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หมวดที ่1 
บททัว่ไป 

                                                                                
ขอ้ 1.ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบันิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรปาริชาต 345” 

ขอ้ 2.ในขอ้บงัคบัน้ี 

“นิตบุิคคลหมู่บ้านจัดสรร”หมายความวา่”นิตบุิคคลหมู่บ้านจัดสรรปาริชาต 345”เขียนเป็นภาษาองักฤษวา่ 
“PARICHATJURISTIC PERSON” 

 “หมู่บ้าน” หมายความวา่”โครงการหมู่บา้นจดัสรรปาริชาต 345” 

 “คณะกรรมการหมู่บา้นจดัสรร”หมายความวา่บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามขอ้ 10 ของขอ้บงัคบัน้ี มีฐานะเป็น
ผูแ้ทนของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร ในกิจการเก่ียวกบับุคคลภายนอก และด าเนินการใดๆ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง
ขอ้บงัคบั และพระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน 

 “สิทธิในที่ดิน”หมายความวา่ กรรมสิทธ์ิ และใหห้มายความรวมถึงสิทธิครอบครองดว้ย 
 “ผู้จัดสรรทีด่นิ”หมายความวา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหท้ าการจดัสรรท่ีดินคือ บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
“ผู้ซ้ือทีด่นิจัดสรร”หมายความวา่ ผูท้  าสัญญากบัผูจ้ดัสรรท่ีดิน เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงท่ีดินจดัสรร และใหห้มายความรวมถึงผูรั้บโอนสิทธิใน
ท่ีดินคนต่อไปดว้ย 
“สมาชิก”หมายความวา่ ผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรร และผูจุ้ดสรรท่ีดินในกรณีท่ียงัถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินจดัสรรแปลงยอ่ยท่ียงัไม่มีผูซ้ื้อใดซ้ือหรือ
ไดรั้บโอนกลบัมาเป็นของผูจ้ดัสรรท่ีดิน 

“สาธารณูปโภค”หมายความวา่ ระบบหรือการบริการท่ีไดใ้หมี้ข้ึน เพ่ือการจดัสรรท่ีดินตามแผนผงัและโครงการท่ีไดรั้บอนุญาตเช่น 
ถนน สวน สนามเดก็เล่น ระบบระบายน ้า ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง และระบบประปา เป็นตน้ 

“ค่าใช้จ่าย” หมายความวา่ ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค การดูแลรักษาความปลอดภยั ความสะอาด และค่าบริหารการ
จดัการนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 
“บริการสาธารณะ”หมายความวา่ การใหบ้ริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวกในหมู่บา้น ตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการท่ีขออนุญาต
จดัสรรท่ีดิน หรือท่ีจดัใหมี้ข้ึนภายหลงั เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม เช่น การบริการดูแลรักษาความปลอดภยั รักษาความสะอาด
จดัเกบ็ขยะ เป็นตน้ 

“คณะกรรมการ”หมายความวา่ คณะกรรมการจดัสรรท่ีดิน ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัการในการจดทะเบียนสิทธ์ิ และนิติกรรม 

พระราชบญัญติัการจดัการจดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”หมายความวา่ เจา้พนกังานท่ีดินซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัการในการจดทะเบียนสิทธ์ิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน 

“พระราชบัญญัติ”หมายความวา่ พระราชบญัญติัการจดัการจดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 
“เงนิกองทุน”หมายถึง เงินทุนท่ีซ้ือท่ีดินจดัสรร ช าระใหก้บันิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรโดยมีวตัถุประสงคด์งน้ีดงัน้ี 

(1) เพ่ือเป็นทุนหมุนเวยีนในการบริหารจดัการนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรในกรณีท่ีเงินอ่ืนมีไม่พอเพียง 
(2) เพ่ือเป็นทุนในการซ่อมแซมสาธารณูปโภคในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนตามความจ าเป็น 

 



“ทีป่ระชุมสมาชิก”หมายความวา่ การประชุมใหญ่ท่ีครบองคป์ระชุมโดยมีสมาชิกร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึง
ในหา้ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด การนบัใหร้วมถึงผูมี้หนงัสือรับรองมอบฉนัทะแสดงต่อท่ีประชุมดว้ย อาจ
เป็นการประชุมสามญัหรือวสิามญักไ็ด ้

ขอ้ 3. การใชป้ระโยชน์ภายในแปลงท่ีดินจดัสรร ภายในหมู่บา้นทุกแปลง ใหใ้ชเ้พ่ือการอาศยัเท่านั้น ยกเวน้ ท่ีดินและ
อาคารส าหรับบริการสาธารณะสามารถประกอบกิจการเชิงพาณิชย ์ส าหรับการใหบ้ริการกบัสมาชิกในหมู่บา้น โดยมี
ค่าบริการตามอตัราท่ีผูด้  าเนินกิจการเรียกเกบ็ และประกอบการนั้นจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี หรือความ
สงบเรียบร้อย 
ขอ้ 4. ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัในวนัถดัไปจากวนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร ปาริชาต มีผลตามกฏหมาย 
และใหบ้งัคบัใหก้บัผูจ้ดัสรรท่ีดิน สมาชิกพร้อมทั้งบริกาคณะกรรมการหมู่บา้น ผูจ้ดัการนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร หรือ
ผูแ้ทนทุนคน และใหร้วมถึงผูบ้ริการอ่ืนๆใหห้มู่บา้นดว้ย การเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัน้ี ใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุม
สมาชิกภายใตบ้ทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน พ.ศ.2543 และขอ้บงัคบัท่ีเปล่ียนแปลงเม่ือมีมติถูกตอ้งแลว้
ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้นน าไปจดทะเบียนต่อเจา้พนกังานหนา้ท่ีและเม่ือเจา้พนกังานท่ีดินไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงแลว้ 
จึงใหมี้ผลสมบูรณ์บงัคบัใช ้

ขอ้ 5. นอกจากท่ีไดต้ราไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้ใหใ้ชบ้ทบญัญติั, กฎกระทรวง, ระเบียบของคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลาง
เป็นขอ้บงัคบัของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรปาริชาต 345 
ขอ้ 6. ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้นเป็นผูรั้กษาการตามขอ้บงัคบัน้ี และมีอ านาจก าหนดระเบียบหรือขอ้ก าหนดต่างๆ เก่ียวกบั
การบริหารนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรข้ึนใชบ้งัคบัหรือเป็นแนวทางปฏิบติัเท่าท่ีไม่ขดัขอ้งหรือขดัแยง้ขอ้บงัคบัน้ี บรรดา
ระเบียบวาระหรือขอ้ก าหนดใหมี้ผลบงัคบัในวนัถดัไปจากวนัท่ีประกาศใช ้

 

หมวดที ่2 
วตัถุประสงค์ 

 

 ขอ้ 7. นิติบุคคลหมู่บา้นปาริชาต จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับโอนทรัพยสิ์นและบริการอนัเป็นสาธารณูปโภคหรื
บริการสาธารณะผูท่ี้จดัสรรท่ีดินไดจ้ดัใหมี้ข้ึนเพ่ือการจดัสรรท่ีดินตามแผนผงั และโครงการท่ีไดรั้บอนุญาต และ
ด าเนินการดา้นการบริหารจดัการวสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะท่ีไดรั้บโอนหรือท่ีไดจ้ดัข้ึนใหม่ ใหมี้ประสิทธ์ิ
ภาพและเกิดสัมฤทธิผล ตลอดจนการกระท าการใดๆ ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งพรราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 
 

หมวดที ่3 
ทีต่ั้งส านักงาน 

 
  
ขอ้ 6. ส านกังานนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรปาริชาต  ตั้งอยูเ่ลขท่ี  108  หมู่ 5 ถนนสะพานนนทบุรี-บางบวัทอง ต าบลบางคูวดั อ าเภอเมือง 
จงัหวดัปทุมธานี 

 

หมวดที ่4 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

 



ขอ้ 9. นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร มีคณะกรรมการหมู่บา้นเป็นผูด้  าเนินกิจการตามบทบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน พ.ศ.2543 และขอ้บงัคบั
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของท่ีประชุมใหญ่ 

คณะกรรมการหมู่บา้นเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร ในกิจการอนัเก่ียวกบับุคคลภายนอก 

ขอ้ 10. คณะกรรมการหมู่บา้น มีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 12 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยตอ้งไดรั้บการเลือกตั้งจากสมาชิก ตามมติของท่ีประชุม
สมาชิก 

ขอ้ 11. การเลือกตั้งคณะกรรการหมู่บา้น ใหก้ าหนดเขตเลือกตั้งเป็นหน่วยเลือกตั้งยอ่ย ตามท่ีคณะกรรมการหมู่บา้นก าหนด โดยถือหลกั 

เฉล่ียใหค้ณะกรราการหมู่บา้นกระจ่ายครอบคลุมพ้ืนท่ีในหมู่บา้นอยา่งทัว่ถึง 
ขอ้ 12. คุณสมบติัและลกัษณะของบุคคลผูมี้สิทธิไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

1. ผูเ้ป็นสมาชิก หรือคู่สมรสของสมาชิก 

2. เป็นบิดา มารดา หรือบุตร โดยชอบดว้ยกฎหมายของสมาชิกซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้ และมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นภายใน
หมู่บา้นโดยไดรั้บมอบอ านาจจากสมาชิก 

3. เป็นผูจ้ดัการหรือผูแ้ทนในกรณีท่ีสมาชิกนั้นเป็นนิติบุคคล โดยจะตอ้งระบุช่ือใหท้ราบ เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการในท่ี
ประชุมสมาชิก 

4. ไม่ติดคา้งช าระค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาและการจดัการสาธารณูปโภค ค่าบริการสาธารณะ หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆทุก
ประเภท ท่ีนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเรียกเกบ็ เกินกวา่ 2 เดือน นบัแต่วนัท่ีทางนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรทวงถาม 

5. ไม่ด ารงต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร ปาริชาต 345 
 

ขอ้ 13. ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น ด ารงต าแหน่งวาระ ละ 2 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง ซ่ึงเม่ือครบ 1 ปี  ในการด ารงต าแหน่งของ
คณะกรรมการหมู่บา้นชุดแรก ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้นออกจากต าแหน่งก่ึงหน่ึงของจ านวนคณะกรรมการหมู่บา้นทั้งหมดโดยใช้
วธีิการจบัฉลาก หากมีจ านวนเป็นเศษใหปั้ดท้ิง และใหถื้อวา่เป็นการพน้จากต าแหน่งตามวาระ และใหท่ี้ประชุมสมาชิกเลือกตั้ง
กรรมการเขา้มาด ารงต าแหน่งแทนกรรมการท่ีวา่งลง โดยกรรมการส่วนท่ีไดรั้บการเลือกตั้งเขา้มาใหม่ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี
นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการเลือกตั้งไดอี้ก 

กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระในวรรคแรก มีสิทธิไดรั้บการเลือกตั้งไดอี้ก 

กรรมการหมู่บา้นจะตอ้งไม่อยูใ่นต าแหน่งเป็นเวลาเกิน 4 ปีติดต่อกนั 

ขอ้ 14. ใหค้ระกรรมการหมู่บา้น พน้จากต าแหน่งในกรณีต่อไปน้ี 

1. ตาย 
2. ขาดคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 12 
3. ตอ้งค าพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 
4. ไดรั้บตอ้งโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผิด

ลหุโทษ 

5. เป็นคนวิกลจริต หรือศาลสั่งใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

6. ขาดการประชุมตามขอ้ 16. ติดต่อกนั 3 คร้ังข้ึนไป โดยไม่แจง้เหตุผลเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
7. ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
8. ลาออกโดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อประธานคณะกรรมการหมู่บา้นหรือผูท้  าการแทน 

9. ท่ีประชุมสมาชิกมีมติใหอ้อก เน่ืองจากกระท าความผดิอนัก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรถา้ต าแหน่ง
คณะกรรมการหมู่บา้นวา่งลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้นสรรหาบุคคลท่ีจะสมควรเป็นกรรมการ
หมู่บา้นท่ีท าหนา้ท่ีแทนและเสนอใหท่ี้ประชุมสมาชิกรับทราบในโอกาสแรก ในกรรีท่ีกรรมการหมู่บา้นลดลง จนไม่ครบ



องคป์ระชุม กรรมการหมู่บา้นท่ีด ารงต าแหน่งอยูจ่ะประชุมด าเนินการใดๆ ไม่ไดต้อ้งจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัข้ึน 
เพ่ือพิจารณาโดยเร็วกรณีต าแหน่งประธานคณะกรรมการหมู่บา้นวา่งลงก่อนการออกตามวาระในวรรคแรก ใหป้ราน
คณะกรรมการท าหนา้ท่ีแทน หากไม่มีคระกรรมการหมู่บา้นอาจพิจารณาเลือกคณะกรรมการหมู่บา้นผูอ่ื้นท าหนา้ท่ีแทน
ชัว่คราว จนกวา่จะมีการเลือกตั้งใหม่ และกรรมการหมู่บา้น ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนแทนต าแหน่งท่ีวา่งดงักล่าว .ใหอ้ยูใ่น
ต าแหน่งนั้นไดเ้พียงเท่ากบัระยะเวลาของผูท่ี้ตนแทนเท่านั้น  

ขอ้ 15. คณะกรรมการหมู่บา้น เป็นผูรั้บผดิชอบการด าเนินงานตามวตัถุประสงคใ์นหมวดท่ี 2 โดยมีอ านาจและหนา้ท่ีดงัน้ี 

1. ก ากบัดูแลการบริหารงานของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรโดยรวม และออกกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนแนวทางใช้
ประโยชน์ในท่ีดินของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร ท่ีอยูใ่นขอบเขตของกฎหมายและขอ้บงัคบั 

2. ก าหนดนโยบายและใหค้  าแนะน าแก่ผูจ้ดัการนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร เพ่ือเป็นแนวทางบริหารจดัการ 
3. อนุมติัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเกินกวา่งบประมาณท่ีตั้งไว ้ซ่ึงไดพิ้จารณาแลว้มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อนิติบุคคลหมู่บา้น

จดัสรร หรือแลว้น าเสนอใหท่ี้ประชุมสมาชิกทราบ 

4. ก าหนดค่าจา้งหรือผลตอบแทนอยา่งอ่ืนของผูจ้ดัการนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรหรือพนกังานหรือลกูจา้งของนิติ
บุคคลหมู่บา้นจดัสรร 

5. กระท านิติกรรมในนามนิติบุคคลหมู่จดัสรร กบัหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ บริษทั หา้งร้าน หรือ
บุคคลภายนอก 

6. แต่งตั้งและถอดถอนผูจ้ดัการนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร รวมถึงพนกังานต่างๆ ของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 
7. วนิิจฉยั ตดัสิน และระงบัปัญหาขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในการอยูอ่าศยัร่วมกนัของสมาชิกหรือ การปฏิบติั

ตาม 

ระเบียบขอ้บงัคบั และน าเสนอใหท่ี้ประชุมสมาชิกรับทราบหรือลงในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใหท่ี้ประชุมลงมติ 

8. ควบคุม ก ากบัดูแล และประเมินผลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร อนัอยูใ่นความรับผิดชอบ
และหนา้ท่ีของผูจ้ดัการนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร ท่ีไดก้  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัหรือตามกฎหมาย หรือตามมติท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากท่ีประชุมสมาชิก 

9. วนิิจฉยัช้ีขาดการกระท าใดๆ ท่ีอาจขดัแยง้หรือแยง้ต่อกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั หรือระเบียบนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร
ท่ีไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการหมู่บา้นเพราะกิจท่ีแต่งตั้งเพ่ือการนั้น 

10. เบิก-ถอนกองทุนเพ่ือน าไปใชใ้นกิจการตามวตัถุประสงคข์อ้บงัคบั 

11. ระงบัการตกแต่งต่อเติมอาคารสถานท่ี ท่ีมีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะหรือมี
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มในการอยูอ่าศยั 

12. ก าหนดค่าปรับจากการกระท าท่ีขดัต่อระเบียบหรือขอ้บงัคบั 

13. ประกาศรายช่ือสมาชิกผูฝ่้าฝืนกกระเบียบขอ้บงัคบัในท่ีสาธารณะ 

14. แจง้ความร้องทุกขฟ้์องร้องด าเนินคดีตามอ านาจหนา้ท่ี 

15. เรียกประชุมสมาชิก และประชุมอ่ืนๆ ตามแต่ความจ าเป็นเร่งด่วน 

                            16.  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นขอบเขตตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 

ขอ้ 16. การประชุมคณะกรรมการหมู่บา้น ก าหนดใหมี้ข้ึนอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ภายในเวลา 2 เดือน โดยก าหนดใหมี้การประชุม ตอ้งมี
กรรมการหมู่บา้นร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการหมู่บา้นทั้งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม 

       ในการประชุมคณะกรรมการหมู่บา้น หากประธานไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดร้องประธานฯ หรือกรรมการอ่ืนผูท่ี้ประชุม
เห็นชอบท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมแทน 



        มติท่ีประชุมคณะกรรมการหมู่บา้น ใหถื้อตามคะแนนเสียงขา้งมากของคณะกรรมการหมู่บา้นท่ีเขา้ประชุมกรรมการแต่ละคนลงมติ
ไดห้น่ึงเสียง ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธารในท่ีประชุมออกเสียงเป็นเสียงช้ีขาด กรรมการหมู่บา้นอาจมอบอ านาจใหก้รรมการท่าน
ใดท่านหน่ึงเขา้ร่วมประชุมได ้ในกรณีองคป์ระชุมภายใตบ้ทบงัคบัของวรรคหน่ึง ตอ้งมีกรรมากรหมู่บา้นมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง ไม่
นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของคณะกรรมการหมู่บา้นทั้งหมด 
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บัญชีและการเงิน 

 

ขอ้ 17. ใหนิ้ติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร รายงานกิจการ งบดุล บญัชีรายรับ-รายจ่าย  ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดรั้บรองแลว้ต่อคณะกรรมการภายใน
สามเดือนนบัแต่วนัส้ินงวดการบญัชีและประกาศรายงานดงักล่าวโดยเปิดเผยใหส้มาชิกทราบ 

รอบบญัชีของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรฯ ใหน้บัจากวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกรอบปีปฏิทิน 

ขอ้ 18.  ในกรณีท่ีพบขอ้พกพร่องเก่ียวกบัการเงินหรือบญัชี ตามรายงานของนิติบุคคลหมู่บา้สนจดัสรรขอ้ 17. หรือคระหรรมหารกระท า
การใดๆ ไม่ถูกตอ้งในการปฏิบติัหนา้ท่ีจนท าใหเ้กิดความเสียผลประโยชน์ของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรหรือของสมาชิกเม่ือไดรั้บแจง้จาก
คณะกรรมการเป็นหนงัสือ ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น ด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องตามวธีิท่ีคณะกรรมการก าหนดคณะกรรมการหมู่บา้น
ในนามนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร ตอ้งด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 
ขอ้ 19. ในการจดัเกบ็ค่าใชจ่้าย ใหผู้รั้บเงินออกหลกัฐานเป็นหนงัสือใหแ้ก่ผุช้  าระเงินทุกคร้ัง โดยหลกัฐานดงักล่าวทุกฉบบัใหมี้ส าเนา
อยา่งนอ้ยหน่ึงฉบบั 

             หลกัฐานตามวรรคหน่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 

(1) ช่ือของส านกังานผูรั้บช าระเงิน 

(2) วนั เดือน ปี ท่ีรับช าระ 

(3) ช่ือผูช้  าระเงิน 

(4) จ านวนเงินท่ีรับช าระทั้งตวัเลขและตวัอกัษร 
(5) ขอ้ความท่ีระบุวา่ไดรั้บเงินค่าใชจ่้ายประจ าเดือนใดไวเ้ป็นการถกูตอ้ง 
(6) ขอ้ความท่ีระบุวา่ไดรั้บเงินค่าปรับประจ าเดือนใดไวเ้ป็นการถูกตอ้ง (ถา้มี) 
(7) ลายมือช่ือผูรั้บเงิน พร้อมตราประทบั (ถา้มี) 

กรณีมีบทบญัญติัตามกฎหมายอ่ืนก าหนดใหนิ้ติบุคคล ซ่ึงเป็นผูจ้ดัเกบ็ค่าใชจ่้ายตามวรรคหน่ึงด าเนินการเก่ียวกบัหลกัฐานการรับเงินไว้
โดยเฉพาะ ใหนิ้ติบุคคลดงักล่าวด าเนินการไปตามกกหมายนั้น แต่ตอ้งมีรายกาการวรรคสองดว้ย 
ขอ้ 20. เม่ือเร่ิมจดัเกบ็ค่าใชจ่้าย ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้นจดัท าบญัชีในแต่ละเดือนเกบ็ไว ้ณ ตามขอ้บงัคบันิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร วา่
ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการด าเนินการบญัชีและการเงิน การจดัท าบญัชีดงักล่าวตอ้งมีรายการแสดงงบ รายรับ  รายจ่ายตามหลกัฐาน 
หลกัการบญัชี และงบดุลเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของสมาชิกดว้ย 
ขอ้ 21. ในกรณีผูมี้หนา้ท่ีช าระเงินมีความประสงคจ์ะขอตรวจหรือส าเนาเอกสารการบญัชีหรือรายงานในส่วนท่ีตนเก่ียวขอ้งโดยอาจ
เรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพ่ือการน้ีไดเ้ท่าท่ีจ าเป็น 
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สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

ขอ้ 22.  สมาชิกมีสิทธิดงัต่อไปน้ี 

1. ประโยชน์ไดจ้ากสาธารณูปโภค และไดรั้บบริการสาธารณูปโภค และไดรั้บบริการสาธารณะเท่าท่ีไม่ขดัต่อขอ้บงัคบั 



หรือระเบียบท่ีคณะกรรมการหมู่บา้นก าหนด 

2. เขา้ช่ือกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด ร้องขอใหมี้การประชุมสมาชิก 

3. เขา้ร่วมการประชุมสมาชิกและแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมสมาชิก หรือเสนอแนะเร่ืองการบริหารการจดัการดา้นการ
บริการต่างๆ 

4. ลงมติในท่ีประชุมสมาชิก 

5. สมคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการหมู่บา้น หรืออนุกรรมการหมู่บา้น หรือท่ีปรึกษาคณะกรรมการหมู่บา้น 

6. ร้องขอใหนิ้ติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร ด าเนินการใดๆ แทนสมาชิกตั้งแต่ 10 รายข้ึนไป เก่ียวกบักรณีกระทบสิทธิหรือ
ประโยชน์ของสมาชิก 

7. ร้องขอใหนิ้ติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร ด าเนินการบ าบดัหรือบรรเทากรณีการกระท าอนัก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนร าคาญหรือ
ละเมิดสิทธิในการอยูอ่าศยัท่ีวญิญูชนพึงมี 

ขอ้  23. สมาชิกมีหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 

1. ช าระค่าใชจ่้ายบ ารุงรักษาและการจดัการสาธารณูปโภค และค่าบริการสาธารณะ และช าระเงินกองทุน ตามท่ีท่ีประชุม
สมาชิกมีมติเห็นชอบใหเ้รียกเกบ็ 

2. ไม่กรกะท าการใดๆ ท่ีอาจก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่ผูอ้ยูอ่าศยัในหมู่บา้น และพึงปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี หรือกฏระเบียบท่ี
ไดผ้า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บา้น หรือท่ีประชุมสมาชิก  

3. ใหค้วามร่วมมือแก่คณะกรรมการหมู่บา้นในการด าเนินการใดๆ ตามอ านาจและหนา้ท่ี 

หนา้ท่ีของสมาชิกขา้งตน้ นอกากมีขอ้ผกูพนักบัสมาชิกแลว้ยงัมีขอ้ผกูพนักบับริวารของสมาชิก หรือผูไ้ดรั้บมอบหรือไดรั้บ อนุญาตจาก
สมาชิกใหใ้ชผ้ลประโยชน์ในหมู่บา้นดว้ยแลว้แต่กรณี เช่น ผูเ้ช่า เป็นตน้ในกรณีท่ีสมาชิกท่านใดไม่สามารถใชสิ้ทธิดว้ยตนเอง ได ้
ยกเวน้สิทธิตาม ขอ้ 22.(5) สมาชิกผูน้ั้นอาจมอบอ านาจใหบุ้คคลต่อไปน้ีใชสิ้ทธิแทนตนกไ็ด ้

1. คู่สมรสของสมาชิกท่ีจดทะเบียนถกูตอ้งตามกกหมาย 
2. บุคคลผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจจากสมาชิกใหใ้ชสิ้ทธิแทน 

3. ผูมี้อ  านาจหรือผูแ้ทน ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป็นสมาชิก 

                                                                                              
หมวดที ่ 7 

การประชุมสมาชิก 

 ขอ้ 24. นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรตอ้งจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยคร้ังแรกก าหนดใหค้ณะกรรมการนิติ
บุคคลจดัใหมี้ข้ึนภายใน 6 เดือน  นบัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือรับรองการจดทะเบียนจดัตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร และการประชุม
ประจ าปีคร้ังต่อไปใหมี้ข้ึนภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินงวดบญัชี 

ขอ้ 25. นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร จะเรียกประชุมใหญ่วสิามญัไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

      1. สมาชิกจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดท าหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการหมู่บา้นใหมี้การประชุม
สมาชิกและในหนงัสือร้องขอนั้นตอ้งระบุวตัถุประสงคใ์นการเรียกประชุมไดด้ว้ย 

เม่ือคณะกรรมการหมู่บา้นไดรั้บหนงัสือร้องขอใหมี้การประชุมความวรรคแรก ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้นจดัใหมี้การประชุม
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บจดหมาย 

ถา้คณะกรรมการหมู่บา้นไม่จดัใหมี้การประชุมภายในระยะเวลาตามขอ้ 1 วรรคสอง สมาชิกของผูร้้องขอใหมี้การประชุมหรือสมาชิก
หรือสมาชิกอ่ืนจ านวนไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1 วรรคหน่ึง จะจดัใหมี้การประชุมสมาชิกเองกไ็ด ้และในกรณีเช่นน้ีใหท่ี้ประชุม
เลือกสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุมคนหน่ึงเป็นประธานการประชุม 

     2. คณะกรรมากรหมู่บา้นเห็นเป็นการสมควรจะใหมี้การประชุม 



ขอ้ 26. องคป์ระชุมของการประชุมสมาชิก และการลงมติใหถื้อตามขอ้ 2. ขอ้ 28. ขอ้ 29. โดยอนุโลม 

ขอ้ 27. การจดัใหมี้การประชุมสมาชิก ผูจ้ดัใหมี้การประชุมตอ้งส่งหนงัสือนดัประชุมและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไปยงัสมาชิกทุกคนก่อน
การประชุม ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ยกเวน้การปนระชุมเร่งด่วนใหส่้งล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั หนงัสือนดัประชุมดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งระบุ
วนัเวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชุม 

ขอ้ 28. ในการประชุมสมาชิกคร้ังใด ถา้ไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ตามท่ีก าหนดไวแ้ละการประชุมสมาชิกนั้นเกิดข้ึนตามค าร้องขอของ
สมาชิก กใ็หง้ดการประชุมสมาชิกท่ีคณะกรรมการหมู่บา้นเป็นผูจ้ดัใหมี้การเรียกประชุมอีกคร้ังหน่ึง โดยจดัใหมี้ข้ึนภายในสามสิบวนั 
นบัแต่วนัท่ีนดัประชุมสมาชิกคร้ังแรก การประชุมคร้ังหลงัน้ีตอ้งมีสมาชิกเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด และมีสมาชิกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองไม่นอ้ยกวา่สิบรายจึงจะครบองคป์ระชุม 

 สมาชิกอาจมอบฉนัทะเป็นหนงัสือใหผู้อ่ื้นประชุมและออกเสียงแทนตนได ้แต่ผูรั้บมอบฉนัทะคนหน่ึงจะรับมอบฉนัทะให้
ออกเสียงในการประชุมคร้ังหน่ึงเกิน 10 รายมิได ้

 การนบัจ านวนสมาชิก ใหน้บัช่ือจากการถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินแปลงจดัสรร 1 แปลง เท่ากบั 1 เสียง 
การใชห้นงัสือมอบฉนัทะของสมาชิกท่ีลงนาม โดยเจา้ของกรรมสิทธ์ิในแปลงท่ีดินจดัสรร หรือผูมี้อ  านาจ ตอ้งแสดงเอกสารท่ีมีรูปถ่าย
ประกอบตามท่ีทางราชากรออกใหแ้นบในการมอบฉนัทะ จึงจะถือวา่เป็นการมอบฉนัทะ จึงจะถือวา่เป็นการมอบฉนัทะท่ีถกูตอ้งแลว้
ตามขอ้บงัคบัน้ี 

ขอ้ 29.การลงมติในท่ีประชุมสมาชิกใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 

1. ใหใ้ชเ้สียงเอกฉนัทข์องสมาชิกในการพิจารณาควบคุมนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร หรือการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 
2. ใหใ้ชเ้สียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุม ในการพิจารณาลงมติตาม ขอ้ 23. (1) ขอ้ 30.(3) และขอ้ 32. 

แห่งขอ้บงัคบันิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 
3. ใหใ้ชเ้สียงขา้งมากของสมาชิกท่ีร่วมประชุมในการลงมติเร่ืองอ่ืน ๆ 

ขอ้ 30.ในการประชุมสมาชิกคร้ังใด ถา้มีการจดัการประชุมหรือมีการลงมติโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือขอ้บงัคบั สมาชิกอาจร้องขอให้
ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมคร้ังนั้นได ้โดยตอ้งร้องขอต่อศาลภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี ท่ีประชุมสมาชิกมีมติท่ีประชุมสมาชิก
มีอ านาจหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบาย ควบคุมและประเมินผล ในการด าเนินกิจการของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร ซ่ึงรวมทั้งในขอ้
ต่อไปน้ี 

1. พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนคณะกรรมการหมู่บา้น 

2. รับทราบผลการด าเนินการประจ าปี ของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรจากคณะกรรมการหมู่บา้น 

3. พิจารณาอนุมติั ก าหนดอตัราการเรียกค่าใชจ่้ายจากสมาชิก 

4. พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีรายรับ-รายจ่ายประจ าปีของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 
5. อนุมติัแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 
6. พิจารณาก าหนดวงเงินซ่ึงนิติบุคคลอาจกูย้มืหรือค ้าประกนั 

7. พิจารณาการเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบันิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 
8. พิจารณาขอ้ก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบติังานของคณะกรรมการหมู่บา้น 

9. พิจารณาการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 
10. อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 
 

 

 

 

 



 

หมวดที ่8 
การเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อบังคบั 

ขอ้ 31.คะแนนเสียงเห็นชอบในการลงมติของท่ีประชุมสมาชิกในการพิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบั ก าหนดดงัน้ี 

1. การเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 3. จะตอ้งมีคะแนนเสียงเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 

2. การเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั นอกจากท่ีระบุไวใ้นขอ้ 31. (1) จะตอ้งมีคะแนนเสียงขา้งมากของสมาชิกท่ีเขา้ร่วม
ประชุมสมาชิก 

ขอ้ 32.บุคคลต่อไปน้ีมีสิทธิในการเสนอขอแกไ้ขขอ้บงัคบั 

1. คณะกรรมการหมู่บา้น 

2. ผูจ้ดัการนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเสนอผา่นคณะกรรมการหมู่บา้น 

3. สมาชิกจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด ท าหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการหมู่บา้น 

ขอ้ 33.กรณีท่ีนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรมีความประสงคท่ี์จะจดทะเบียนเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้นยืน่ค  าขอ
ตามแบบท่ีคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางก าหนด ต่อเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัหรือเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัสาขาแห่งทอ้งท่ีซ่ึงท่ีดินนั้น
ตั้งอยูพ่ร้อมดว้ยหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

1. รายงานการประชุมสมาชิกท่ีมีมติใหเ้ปล่ียนแปลงขอ้บงัคบั 

2. ส าเนาขอ้บงัคบัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
เม่ือเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัหรือเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัสาขาจะทะเบียนเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัแลว้ ใหข้อ้บงัคบัท่ี
เปล่ียนแปลงมีผลใชบ้งัคบัได ้

 

หมวดที ่9 
การยกเลกินิตบุิคคลหมู่บ้านจัดสรร 

ขอ้ 34.เม่ือนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรจดทะเบียนจดัตั้งแลว้ ต่อมาท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หย้กเลิกนิติบุคคลหมู่บา้น
จดัสรร ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้นยืน่ค  าขอจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร ตามแบบท่ีคณะกรรมการท่ีดินกลางก าหนด ต่อเจา้
พนกังานท่ีดินจงัหวดัหรือเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัสาขาแห่งทอ้งท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู ่พร้อมดว้ยหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

1. หนงัสือส าคญัการจดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 
2. รายงานการประชุมท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิกท่ีมีมติใหย้กเลิกนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 
3. บญัชีท่ีดินอนัเป็นสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และทรัพยสิ์นอ่ืนของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 
4. บญัชีหน้ีหรือภาระผกูพนัของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรและหนงัสือยนิยอมของเจา้หนา้ท่ีใหย้กเลิกนิติบุคคลหมู่บา้น

จดัสรร (ถา้มี) 
5. หลกัฐานการจดัตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนเพ่ือรับโอนท่ีดินอนัเป็นสาธารณูปโภคบริการสาธารณะและทรัพยสิ์นอ่ืน

ตาม (3) ไปจดัการและดูแลบ ารุงรักษา (ถา้มี) 
ขอ้ 35.เม่ือเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดั หรือเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัสาขา จดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรแลว้ ใหนิ้ติบุคคล
หมู่บา้นจดัสรรเป็นอนัยกเลิก 

 ใหท่ี้ประชุมสมาชิกนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร ตั้งผูช้  าระบญัชีภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมู่บา้น
จดัสรรและใหน้ าบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายเพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยการช าระบญัชีหา้งหุน้ส่วน และบริษทัจ ากดัมาใชบ้งัคบัแก่การ
ช าระของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร โดยอนุโลมทั้งน้ีหา้มมิใหผู้ช้  าระบญัชีจ าหน่ายท่ีดินอนัเป็นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะเวน้
แต่เป็นมติของการประชุมสมาชิกและไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ 



 ผูช้  าระบญัชีตอ้งจดัการช าระบญัชีของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรใหเ้สร็จภายในหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิกนิติ
บุคคลหมู่บา้นจดัสรรตั้งตามวรรคสอง เวน้แต่คณะกรรมการจะก าหนดระยะเวลาไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

ขอ้ 36.ท่ีดินอนัเป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ รวมทั้งทรัพยสิ์นของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรท่ีเหลือจากการช าระหน้ีใหผู้ช้  าระ
หน้ี ใหผู้ช้  าระบญัชีโอนท่ีดินและทรัพยสิ์นดงักล่าวใหแ้ก่นิติบุคคลอ่ืนตามกฎหมายอ่ืนท่ีจดัตั้งข้ึน 

ในกรณีท่ีนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรมิไดจ้ดัตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายเพ่ือรับโอนท่ีดินและทรัพยสิ์นดงักล่าวตามวรรคหน่ึง ใหผู้ ้
ช  าระบญัชีด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. จดทะเบียนรับโอนท่ีดินอนัเป็นสาธารณูปโภคใหเ้ป็นสาธารณะประโยชน์ หรือใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2. จดทะเบียนโอนท่ีดินอนัเป็นบริการสาธารณะใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งน้ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูรั้บ
โอนตอ้งไม่ด าเนินการใดๆ อนัเป็นการเปล่ียนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อการไดรั้บบริการหรือใชป้ระโยชน์ในส่ิงอ านวย
ความสะดวกเดิมของผูถื้อครองท่ีดินจดัสรร 

3. ทรัพยสิ์นอ่ืนใหแ้บ่งแก่สมาชิกของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรตามอตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาและจดัการ
สาธารณูปโภค 

หมวดที ่10 
ผู้จัดการนิตบุิคคลหมู่บ้านจัดสรร 

ขอ้ 37. คณะกรรมการหมู่บา้นด าเนินการคดัสรร และแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เป็นผูจ้ดัการนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรท าหนา้ท่ี
บริหารและจดัการด าเนินงานของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรแทนคณะกรรมการหมู่บา้น ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ
หมู่บา้น และอยูใ่นกรอบของวตัถุประสงคข์องขอ้บงัคบัน้ี 

ขอ้ 38. ในกรณีแต่งตั้งนิติบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร  นิติบุคคลนั้นตอ้งมีประสบการณ์ในดา้นการบริหารการจดัการ
หมู่บา้นจดัสรร และจดัการด าเนินงานของนิติบุคคลธรรมดาเป็นผูด้  าเนินการแทนในฐานะผูจ้ดัการ โดยบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่ง
ผูจ้ดัการหรือผูช่้วยผูจ้ดัการ แลไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

1. ตอ้งค าพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 
2. เป็นคนวิกลจริตหรือศาลสั่งใหเ้ป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

การพน้จากต าแหน่งใหเ้ป็นไปตามสัญญาวา่จา้งหรือคณะกรรมการหมู่บา้นมีมติใหพ้น้จากต าแหน่งอนัเน่ืองจากประพฤติตนขดัต่อ
ศีลธรรมอนัดี หรือความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
ขอ้ 39. ผูจ้ดัการนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร มีอ  านาจหนา้ท่ีคณะกรรมการก าหนดไว ้

หมวดที ่11 
บทบังคบัแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคบัหรือระเบียบนิตบุิคคลหมู่บ้านจัดสรร 

ขอ้ 40. ในกรณีสมาชิกคา้งช าระค่าใชจ่้ายของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร ตั้งแต่ 2 เดือนข้ึนไป หรือกรณีท่ีใชเ้ชค็ช าระค่าใชจ่้ายดงักล่าว
ใหแ้ก่ นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร แลว้ถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ สมาชิกตอ้งรับผิดชอบดงัน้ี 

 1 .ตอ้งรับผดิชอบช าระค่าบอกกล่าวทวงถามใหแ้ก่นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร คร้ังละ 100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น) ทุกคร้ัง 
 ท่ีทวงถามโดยช าระในวนัเด่ียวกนักบัการช าระค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

2 .กรณีท่ีช าระใชจ่้ายรายเดือนตามขอ้ 42. ล่าชา้กวา่เวลาท่ีก าหนดสมาชิกจะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราร้อยละ 10 ของจ านวนเงิน
ท่ีคา้งช าระ 

3. หากคา้งช าระตั้งแต่สามเดือนข้ึนไป ใหนิ้ติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร โดยคณะกรรมการหมู่บา้น มีอ  านาจในการระงบัการ
ใหบ้ริการสาธารณะ หรือการใชสิ้ทธิในสาธารณูปโภคแลว้แต่กรณี 



4. และถา้หากคา้งช าระตั้งแต่หกเดือนขน้ไป ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้นฯโดย ประธานคณะกรรมการฯ  ท าหนงัสือแจง้เจา้
พนกังานท่ีดิน เพ่ือระงบัการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในท่ีดินจดัสรรของผูค้า้งช าระ จนกวา่จะช าระใหค้รบถว้นและ
ใหถื้อวา่หน้ีค่าบ ารุงรักษาและจดัการสาธารณูปโภคน้ีเป็นหน้ีบุริมสิทธิในมูลรักษาอสังหาริมทรัพยเ์หนือท่ีดินจดัสรรของ
ผูค้า้งช าระ 

ขอ้ 41. สมาชิกหรือผูใ้ชป้ระโยชน์ท่ีฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี หรือท าความเสียหายใหเ้กิดข้ึนแก่สาธารณูปโภค หรือบริการ
สาธารณะ ผูจ้ดัการนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหมู่บา้นหรือท่ีประชุมสมาชิก มีอ  าอาจในการงดการ
ใหบ้ริการสาธารณะ หรือการใชสิ้ทธิในสาธารณูปโภคลว้นแลว้แต่กรณี 

 

หมวดที ่12  
วธีิการเรียกเกบ็ค่าบ ารุงรักษาและค่าจัดการสาธารณูปโภค และค่าบริการสาธารณะ 

ขอ้ 42. ภายใตบ้ทบญัญติัของระเบียบคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลาง วา่ดว้ยการก าหนดค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาและการจดัการ
สาธารณูปโภค พ.ศ.2545 ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้นประกาศอตัราเรียกเกบ็อยา่งอ่ืน (ถา้มี) ใหส้มาชิกทราบอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนจะมีการ
เกบ็จริง 
 อตัราการเรียกเกบ็ตามขา้งตน้ ก าหนดใหส้มาชิกช าระเป็นรายเดือน และสมาชิกตอ้งช าระใหก้บันิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร
ภายในวนัท่ี 3 ของทุกเดือน โดยสมาชิกตอ้งมีหนา้ท่ีมาติดต่อช าระ ณ ส านกังานท่ีตั้งของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 
 

หมวดเฉพาะกาล 

 
ขอ้ 43. ในระหวา่งการจดันิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร และยงัไม่มีอตัราการเรียกเกบ็ประกาศใช ้ใหส้มาชิกช าระค่าใชจ่้ายในการจดัการ
บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและค่าบริการสาธารณะดงัน้ี 

1. บา้นพกัอาศยัประเภทบา้นแถว (ทาวน์เฮา้ส์ ) พ้ืนท่ี (ตารางวา ) x 5 + 200 บาท / เดือน 

2. บา้นพกัอาศยัประเภทบา้นเด่ียว พ้ืนท่ี ( ตารางวา ) x  5 + 200 บาท / เดือน 

3. ส่วนท่ีเกิด 100 ตารางวา คิดตารางวาละ  1  บาท 

ขอ้ 44. ในช่วงแรกของการจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร ใหค้ณะผูด้  าเนินการจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรท าหนา้ท่ีเป็น
คณะกรรมการหมู่บา้นเป็นการชัว่คราวจนกวา่จะมีคณะกรรมการหมู่บา้นตามขอ้ 10. ทั้งน้ีตอ้งไม่เกน 6 เดือน นบัแต่ขอ้บงัคบัน้ีมีผล
บงัคบัใช ้ 

 
    
  

  

 
  

 
 

 
 

 

 



           
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 
               

 
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 


