นโครงการจดัสรรที#ดินขนาด

ใหญ่) จะบริหารสาธารณปูโภคและบริการสาธารณะได้เป็นอยา่งดีและมีประสทิธิภาพเทา่ผู้จดัสรรที#ดิน 

 

       3. ไมส่ามารถสง่ตวัแทนของผู้จดัสรรที#ดิน เข้าไปดาํรงตาํแหนง่ ""คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร"" ในการบริหารสาธารณปูโภค

และบริการสาธารณะ แตนิ่ติบคุคลหมูบ้่านจดัสรรจําเป็นต้องให้สทิธิผู้จดัสรรที#ดินหรือผู้ซื +อที#ดินจดัสรรรายอื#น สามารถตรวจสอบผลการ

บริหารและดําเนินงาน ตลอดจนบญัชีรายรับและรายจา่ยได้ตลอดเวลาและทกุโอกาสที#มกีารร้องขอเป็นหนงัสอืมายงันิติบคุคลหมูบ้่าน

จดัสรร 

 

       4. ไมส่ามารถดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ#งอนัอาจเกิดผลประโยชน์ตอ่การพฒันาที#ดินจดัสรรในแผนผงัโครงการ ซึ#งได้รับการจด

ทะเบียนจดัตั +ง ""นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร"" ตอ่ไปได้ 

 

       ภายหลงัจาก ""ประธานคณะทาํงาน"" กบัผมได้อภิปรายแลกเปลี#ยนความคิดเห็นเรื#องดงักลา่วข้างต้น  

 

       ""ประธานคณะทาํงาน"" มีความเห็นสนบัสนนุกบัความคดิเห็นการจดทะเบียนจดัตั +ง ""นิตบุิคคลหมู่บ้านจัดสรร"" ในลกัษณะ

ของการจดทะเบียนจดัตั +ง ""นิติบุคคลอาคารชุด"" เพราะมีข้อดมีากกวา่ข้อเสยี 

 

       ""ผู้จัดสรรที(ดนิ"" ในบริษัทจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพย์สว่นใหญ่ตอบเช่นเดียวกบั ""ประธานคณะทาํงาน"" แสดงความคิดเห็น

สนบัสนนุแนวความคิดเห็นของ ""ประธานคณะทาํงาน""  

 

สาํหรับผู้จัดสรรที(ดิน (นอกบริษัทจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพย์) สว่นใหญ่ไมเ่ห็นด้วยและไมส่นบัสนนุกบัแนวความคิดเห็น

ข้างต้น เพราะไมต้่องการจะควกักระเป๋าจ่ายเงินคา่บํารุงรักษาสาธารณปูโภคและบริการสาธารณะแทนผู้ซื +อที#ดินจดัสรรและหรือสิ#งปลกู

สร้างให้แก่นิติบคุคลหมูบ้่านจดัสรร พร้อมอ้างวา่นิติบคุคลหมูบ้่านจดัสรรจะมคีวามสามารถบํารุงรักษาสาธารณปูโภคและบริการ

สาธารณะในโครงการจดัสรร "ที(ดินขนาดใหญ่" ได้อยา่งไร? 


