
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
อาคารชุด 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อาคารชุด” หมายความวา อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได

เปนสวน ๆ โดยแตละสวนประกอบดวยกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนบุคคลและกรรมสิทธิ์รวมในทรัพย
สวนกลาง 

“ทรัพยสวนบุคคล” หมายความวา หองชุด และหมายความรวมถึงส่ิงปลูกสราง 
หรือที่ดินที่จัดไวใหเปนของเจาของหองชุดแตละราย 

“หองชุด” หมายความวา สวนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกไดเปน
สวนเฉพาะของแตละบุคคล 

“ทรัพยสวนกลาง” หมายความวา สวนของอาคารชุดที่มิใชหองชุด ที่ดินที่ตั้ง
อาคารชุด และท่ีดินหรือทรัพยสินอื่นที่มีไวเพ่ือใชหรือเพ่ือประโยชนรวมกันสําหรับเจาของรวม 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๖๗/ฉบับพิเศษ หนา ๒๙/๓๐ เมษายน ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด” หมายความวา หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสวนบุคคล และกรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสวนกลาง 

“เจาของรวม” หมายความวา เจาของหองชุดในอาคารชุดแตละอาคารชุด 
“นิติบุคคลอาคารชุด” หมายความว า  นิติบุคคลที่ ได จดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“ขอบังคับ” หมายความวา ขอบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด 
“การประชุมใหญ”๒ หมายความวา การประชุมใหญสามัญหรือการประชุมใหญ

วิสามัญของเจาของรวม แลวแตกรณ ี

“คณะกรรมการ”๓ หมายความวา คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด 
“กรรมการ”๔ หมายความวา กรรมการนิติบุคคลอาคารชุด 

“ผูจัดการ”๕ หมายความวา ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายไม
เกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้  และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
การจดทะเบียนอาคารชุด 

   
 

มาตรา ๖๖  ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารใดประสงคจะจดทะเบียนที่ดินและ
อาคารนั้นใหเปนอาคารชุดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหย่ืนคําขอจดทะเบียนอาคารชุดตอพนักงาน
เจาหนาที่พรอมหลักฐานและรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
                                                 

๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “การประชุมใหญ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓ มาตรา ๔ นิยามคําวา “คณะกรรมการ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔ มาตรา ๔ นิยามคําวา “กรรมการ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

๕ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ผูจัดการ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

๖ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) โฉนดที่ดิน 
(๒) แผนผังอาคารชุด รวมทั้งเสนทางเขาออกสูทางสาธารณะ 
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับหองชุด ทรัพยสวนบุคคล และทรัพยสวนกลาง ไดแก 

จํานวนพื้นที่ลักษณะการใชประโยชนและอ่ืน ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๔) อัตราสวนที่เจาของหองชุดแตละหองชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางตาม

มาตรา ๑๔ 
(๕) คํารับรองของผูย่ืนคําขอวาอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้นปราศจาก

ภาระผูกพันใด ๆ เวนแตการจํานองอาคารรวมกับที่ดิน 
(๖) รางขอบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด 
(๗) หลักฐานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖/๑๗  ในกรณีที่ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารตามมาตรา ๖ ทําการ

โฆษณาขายหองชุดในอาคารชุด ตองเก็บสําเนาขอความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่
นําออกโฆษณาแกบุคคลทั่วไปไมวาจะทําในรูปแบบใดไวในสถานที่ทําการจนกวาจะมีการขายหอง
ชุดหมด และตองสงสําเนาเอกสารดังกลาวใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไวอยางนอยหนึ่งชุด 

การโฆษณาขายหองชุดในอาคารชุดในสวนที่เก่ียวกับหลักฐานและรายละเอียดที่
กําหนดไวในมาตรา ๖ ขอความหรือภาพที่โฆษณาจะตองตรงกับหลักฐานและรายละเอียดที่ย่ืน
พรอมคําขอจดทะเบียน และตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสวนกลางนอกจากที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๑๕ ใหชัดเจน 

ใหถือวาขอความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนเปนสวนหนึ่งของสัญญา
จะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายหองชุด แลวแตกรณี หากขอความหรือภาพใดมีความหมายขัดหรือ
แยงกับขอความในสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายหองชุด ใหตีความไปในทางที่เปนคุณแก
ผูจะซื้อหรือผูซื้อหองชุด 

 
มาตรา ๖/๒๘  สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายหองชุดระหวางผูมี

กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารตามมาตรา ๖ กับผูจะซื้อหรือผูซื้อหองชุดตองทําตามแบบสัญญาที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายหองชุดตามวรรคหนึ่งสวนใด มิไดทําตาม
แบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดและไมเปนคุณตอผูจะซื้อหรือผูซื้อหองชุด สัญญาสวนนั้น
ไมมีผลใชบังคับ 

 
มาตรา ๗  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา ๖ 

แลว ถามีรายชื่อเจาหนี้จํานองหรือเจาหนี้ซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียนนั้น

                                                 
๗ มาตรา ๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘ มาตรา ๖/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปรากฏอยูในโฉนดที่ดิน ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศคําขอนั้นพรอมกับมีหนังสือแจงไปยัง
เจาหนี้ดังกลาวใหมาแจงแกพนักงานเจาหนาที่ พรอมทั้งแสดงหลักฐานภายในสามสิบวันนับแตวัน
ไดรับหนังสือแจง 

วรรค ๒๙  (ยกเลิก) 
เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเห็นวาเปนการถูกตองและท่ีดินนั้นปราศจาก

ภาระผูกพันใด ๆ หรือในกรณีที่ที่ดินนั้นติดการจํานองแตผูรับจํานองยินยอมใหจดทะเบียนอาคาร
ชุด ใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนอาคารชุดได แตในกรณีที่อาคารติดการจํานองโดยไม
ครองถึงที่ดิน หามมิใหรับจดทะเบียนอาคารชุด 

ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาการขอจดทะเบียนอาคารชุดดังกลาวไมถูกตอง 
ใหพนักงานเจาหนาที่มีคําส่ังไมรับจดทะเบียนอาคารชุดและมีหนังสือแจงไปยังผูย่ืนคําขอพรอม
ดวยเหตุผลโดยไมชักชา 

การจดทะเบียนอาคารชุด ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๘  การขอจดทะเบียนตามมาตรา ๖ การประกาศ การแจงเจาหนี้และการ

จดทะเบียนตามมาตรา ๗ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๙  เมื่อพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนอาคารชุดแลว ใหพนักงาน

เจาหนาที่สงโฉนดที่ดินที่ย่ืนมาตามมาตรา ๖ ไปยังเจาพนักงานที่ดินทองที่ที่อาคารชุดนั้นตั้งอยู
ภายในสิบหาวันเพื่อใหจดแจงในสารบัญสําหรับจดทะเบียนของโฉนดที่ดินวาที่ดินนั้นอยูภายใต
บังคับแหงพระราชบัญญัตินี้และใหเก็บรักษาโฉนดที่ดินนั้นไว 

ในกรณีที่ที่ดินติดการจํานองแตผูรับจํานองยินยอมใหจดทะเบียนอาคารชุด ให
พนักงานเจาหนาที่บันทึกความยินยอมของผูรับจํานองตามมาตรา ๗ วรรคสาม และจํานวนเงินที่
ผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี้จากหองชุดแตละหองชุดตามมาตรา ๒๒ ไวดวย 

 
มาตรา ๑๐  เมื่อมีการจดทะเบียนอาคารชุดและเจาพนักงานที่ดินไดจดแจงใน

โฉนดที่ดินตามมาตรา ๙ แลว หามมิใหจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินดังกลาวอีก
ตอไป เวนแตกรณีที่บัญญัติไวตามพระราชบัญญัตินี้ และหามมิใหขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้นกอ
ภาระผูกพันเกี่ยวกับอาคารชุดดังกลาว 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่มีคําส่ังไมรับจดทะเบียนอาคารชุด ผูย่ืน

คําขอมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง 
ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ คําวินิจฉัยของ

รัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๒ 

                                                 
๙ มาตรา ๗ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมสิทธิ์ในหองชุด 
   

 
มาตรา ๑๒  กรรมสิทธิ์ในหองชุดจะแบงแยกมิได 
 
มาตรา ๑๓  เจาของหองชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนบุคคลที่เปนของตน และมี

กรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสวนกลาง 
พ้ืนหอง ผนังก้ันหองที่แบงระหวางหองชุดใด ใหถือวาเปนกรรมสิทธิ์รวมของ

เจาของรวมระหวางหองชุดนั้น และการใชสิทธิเก่ียวกับทรัพยดังกลาวใหเปนไปตามขอบังคับ 
เจาของหองชุดจะกระทําการใด ๆ ตอทรัพยสวนบุคคลของตนอันอาจจะเปนการ

กระทบกระเทือนตอโครงสราง ความมั่นคง การปองกันความเสียหายตอตัวอาคารหรือการอื่น
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับมิได 

 
มาตรา ๑๔๑๐  อัตราสวนในกรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสวนกลางของเจาของรวมให

เปนไปตามอัตราสวนระหวางเนื้อที่ของหองชุดแตละหองชุดกับเนื้อที่ของหองชุดทั้งหมดในอาคาร
ชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา ๖ 

 
มาตรา ๑๕  ทรัพยสินตอไปนี้ใหถือวาเปนทรัพยสวนกลาง 
(๑) ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด 
(๒) ที่ดินที่มีไวเพ่ือใชหรือเพ่ือประโยชนรวมกัน 
(๓) โครงสราง และส่ิงกอสรางเพื่อความมั่นคงและเพื่อการปองกันความเสียหาย

ตอตัวอาคารชุด 
(๔) อาคารหรือสวนของอาคารและเครื่องอุปกรณที่มีไวเพ่ือใชหรือเพ่ือประโยชน

รวมกัน 
(๕) เครื่องมือและเครื่องใชที่มีไวเพ่ือใชหรือเพ่ือประโยชนรวมกัน 
(๖) สถานที่ที่มีไวเพ่ือบริการสวนรวมแกอาคารชุด 
(๗) ทรัพยสินอื่นที่มีไวเพ่ือใชหรือเพ่ือประโยชนรวมกัน 
(๘)๑๑ สํานักงานของนิติบุคคลอาคารชุด 
(๙)๑๒ อสังหาริมทรัพยที่ซื้อหรือไดมาตามมาตรา ๔๘ (๑) 
(๑๐)๑๓ ส่ิ งกอสรางหรือระบบที่สร าง ข้ึนเพื่อ รักษาความปลอดภัยหรือ

สภาพแวดลอมภายในอาคารชุด เชน ระบบปองกันอัคคีภัย การจัดแสงสวาง การระบายอากาศ 
การปรับอากาศ การระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย หรือการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
                                                 

๑๐ มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑ มาตรา ๑๕ (๘) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒ มาตรา ๑๕ (๙) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓ มาตรา ๑๕ (๑๐) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๑)๑๔ ทรัพยสินที่ใชเงินตามมาตรา ๑๘ ในการดูแลรักษา 
 
มาตรา ๑๖  ทรัพยสวนกลางที่เปนอสังหาริมทรัพยจะถูกฟองใหแบงแยกบังคับ

จํานอง หรือบังคับใหขายทอดตลาด แยกจากทรัพยสวนบุคคลมิได 
 
มาตรา ๑๗  การจัดการและการใชทรัพยสวนกลางใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

นี้ และตามขอบังคับ 
 
มาตรา ๑๗/๑๑๕  ในกรณีที่มีการจัดพื้นที่ของอาคารชุดเพื่อประกอบการคาตอง

จัดระบบการเขาออกในพื้นที่ดังกลาวเปนการเฉพาะไมใหรบกวนความเปนอยูโดยปกติสุขของ
เจาของรวม 

หามผูใดประกอบการคาในอาคารชุด เวนแตเปนการประกอบการคาในพื้นที่ของ
อาคารชุดที่จัดไวตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๘๑๖  เจาของรวมตองรวมกันออกคาภาษีอากรตามอัตราสวนที่เจาของ

รวมแตละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางตามมาตรา ๑๔ 
เจาของรวมตองรวมกันออกคาใชจายที่เกิดจากการใหบริการสวนรวมและที่เกิด

จากเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีไวเพ่ือใชหรือเพ่ือประโยชนรวมกัน 
และคาใชจายที่เกิดจากการดูแลรักษาและการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสวนกลาง ตามอัตราสวนที่
เจาของรวมแตละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางตามมาตรา ๑๔ หรือตามสวนแหงประโยชนที่
มีตอหองชุด ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในขอบังคับ 

ใหผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารตามมาตรา ๖ เปนเจาของรวมในหองชุดที่ยัง
ไมมีการโอนกรรมสิทธิ์ใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และตองรวมออกคาใชจายตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสองสําหรับหองชุดดังกลาวดวย 

 
มาตรา ๑๘/๑๑๗  ในกรณีที่เจาของรวมไมชําระเงินตามมาตรา ๑๘ ภายในเวลาที่

กําหนดตองเสียเงินเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละสิบสองตอปของจํานวนเงินที่คางชําระโดยไมคิดทบ
ตน  ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในขอบังคับ 

เจาของรวมที่คางชําระเงินตามมาตรา ๑๘ ตั้งแตหกเดือนข้ึนไปตองเสียเงินเพิ่ม
ในอัตราไมเกินรอยละยี่สิบตอปและอาจถูกระงับการใหบริการสวนรวมหรือการใชทรัพยสวนกลาง
ตามที่กําหนดในขอบังคับ รวมทั้งไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญ 

เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งใหถือเปนคาใชจายตามมาตรา ๑๘ 
                                                 

๑๔ มาตรา ๑๕ (๑๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕ มาตรา ๑๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗ มาตรา ๑๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๙๑๘  คนตางดาวและนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว อาจถือ

กรรมสิทธิ์ในหองชุดได ถาเปนคนตางดาวและนิติบุคคลดังตอไปนี้ 
(๑) คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวา

ดวยคนเขาเมือง 
(๒) คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการลงทุน 
(๓) นิติบุคคลตามที่กําหนดไวในมาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘ แหงประมวล

กฎหมายที่ดิน ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 
(๔) นิติบุคคลซึ่งเปนคนตางดาวตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ ลง

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการลงทุน 

(๕)๑๙ คนตางดาวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือวาเปนคนตางดาวซึ่งนําเงินตรา
ตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอก
ประเทศหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ 

 
มาตรา ๑๙ ทวิ๒๐  อาคารชุดแตละอาคารชุดจะมีคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่

ระบุไวในมาตรา ๑๙ ถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดไดเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินอัตรารอยละสี่สิบเกา
ของเนื้อที่ของหองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา ๖ 

 
มาตรา ๑๙ ตรี๒๑  การโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดใหแกคนตางดาวหรือนิติบุคคล

ตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ใหผูขอโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดแจงรายชื่อคนตางดาวหรือนิติบุคคล
ตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ พรอมทั้งอัตราสวนเนื้อที่ของหองชุดที่คนตางดาวหรือนิติบุคคล
ดังกลาวถือกรรมสิทธิ์อยูแลวตอพนักงานเจาหนาที่ และใหคนตางดาวหรือนิติบุคคลผูขอรับโอน
กรรมสิทธิ์ในหองชุดแสดงหลักฐานดังตอไปนี้ตอพนักงานเจาหนาที่ดวย 

(๑) สําหรับคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ (๑) ตองแสดงหลักฐานการ
เปนผูไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

(๒) สําหรับคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ (๒) ตองแสดงหลักฐานการ
เปนผูไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 

(๓) สําหรับนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ (๓) ตองแสดงหลักฐานการจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 

                                                 
๑๘ มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๙ มาตรา ๑๙ (๕) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๐ มาตรา ๑๙ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๑ มาตรา ๑๙ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) สําหรับนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ (๔) ตองแสดงหลักฐานการ
เปนผูไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 

(๕)๒๒ สําหรับคนตางดาวและนิติบุคคลตามมาตรา ๑๙ (๕) ตองแสดงหลักฐาน
การนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือหลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของ
บุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอกประเทศหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศในจํานวนไมนอย
กวาคาหองชุดที่จะซื้อ 

 
มาตรา ๑๙ จัตวา๒๓  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับเอกสารและหลักฐานตาม

มาตรา ๑๙ ตรี และตรวจสอบแลวเห็นวาเปนเอกสารและหลักฐานที่ถูกตองตามมาตรา ๑๙ ตรี 
และอัตราสวนการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามมาตรา ๑๙ ทั้งผูที่ถือ
กรรมสิทธิ์อยูแลวและผูที่ขอรับโอนไมเกินอัตราที่กําหนดไวในมาตรา ๑๙ ทวิ ใหพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุดตามหมวด ๔ ใหแกคนตางดาว
หรือนิติบุคคลผูขอรับโอนนั้น” 

 
มาตรา ๑๙ เบญจ๒๔  คนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ตอง

จําหนายหองชุดในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑)๒๕ เมื่อคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ไดมาซึ่งหองชุด

โดยไดรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรม หรือโดยประการอื่น แลวแตกรณี 
เมื่อรวมกับหองชุดที่มีคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ถือกรรมสิทธิ์อยูแลว
ในอาคารชุดนั้นเกินอัตราที่กําหนดตามมาตรา ๑๙ ทวิ 

(๒) เมื่อคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ (๑) ถูกเพิกถอนการอนุญาตให
มีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรหรือใบสําคัญถิ่นที่อยูของคนตางดาวใชไมได 

(๓) เมื่อคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ (๑) (๒) และ (๕) ถูกส่ัง
เนรเทศออกไปนอกราชอาณาจักรและไมไดรับการผอนผันหรือถูกสงไปประกอบอาชีพ ณ ที่ใด
แทนการเนรเทศ 

(๔) เมื่อคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ (๒) ไมไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหอยูในราชอาณาจักร 

(๕) เมื่อนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ (๔) ถูกเพิกถอนบัตรสงเสริมการ
ลงทุน 

                                                 
๒๒ มาตรา ๑๙ ตรี (๕) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๒๓ มาตรา ๑๙ จัตวา แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๔ มาตรา ๑๙ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๕ มาตรา ๑๙ เบญจ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คนตางดาวหรือนิติบุคคลซึ่งตองจําหนายหองชุดตามวรรคหนึ่ง ตองแจงเปน
หนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันที่มีเหตุตองจําหนายตาม
วรรคหนึ่ง 

ทั้งนี้ สําหรับกรณี (๑) ใหจําหนายเฉพาะหองชุดที่เกินอัตราที่กําหนด สําหรับ
กรณี (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหจําหนายหองชุดที่มีกรรมสิทธิ์อยูทั้งหมด 

การจําหนายหองชุดตามวรรคสาม ใหจําหนายภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งป
นับแตวันที่ไดมา ซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุด หรือวันที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูใน
ราชอาณาจักร หรือใบสําคัญถิ่นที่อยูใชไมได หรือวันที่ถูกส่ังเนรเทศ หรือวันที่ถูกคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนเพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร หรือวันที่ถูกเพิกถอนบัตรสงเสริม
การลงทุน แลวแตกรณี ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหอธิบดีกรมที่ดินมีอํานาจ
จําหนายหองชุดนั้น และใหนําบทบัญญัติเร่ืองการบังคับจําหนายที่ดินตามความในหมวด ๓ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎกระทรวงที่ออกตามบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับแกการจําหนาย
หองชุดดังกลาวดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๙ ฉ๒๖  เมื่อเจาพนักงานผูมีอํานาจมีคําส่ังเพิกถอนการอนุญาตใหคน

ตางดาวมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร หรือเมื่อขอเท็จจริงปรากฏแกเจาพนักงานวาใบสําคัญถิ่นที่อยู
ของคนตางดาวใชไมไดสําหรับคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ (๑) หรือเมื่อเจาพนักงานผู
มีอํานาจมีคําส่ังเนรเทศคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ (๑) (๒) หรือ (๕) ออกไปนอก
ราชอาณาจักรหรือมีคําส่ังเพิกถอนการอนุญาตใหคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ (๒) อยู
ในราชอาณาจักร หรือมีคําส่ังเพิกถอนบัตรสงเสริมการลงทุนสําหรับนิติบุคคลตามที่ระบุไวใน
มาตรา ๑๙ (๔) แลวแตกรณี ใหเจาพนักงานดังกลาวขางตนแจงใหอธิบดีกรมที่ดินทราบภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่มีคําส่ังหรือวันที่ทราบขอเท็จจริงดังกลาว 

 
มาตรา ๑๙ สัตต๒๗  คนตางดาวหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว

นอกจากที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ไดมาซึ่งหองชุดโดยไดรับมรดกในฐานะเปนทายาทโดยธรรม หรือ
ผูรับพินัยกรรมหรือโดยประการอื่น แลวแตกรณี ตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ
ภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันที่ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุด และตองจําหนายหองชุดนั้น
ภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุด ถาไมจําหนายภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหนําความในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๙ อัฏฐ๒๘  ผูใดไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุดในขณะที่มีสัญชาติไทยถา

ตอมาผูนั้นเสียสัญชาติไทย เพราะการสละสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติ หรือถูกถอนสัญชาติไทย 

                                                 
๒๖ มาตรา ๑๙ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๗ มาตรา ๑๙ สัตต เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๘ มาตรา ๑๙ อัฎฐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ และมิใชเปนคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ตองแจงเปน
หนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการเสียสัญชาติไทยและการที่ไมอาจถือกรรมสิทธิ์ในหองชุด
ตอไปไดภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันที่เสียสัญชาติไทย และตองจําหนายหองชุดที่มี
กรรมสิทธิ์อยูทั้งหมดภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่เสียสัญชาติไทย ถาไมจําหนาย
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหนําความในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๙ นว๒๙  ผูใดไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุดในขณะที่มีสัญชาติไทย ถา

ตอมาผูนั้นเสียสัญชาติไทย เพราะการสละสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติ หรือการถูกถอนสัญชาติ
ไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ และเปนคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ถาประสงคจะมี
กรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไปตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการเสียสัญชาติไทย 
และตองนําหลักฐานวาเปนคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ มาแจงตอพนักงานเจาหนาที่
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่เสียสัญชาติไทย แตถาการมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตาง
ดาวนั้นเกินอัตราตามมาตรา ๑๙ ทวิ ตองจําหนายหองชุดที่เกินอัตราที่กําหนดภายในกําหนดเวลา
ไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่เสียสัญชาติไทย ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหนํา
บทบัญญัติในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม๓๐ 

ถาคนตางดาวตามวรรคหนึ่งไมประสงคจะมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไป ตองแจง
เปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการเสียสัญชาติไทยภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแต
วันที่เสียสัญชาติไทย และตองจําหนายหองชุดที่มีกรรมสิทธิ์อยูทั้งหมดภายในกําหนดเวลาไมเกิน
หนึ่งปนับแตวันที่เสียสัญชาติไทย ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหนําความในมาตรา 
๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๙ ทศ๓๑  นิติบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยและมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดอยูแลว

ถาตอมาสภาพของนิติบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงไปเปนนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว
และมิใชเปนนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ
ถึงการเปลี่ยนสภาพและการที่ไมอาจถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไปไดภายในกําหนดเวลาหกสิบวัน
นับแตวันที่เปลี่ยนสภาพ และตองจําหนายหองชุดที่มีกรรมสิทธิ์อยูทั้งหมดภายในกําหนดเวลาไม
เกินหนึ่งปนับแตวันที่เปลี่ยนสภาพ ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหนําความในมาตรา 
๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

                                                 
๒๙ มาตรา ๑๙ นว เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓๐ มาตรา ๑๙ นว วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๓๑ มาตรา ๑๙ ทศ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙ เอกาทศ๓๒  นิติบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยและมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดอยู
แลวถาตอมาสภาพของนิติบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงไปเปนนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตาง
ดาวและอาจถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดไดเพราะเปนนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ถาประสงค
จะมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไป ตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการเปลี่ยน
สภาพ และตองนําหลักฐานวาเปนนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ มาแจงตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่เปลี่ยนสภาพ แตถาการมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดของ
นิติบุคคลนั้นเกินอัตราที่กําหนดตามมาตรา ๑๙ ทวิ ตองจําหนายหองชุดที่เกินอัตราที่กําหนด
ภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่เปลี่ยนสภาพ ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลา
ดังกลาวใหนําความในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถานิติบุคคลตามวรรคหนึ่งไมประสงคจะมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไป ตองแจง
เปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการเปลี่ยนสภาพภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวัน
เปลี่ยนสภาพและตองจําหนายหองชุดที่มีกรรมสิทธิ์อยูทั้งหมดภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับ
แตวันที่เปลี่ยนสภาพ ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหนําความในมาตรา ๑๙ เบญจ 
วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๙ ทวาทศ๓๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๙ เตรส๓๔  (ยกเลิก) 

 
หมวด ๓ 

หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด 
   

 
มาตรา ๒๐  เมื่อไดรับจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา ๗ แลวใหพนักงาน

เจาหนาที่ดําเนินการออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดตามแผนผังอาคารชุดที่จดทะเบียนนั้นโดยไม
ชักชา 

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุดจะกระทํามิไดจนกวาจะจด
ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามมาตรา ๓๑ เวนแตเปนการจดทะเบียนไถถอนจํานองที่พนักงาน
เจาหนาที่ไดจดแจงการจํานองไวตามมาตรา ๒๒ หรือเปนการโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดทั้งหมด
ใหแกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนโดยถือกรรมสิทธิ์รวม 

 
มาตรา ๒๑  หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด อยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี ้
(๑) ตําแหนงที่ดินและจํานวนเนื้อที่ของที่ดินของอาคารชุด 

                                                 
๓๒ มาตรา ๑๙ เอกาทศ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓๓ มาตรา ๑๙ ทวาทศ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๔ มาตรา ๑๙ เตรส ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ที่ตั้ง เนื้อที่ และแผนผังของหองชุด ซึ่งแสดงความกวาง ความยาว และ
ความสูง 

(๓) อัตราสวนแหงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง 
(๔) ช่ือตัวและชื่อสกุลของผูมีกรรมสิทธิ์ในหองชุด 
(๕) สารบัญสําหรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
(๖) ลายมือช่ือพนักงานเจาหนาที ่
(๗) ประทับตราประจําตําแหนงของพนักงานเจาหนาที ่
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดใหทําเปนคูฉบับรวมสองฉบับ มอบใหผูมีกรรมสิทธิ์ใน

หองชุดฉบับหนึ่ง อีกฉบับหนึ่งเก็บไวที่สํานักงานของพนักงานเจาหนาที่ สําหรับฉบับที่เก็บไวที่
สํานักงานของพนักงานเจาหนาที่นั้นจะจําลองเปนรูปถายก็ได ในกรณีเชนนี้ใหลงลายมือช่ือและ
ประทับตราประจําตําแหนงของพนักงานเจาหนาที่ดวย 

แบบ หลักเกณฑ และวิธีการออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดรวมทั้งใบแทนหนังสือ
กรรมสิทธิ์หองชุด ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๕ (๑) หรือ (๒) ติดการ

จํานองอยูกอนจดทะเบียนอาคารชุด แตผูรับจํานองไดยินยอมใหจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา 
๗ วรรคสาม เมื่อออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด พนักงานเจาหนาที่จะตองระบุใหผูขอจดทะเบียน
เปนผูมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดและจดแจงการจํานองนั้นในหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดทุกฉบับ พรอม
ทั้งระบุจํานวนเงินที่ผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี้จากหองชุดแตละหองชุด โดยคํานวนจํานวนเงิน
ดังกลาวตามอัตราสวนแหงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางไวในสารบัญสําหรับจดทะเบียนดวย 

เมื่อไดออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดตามวรรคหนึ่งแลว ใหถือวาหองชุดแตละ
หองเปนประกันหนี้จํานองเฉพาะสวนที่ระบุไวในหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดนั้น 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไดจดแจงการจํานองอสังหาริมทรัพยใน

หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดตามมาตรา ๒๒ แลว การจําหนายหองชุดแตละหองในครั้งแรกโดยผูขอ
จดทะเบียนอาคารชุดซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดจะจําหนายหองชุดนั้น
ใหผูรับโอนกรรมสิทธิ์หองชุดไดรับโอนไปโดยปลอดจํานอง 

 
มาตรา ๒๔  เมื่อปรากฏวา การออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด การจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุด หรือการจดแจงรายการในสารบัญสําหรับจดทะเบียน
คลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเพิกถอนหรือแกไขได 
แลวแตกรณ ี

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสอบสวนและเรียกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด 
เอกสารที่ไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ไดจดแจงรายการในสารบัญสําหรับจด
ทะเบียน หรือเอกสารอื่นที่เก่ียวของมาพิจารณา แตกอนที่จะดําเนินการเพิกถอนหรือแกไข ให
พนักงานเจาหนาที่แจงใหผูมีสวนไดเสียทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันเพื่อใหโอกาสคัดคาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาไมคัดคานภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ใหถือวาไมมีการคัดคาน ในกรณีที่
พนักงานเจาหนาที่เรียกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดมาดําเนินการไมได ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดได 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งพิจารณาประการใดแลว ให
ดําเนินการไปตามนั้น 

ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังถึงที่สุดใหเพิกถอนหรือแกไขอยางใดแลว 
ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น 

 
มาตรา ๒๕  หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดของผูใดสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญ 

ใหเจาของขอรับใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดนั้นได 
 
มาตรา ๒๖  ในกรณีที่มีการออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดตามมาตรา ๒๔ 

หรือมาตรา ๒๕ แลว ใหหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดฉบับเดิมเปนอันยกเลิก เวนแตศาลจะสั่งเปน
อยางอ่ืน 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดฉบับที่เก็บไวที่สํานักงานของ

พนักงานเจาหนาที่สูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกหนังสือ
กรรมสิทธิ์หองชุดฉบับเจาของหองชุดมาพิจารณา แลวจัดทําข้ึนใหมโดยอาศัยหลักฐานเดิม 

 
หมวด ๔ 

การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรม 
   

 
มาตรา ๒๘  ใหพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้เปนพนักงานเจาหนาที่

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุด 
 
มาตรา ๒๙๓๕  ผูใดประสงคจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุดตาม

พระราชบัญญัตินี้ใหนําหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดมาจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ 
ในกรณีที่ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุด พนักงาน

เจาหนาที่จะรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไดเมื่อหองชุดดังกลาวปลอดจากหนี้อันเกิดจาก
คาใชจายตามมาตรา ๑๘ โดยตองมีหนังสือรับรองการปลอดหนี้คราวที่สุดจากนิติบุคคลอาคารชุด
มาแสดง 

ผูจัดการตองดําเนินการออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้ตามวรรคสองใหแก
เจาของรวมภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอและเจาของรวมไดชําระหนี้อันเกิดจาก
คาใชจายตามมาตรา ๑๘ ครบถวนแลว 

                                                 
๓๕ มาตรา ๒๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความในวรรคสองมิใหใชบังคับแกกรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอน
กรรมสิทธิ์ในหองชุดกอนจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 

 
มาตรา ๓๐  ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายที่ดิน หมวด ๖ การจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และกฎกระทรวงที่ออกตามบทบัญญัติดังกลาว มาใชบังคับแกการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุดโดยอนุโลม 

 
หมวด ๕ 

นิตบิุคคลอาคารชุด 
   

 
มาตรา ๓๑  การโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยไมเปน

การโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดทั้งหมดในอาคารชุดใหแกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนโดยถือ
กรรมสิทธิ์รวมจะกระทําไดตอเมื่อผูขอโอนและผูขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดดังกลาวยื่นคําขอ
โอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดพรอมกับคําขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด โดยมีสําเนาขอบังคับและ
หลักฐานในการจดทะเบียนอาคารชุดตอพนักงานเจาหนาที่ 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเห็นวาเปนการถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาที่จด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดใหแกผูขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดและจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุดตามวรรคหนึ่งพรอมกันไปและใหประกาศการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดในราช
กิจจานุเบกษา 

การขอและการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการ ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดภายหลังที่ไดจด
ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแลว 

 
มาตรา ๓๒๓๖  ขอบังคับอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 
(๑) ช่ือนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งตองมีคําวา “นิติบุคคลอาคารชุด” ไวดวย 
(๒) วัตถุประสงคตามมาตรา ๓๓ 
(๓) ที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งจะตองตั้งอยูในอาคารชุด 
(๔) จํานวนเงินคาใชจายของนิติบุคคลอาคารชุดที่เจาของรวมตองชําระลวงหนา 
(๕) การจัดการทรัพยสวนกลาง 
(๖) การใชทรัพยสวนบุคคลและทรัพยสวนกลาง 
(๗) อัตราสวนที่เจาของรวมแตละหองชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางตามที่

ขอจดทะเบียนอาคารชุด 
(๘) อัตราสวนคาใชจายรวมกันของเจาของรวมตามมาตรา ๑๘ 

                                                 
๓๖ มาตรา ๓๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๙) ขอความอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับที่ไดจดทะเบียนไว จะกระทําไดก็แตโดยมติของที่

ประชุมใหญเจาของรวม และผูจัดการตองนําไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสบิวนั
นับแตวันที่ที่ประชุมใหญเจาของรวมมีมติ 

ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับนั้นไมขัดตอ
กฎหมายใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับนั้น 

 
มาตรา ๓๓  นิติบุคคลอาคารชุดที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา ๓๑ ใหมีฐานะเปน

นิติบุคคล 
นิติบุคคลอาคารชุดมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดการ และดูแลรักษาทรัพยสวนกลาง 

และใหมีอํานาจกระทําการใด ๆ เพ่ือประโยชนตามวัตถุประสงคดังกลาว ทั้งนี้ ตามมติของเจาของ
รวมภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีที่อาคารชุดถูกเวนคืนบางสวนตามกฎหมายวาดวยการ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย ใหเจาของรวมซึ่งถูกเวนคืนหองชุดหมดสิทธิในทรัพยสวนกลางที่เหลือ
จากการถูกเวนคืน ในกรณีนี้ใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดการใหเจาของรวมซึ่งไมถูกเวนคืนหองชุด
รวมกันชดใชราคาใหแกเจาของรวมซึ่งหมดสิทธิไปดังกลาว ทั้งนี้ ตามอัตราสวนที่เจาของรวมแต
ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง 

เพ่ือประโยชนในการชดใชราคาใหแกเจาของรวมซึ่งหมดสิทธิไปตามวรรคหนึ่ง 
ใหถือวาหนี้เพ่ือชดใชราคาดังกลาวมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสวนบุคคลของเจาของหองชุดซึ่งไมถูก
เวนคืนหองชุด เชนเดียวกับคาใชจายตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง 

 
มาตรา ๓๕  ใหนิติบุคคลอาคารชุดมีผูจัดการคนหนึ่ง ซึ่งจะเปนบุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคลก็ได 
ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูจัดการ ใหนิติบุคคลนั้นแตงตั้งบุคคลธรรมดาคนหนึ่ง

เปนผูดําเนินการแทนนิติบุคคลในฐานะผูจัดการ 
 
มาตรา ๓๕/๑๓๗  ผูจัดการตองมีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบหาปบริบูรณ และตองไมมี

ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนบุคคลลมละลาย 
(๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๓) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงาน

ของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 
(๔) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                                                 

๓๗ มาตรา ๓๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) เคยถูกถอดถอนจากการเปนผูจัดการเพราะเหตุทุจริต หรือมีความประพฤติ
เส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 

(๖) มีหนี้คางชําระคาใชจายตามมาตรา ๑๘ 
ในกรณีที่ผูจัดการเปนนิติบุคคล ผูดําเนินการแทนนิติบุคคลนั้นในฐานะผูจัดการ

ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งดวย 
 
มาตรา ๓๕/๒๓๘  การแตงตั้งผูจัดการใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญเจาของรวม

ตามมาตรา ๔๙ และใหผูจัดการซึ่งไดรับแตงตั้งนําหลักฐาน หรือสัญญาจางไปจดทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญเจาของรวมมีมติ 

 
มาตรา ๓๕/๓๓๙  ผูจัดการพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตายหรือส้ินสภาพการเปนนิติบุคคล 
(๒) ลาออก 
(๓) ส้ินสุดระยะเวลาตามที่กําหนดไวในสัญญาจาง 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๕/๑ 
(๕) ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงที่ออกตาม

ความในพระราชบัญญัตินี้ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจางและท่ีประชุมใหญ
เจาของรวมมีมติใหถอดถอนตามมาตรา ๔๙ 

(๖) ที่ประชุมใหญเจาของรวมมีมติใหถอดถอน 
 
มาตรา ๓๖๔๐  ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) ปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามมาตรา ๓๓ ตามขอบังคับหรือ

ตามมติของที่ประชุมใหญเจาของรวมหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ โดยไมขัดตอกฎหมาย 
(๒) ในกรณีจําเปนและรีบดวน ใหผูจัดการมีอํานาจโดยความริเร่ิมของตนเองสั่ง

หรือกระทําการใด ๆ เก่ียวกับความปลอดภัยของอาคารดังเชนวิญูชนจะพึงรักษาและจัดการ
ทรัพยสินของตนเอง 

(๓) จัดใหมีการดูแลความปลอดภัยหรือความสงบเรียบรอยภายในอาคารชุด 
(๔) เปนผูแทนของนิติบุคคลอาคารชุด 
(๕) จัดใหมีการทําบัญชีรายรับรายจายประจําเดือน และติดประกาศใหเจาของ

รวมทราบภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนและตองติดประกาศเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน
ตอเนื่องกัน 

                                                 
๓๘ มาตรา ๓๕/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๙ มาตรา ๓๕/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๐ มาตรา ๓๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) ฟองบังคับชําระหนี้จากเจาของรวมที่คางชําระคาใชจายตามมาตรา ๑๘ เกิน
หกเดือนข้ึนไป 

(๗) หนาที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ผูจัดการตองปฏิบัติหนาที่ดวยตนเอง เวนแตกิจการซึ่งตามขอบังคับหรือมติของ

ที่ประชุมใหญเจาของรวมตามมาตรา ๔๙ (๒) กําหนดใหมอบหมายใหผูอ่ืนทําแทนไดและตองอยู
ปฏิบัติหนาที่ตามเวลาที่กําหนดไวในขอบังคับ 

 
มาตรา ๓๗๔๑  ใหมีคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดประกอบดวยกรรมการไม

นอยกวาสามคนแตไมเกินเกาคน ซึ่งแตงตั้งโดยที่ประชุมใหญเจาของรวม 
กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป ในกรณีกรรมการพนจาก

ตําแหนงกอนวาระหรือมีการแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมี
วาระอยูในตําแหนงใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว 

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคสอง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมให
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหม
เขารับหนาที่ 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสอง
วาระติดตอกันไมได เวนแตไมอาจหาบุคคลอื่นมาดํารงตําแหนงได 

การแตงตั้งกรรมการ ใหผูจัดการนําไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญเจาของรวมมีมติ 

 
มาตรา ๓๗/๑๔๒  บุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ 
(๑) เจาของรวมหรือคูสมรสของเจาของรวม 
(๒) ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือผูพิทักษในกรณีที่เจาของรวมเปนผูเยาว 

คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ แลวแตกรณ ี
(๓) ตัวแทนของนิติบุคคลจํานวนหนึ่งคน ในกรณีที่นิติบุคคลเปนเจาของรวม 
ในกรณีที่หองชุดใดมีผูถือกรรมสิทธิ์เปนเจาของรวมหลายคน ใหมีสิทธิไดรับ

แตงตั้งเปนกรรมการจํานวนหนึ่งคน 
 
มาตรา ๓๗/๒๔๓  บุคคลซึ่งจะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตองไมมีลักษณะ

ตองหาม ดังตอไปนี ้
(๑) เปนผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

                                                 
๔๑ มาตรา ๓๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๒ มาตรา ๓๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๓ มาตรา ๓๗/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) เคยถูกที่ประชุมใหญเจาของรวมใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือถอด
ถอนจากการเปนผูจัดการเพราะเหตุทุจริต หรือมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพรองใน
ศีลธรรมอันด ี

(๓) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงาน
ของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 

(๔) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
มาตรา ๓๗/๓๔๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจาก

ตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ไมไดเปนบุคคลตามมาตรา ๓๗/๑ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 

๓๗/๒ 
(๔) ที่ประชุมใหญเจาของรวมมีมติตามมาตรา ๔๔ ใหพนจากตําแหนง 
 
มาตรา ๓๗/๔๔๕  ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ

และจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการก็ได 
 
มาตรา ๓๗/๕๔๖  ใหประธานกรรมการเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ และใน

กรณีที่กรรมการตั้งแตสองคนข้ึนไปรองขอใหเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการ
กําหนดวันประชุมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับการรองขอ 

 
มาตรา ๓๗/๖๔๗  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไม

นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ

หนาที่ไดใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแต
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด” 

 
                                                 

๔๔ มาตรา ๓๗/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๕ มาตรา ๓๗/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๖ มาตรา ๓๗/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๗ มาตรา ๓๗/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๘๔๘  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด 
(๒) แตงตั้งกรรมการคนหนึ่งข้ึนทําหนาที่เปนผูจัดการ ในกรณีที่ไมมีผูจัดการ

หรือผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามปกติไดเกินเจ็ดวัน 
(๓) จัดประชุมคณะกรรมการหนึ่งครั้งในทุกหกเดือนเปนอยางนอย 
(๔) หนาที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๘/๑๔๙  ใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดทํางบดุลอยางนอยหนึ่งครั้งทุกรอบ

สิบสองเดือนโดยใหถือวาเปนรอบปในทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดนั้น 
งบดุลตามวรรคหนึ่งตองมีรายการแสดงจํานวนสินทรัพยและหนี้สินของนิติ

บุคคลอาคารชุดกับทั้งบัญชีรายรับรายจาย และตองจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบ แลวนําเสนอ
เพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญเจาของรวมภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี 

 
มาตรา ๓๘/๒๕๐  ใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดทํารายงานประจําปแสดงผลการ

ดําเนินงานเสนอตอที่ประชุมใหญเจาของรวมพรอมกับการเสนองบดุล และใหสงสําเนาเอกสาร
ดังกลาวใหแกเจาของรวมกอนวันนัดประชุมใหญลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 

 
มาตรา ๓๘/๓๕๑  ใหนิติบุคคลอาคารชุดเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการ

ดําเนินงานและงบดุล พรอมทั้งขอบังคับไวที่สํานักงานของนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อใหพนักงาน
เจาหนาที่หรือเจาของรวมตรวจดูได 

รายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานและงบดุลตามวรรคหนึ่ง ใหนิติบุคคล
อาคารชุดเก็บรักษาไวไมนอยกวาสิบปนับแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญเจาของรวม 

 
มาตรา ๓๙  นิติบุคคลอาคารชุดอาจใชสิทธิของเจาของรวมครอบไปถึงทรัพย

สวนกลางทั้งหมด ในการตอสูบุคคลภายนอก หรือเรียกรองเอาทรัพยสินคืน เพ่ือประโยชนของ
เจาของรวมทั้งหมดได 

 
มาตรา ๔๐  ใหเจาของรวมชําระเงินใหแกนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อดําเนินกิจการ

ของนิติบุคคลอาคารชุด ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินคาใชจายของนิติบุคคลอาคารชุดที่เจาของแตละหองชุดจะตองชําระ

ลวงหนา 

                                                 
๔๘ มาตรา ๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๙ มาตรา ๓๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๐ มาตรา ๓๘/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๑ มาตรา ๓๘/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) เงินทุนเมื่อเร่ิมตนกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งตามขอบังคับ หรือตาม
มติของที่ประชุมใหญ 

(๓) เงินอื่นเพื่อปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญภายใตเง่ือนไขซึ่งที่ประชุมใหญ
กําหนด 

 
มาตรา ๔๑  เพ่ือประโยชนในการบังคับชําระหนี้อันเกิดจากคาใชจายตามมาตรา 

๑๘ ใหนิติบุคคลอาคารชุดมีบุริมสิทธิ ดังนี้ 
(๑) บุริมสิทธิเก่ียวกับคาใชจายตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนบุริมสิทธิ

ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิตามมาตรา ๒๕๙ (๑) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และมี
อยูเหนือสังหาริมทรัพยที่เจาของหองชุดนั้นนํามาไวในหองชุดของตน 

(๒) บุริมสิทธิเก่ียวกับคาใชจายตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ใหถือวาเปนบุริมสิทธิ
ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิตามมาตรา ๒๗๓ (๑) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และมี
อยูเหนือทรัพยสวนบุคคลของแตละเจาของหองชุด 

บุริมสิทธิตาม (๒) ถาผูจัดการไดสงรายการหนี้ตอพนักงานเจาหนาที่แลวใหถือ
วาอยูในลําดับกอนจํานอง 

 
มาตรา ๔๒๕๒  ใหผูจัดการจัดใหมีการประชุมใหญ โดยถือวาเปนการประชุมใหญ

สามัญครั้งแรกภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อแตงตั้ง
คณะกรรมการ และพิจารณาใหความเห็นชอบขอบังคับและผูจัดการที่จดทะเบียนตามที่ไดย่ืนขอ
จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดไวแลว 

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญสามัญไมเห็นชอบกับขอบังคับหรือผูจัดการตามวรรคหนึ่ง
ใหที่ประชุมใหญสามัญพิจารณาแกไขหรือเปล่ียนแปลงขอบังคับ หรือถอดถอนและแตงตั้ง
ผูจัดการดวย 

 
มาตรา ๔๒/๑๕๓  ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้ง

ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อกิจการ ดังตอไปนี ้
(๑) พิจารณาอนุมัติงบดุล 
(๒) พิจารณารายงานประจําป 
(๓) แตงตั้งผูสอบบัญชี 
(๔) พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 
 
มาตรา ๔๒/๒๕๔  ในกรณีมีเหตุจําเปน ใหบุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิเรียกประชุม

ใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได 

                                                 
๕๒ มาตรา ๔๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๓ มาตรา ๔๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ผูจัดการ 
(๒) คณะกรรมการโดยมติเกินกวาก่ึงหนึ่งของที่ประชุมคณะกรรมการ 
(๓) เจาของรวมไมนอยกวารอยละยี่สิบของคะแนนเสียงเจาของรวมทั้งหมดลง

ลายมือช่ือทําหนังสือรองขอใหเปดประชุมตอคณะกรรมการ ในกรณีนี้ ใหคณะกรรมการจัดใหมี
การประชุมภายในสิบหาวันนับแตวันรับคํารองขอ ถาคณะกรรมการมิไดจัดใหมีการประชุมภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว เจาของรวมตามจํานวนขางตนมีสิทธิจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเองได 
โดยใหแตงตั้งตัวแทนคนหนึ่งเพ่ือออกหนังสือเรียกประชุม 

 
มาตรา ๔๒/๓๕๕  การเรียกประชุมใหญตองทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ 

วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตาม
สมควรและจัดสงใหเจาของรวมไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม” 

 
มาตรา ๔๓๕๖  การประชุมใหญตองมีผูมาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไม

นอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในกรณีที่เจาของรวมมาประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง 

ใหเรียกประชุมใหมภายในสิบหาวันนับแตวันเรียกประชุมครั้งกอน และการประชุมใหญครั้งหลังนี้
ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ผูจัดการหรือคูสมรสของผูจัดการจะเปนประธานในการประชุมใหญมิได 
 
มาตรา ๔๔  มติของที่ประชุมใหญตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของเจาของรวม

ที่เขาประชุม เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 
มาตรา ๔๕  ในการลงคะแนนเสียง ใหเจาของรวมแตละรายมีคะแนนเสียงเทากับ

อัตราสวนที่ตนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง 
ถาเจาของรวมคนเดียวมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด

ใหลดจํานวนคะแนนเสียงของผูนั้นลงมาเหลือเทากับจํานวนคะแนนเสียงของบรรดาเจาของรวม
อ่ืน ๆ รวมกัน 

 
มาตรา ๔๖  เมื่อมีขอบังคับกําหนดใหเจาของรวมเพียงบางคนตองเสียคาใชจาย

ในการใดโดยเฉพาะ ใหเจาของรวมเหลานี้เทานั้นมีสวนออกเสียงในมติที่เก่ียวกับคาใชจายในการ
นั้น โดยแตละคนมีคะแนนเสียงตามอัตราสวนที่กําหนดไวในขอบังคับตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง 

 

                                                                                                                                            
๕๔ มาตรา ๔๒/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๕ มาตรา ๔๒/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๖ มาตรา ๔๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๗๕๗  เจาของรวมอาจมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอ่ืนออกเสียงแทนตน
ได แตผูรับมอบฉันทะคนหนึ่งจะรับมอบฉันทะใหออกเสียงในการประชุมครั้งหนึ่งเกินสามหองชุด
มิได 

บุคคลดังตอไปนี้จะรับมอบฉันทะใหออกเสียงแทนเจาของรวมมิได 
(๑) กรรมการและคูสมรสของกรรมการ 
(๒) ผูจัดการและคูสมรสของผูจัดการ 
(๓) พนักงานหรือลูกจางของนิติบุคคลอาคารชุดหรือของผูรับจางของนิติบุคคล

อาคารชุด 
(๔) พนักงานหรือลูกจางของผูจัดการ ในกรณีที่ผูจัดการเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๔๘๕๘  มติเก่ียวกับเรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนคะแนนเสียงของเจาของรวมทั้งหมด 
(๑) การซื้ออสังหาริมทรัพยหรือรับการใหอสังหาริมทรัพยที่มีคาภาระติดพันเปน

ทรัพยสวนกลาง 
(๒) การจําหนายทรัพยสวนกลางที่เปนอสังหาริมทรัพย 
(๓) การอนุญาตใหเจาของรวมทําการกอสราง ตกแตง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

หรือตอเติมหองชุดของตนเองที่มีผลกระทบตอทรัพยสวนกลางหรือลักษณะภายนอกของอาคาร
ชุดโดยคาใชจายของผูนั้นเอง 

(๔) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับเกี่ยวกับการใชหรือการจัดการทรัพย
สวนกลาง 

(๕) การแกไขเปลี่ยนแปลงอัตราสวนคาใชจายรวมกันในขอบังคับตามมาตรา 
๓๒ (๘) 

(๖) การกอสรางอันเปนการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือปรับปรุงทรัพยสวนกลาง 
(๗) การจัดหาผลประโยชนในทรัพยสวนกลาง 
ในกรณีที่เจาของรวมเขาประชุมมีคะแนนเสียงไมครบตามที่กําหนดไวในวรรค

หนึ่ง ใหเรียกประชุมใหมภายในสิบหาวันนับแตวันเรียกประชุมครั้งกอน และมติเก่ียวกับเรื่องที่
บัญญัติไวตามวรรคหนึ่งในการประชุมครั้งใหมนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนคะแนนเสียงของเจาของรวมทั้งหมด 

 
มาตรา ๔๙๕๙  มติเก่ียวกับเรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาหนึง่

ในสี่ของจํานวนคะแนนเสียงของเจาของรวมทั้งหมด 
(๑) การแตงตั้งหรือถอดถอนผูจัดการ 

                                                 
๕๗ มาตรา ๔๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๘ มาตรา ๔๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๙ มาตรา ๔๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) การกําหนดกิจการที่ผูจัดการมีอํานาจมอบหมายใหผูอ่ืนทําแทน 
 
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่อาคารชุดเสียหายทั้งหมดหรือเปนบางสวนแตเกินครึ่งหนึ่ง

ของจํานวนหองชุดทั้งหมด ถาเจาของรวมมีมติโดยคะแนนเสียงตามมาตรา ๔๘ ใหกอสรางหรือ
ซอมแซมอาคารสวนที่เสียหายนั้นใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดการกอสรางหรือซอมแซมอาคารสวนที่
เสียหายใหคืนดี 

ในกรณีที่อาคารชุดเสียหายเปนบางสวนแตนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนหองชุด
ทั้งหมด ถาสวนใหญของเจาของหองชุดที่เสียหายมีมติใหกอสรางหรือซอมแซมอาคารสวนที่
เสียหายนั้น ใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดการกอสรางหรือซอมแซมอาคารสวนที่เสียหายนั้นใหคืนดี 

คาใชจายในการกอสรางหรือซอมแซมอาคารที่เสียหายสําหรับที่เปนทรัพย
สวนกลาง ใหเจาของรวมทุกคนในอาคารชุดเฉลี่ยออกตามอัตราสวนที่เจาของรวมแตละคนมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง สวนคาใชจายในการกอสรางหรือซอมแซมสําหรับที่เปนทรัพยสวน
บุคคลใหตกเปนภาระของเจาของหองชุดที่เสียหายนั้น 

หองชุดที่กอสรางข้ึนใหมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใหถือวาแทนที่หองชุดเดิม
และใหถือวาหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดเดิมเปนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดสําหรับหองชุดที่กอสราง
ข้ึนใหมนั้น ถารายละเอียดในหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดเดิมไมตรงกับหองชุดที่กอสรางข้ึนใหม ให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจแกไขใหถูกตอง 

ถามีมติไมกอสรางหรือซอมแซมอาคารสวนที่เสียหายตามวรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง ใหนํามาตรา ๓๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อเจาของหองชุดที่ไมกอสรางหรือซอมแซมสวนที่เสียหายไดรับคาชดใชราคา
ทรัพยสวนกลางจากเจาของรวมแลว หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดของหองชุดดังกลาวเปนอันยกเลิก 
และใหเจาของสงคืนพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับชดใชราคาทรัพย
สวนกลางเพื่อหมายเหตุการยกเลิกในหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดทั้งฉบับเจาของหองชุดและฉบับที่
เก็บไวที่สํานักงานพนักงานเจาหนาที่ และใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศการยกเลิกหนังสือ
กรรมสิทธิ์หองชุดนั้นในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๖ 

การเลิกอาคารชุด 
   

 
มาตรา ๕๑  อาคารชุดที่ไดจดทะเบียนไวอาจเลิกไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง

ดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่ยังไมไดจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ผูขอจดทะเบียนอาคารชุด

หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดทั้งหมดในอาคารชุดแลวแตกรณี ขอเลิกอาคารชุด 
(๒) เจาของรวมมีมติเปนเอกฉันทใหเลิกอาคารชุด 
(๓) อาคารชุดเสียหายทั้งหมด และเจาของรวมมีมติไมกอสรางอาคารนั้นขึ้นใหม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) อาคารชุดถูกเวนคืนทั้งหมดตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 
มาตรา ๕๒  ในกรณีที่อาคารชุดเลิกเพราะเหตุตามมาตรา ๕๑ (๑) ใหผูขอเลิก

ย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตอพนักงานเจาหนาที่ 
เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเห็นวาเปนการถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาที่จด

ทะเบียนเลิกอาคารชุดและใหประกาศการจดทะเบียนเลิกอาคารชุดนั้นในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามมาตรานี้แลว ใหนํามาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ 

มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๕๓  ในกรณีที่อาคารชุดเลิกเพราะเหตุตามมาตรา ๕๑ (๒) หรือ (๓) ให

ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ตอพนักงานเจาหนาที่พรอมดวยหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด และสําเนารายงานการประชุมของ
เจาของรวมที่มีมติใหเลิกอาคารชุดนั้นหรือที่มีมติไมกอสรางอาคารชุดนั้นขึ้นใหมโดยมีผูจัดการนติิ
บุคคลอาคารชุดรับรองวาเปนสําเนาถูกตอง แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุม
เจาของรวมลงมติ 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเห็นวาเปนการถูกตอง ก็ใหรับจดทะเบียนเลิก
อาคารชุดและใหประกาศการจดทะเบียนเลิกอาคารชุดนั้นในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๕๔  เมื่อไดจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามมาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ 

แลว ใหหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดของอาคารชุดนั้นเปนอันยกเลิก และใหพนักงานเจาหนาที่หมาย
เหตุการยกเลิกในฉบับเจาของหองชุดและฉบับที่เก็บไวที่สํานักงานพนักงานเจาหนาที่ 

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจมีหนังสือเรียกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดฉบับ
เจาของหองชุดที่ยกเลิกคืนจากเจาของหรือผูครอบครองเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และให
เจาของหองชุดหรือผูครอบครองสงหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดแกพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบ
วันนับแตวันไดรับหนังสือเรียก 

 
มาตรา ๕๕  ใหพนักงานเจาหนาที่สงหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดที่ยกเลิกฉบับทีเ่ก็บ

ไวที่สํานักงานของพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งไดหมายเหตุการยกเลิกตามมาตรา ๕๔ แลว พรอมสําเนา
คําขอจดทะเบียนเลิกอาคารชุดไปใหเจาพนักงานที่ดินทองที่จดแจงในสารบัญสําหรับจดทะเบียน
ของโฉนดที่ดินเดิม โดยแสดงชื่อเจาของรวมที่มีช่ือในคําขอจดทะเบียนขอเลิกอาคารชุดเปนผูถือ
กรรมสิทธิ์รวมตามอัตราสวนที่เจาของรวมแตละคนถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง พรอมทั้ง
รายการภาระผูกพันอื่นที่ปรากฏในหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดนั้น 

เมื่อเจาพนักงานที่ดินไดจดแจงในโฉนดที่ดินตามวรรคหนึ่งแลว ใหที่ดินนั้นพน
จากการอยูภายใตบทบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ และใหเจาพนักงานที่ดินคืนโฉนดที่ดินนั้นใหแก
ผูถือกรรมสิทธิ์ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ที่มีช่ือเปนผูถือกรรมสทิธิใ์น
โฉนดที่ดินอันสืบเนื่องมาจากการจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามวรรคหนึ่ง ตองจําหนายที่ดินนั้น
เฉพาะสวนของตนภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่จดทะเบียนเลิกอาคารชุด ถาไม
จําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหนําความในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดย
อนุโลม๖๐ 

 
มาตรา ๕๖  ในกรณีที่อาคารชุดเลิกเพราะเหตุตามมาตรา ๕๑ (๔) ใหหนังสือ

กรรมสิทธิ์หองชุดของอาคารชุดนั้นเปนอันยกเลิก ใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนเลิกอาคารชุด
และใหประกาศการจดทะเบียนเลิกอาคารชุดนั้นในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง การจดแจงในสารบัญสําหรับจดทะเบียนของหนังสือ
กรรมสิทธิ์หองชุดและของโฉนดที่ดินเดิม ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๗  เมื่อมีการจดทะเบียนเลิกอาคารชุด ใหนิติบุคคลอาคารชุดเปนอัน

เลิก และใหที่ประชุมเจาของรวมตั้งผูชําระบัญชีภายในสิบสี่วันนับแตวันที่จดทะเบียนเลิกอาคารชุด 
 
มาตรา ๕๘  ผูชําระบัญชีมีอํานาจจําหนายทรัพยสวนกลางที่เปนสังหาริมทรัพย 

เวนแตที่ประชุมเจาของรวมจะมีมติเปนอยางอ่ืน 
 
มาตรา ๕๙  ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 

๒๒ หุนสวนและบริษัท หมวด ๕ การชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และ
บริษัทจํากัด มาใชบังคับแกการชําระบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๐  เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหแบง

ใหแกเจาของรวมตามอัตราสวนที่เจาของรวมแตละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง 
 

หมวด ๖/๑ 
พนักงานเจาหนาที่๖๑ 

   
 

มาตรา ๖๐/๑  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจ ดังตอไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ช้ีแจงขอเท็จจริงหรือทําคําช้ีแจงเปน
หนังสือ หรือใหสงเอกสาร บัญชี ทะเบียน หรือหลักฐานใดเพื่อประกอบการพิจารณาหรือ
ตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
                                                 

๖๐ มาตรา ๕๕ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๖๑ หมวด ๖/๑ พนักงานเจาหนาท่ี มาตรา ๖๐/๑ ถึง มาตรา ๖๐/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติ

อาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) เขาไปในที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด หรือที่ดิน อาคาร หรือ
สถานที่ที่เปนทรัพยสวนกลางของอาคารชุด เพ่ือสอบถามขอเท็จจริง ตรวจดูเอกสารหรือหลักฐาน
เพ่ือประกอบการพิจารณาหรือตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) อายัดเอกสาร บัญชี ทะเบียน หรือหลักฐานเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
และดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี ้

การปฏิบัติหนาที่ตาม (๒) พนักงานเจาหนาที่ตองไมกระทําการอันมีลักษณะเปน
การขมขูหรือตรวจคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูที่เก่ียวของอํานวย
ความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๖๐/๒  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว

แกบุคคลที่เก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๖๐/๓  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่

เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

 
หมวด ๗ 

คาธรรมเนียมและคาใชจาย 
   

 
มาตรา ๖๑  การขอและการจดทะเบียนอาคารชุดหรือนิติบุคคลอาคารชุด การขอ

และการจดทะเบียนเลิกอาคารชุด การเปล่ียนแปลงขอบังคับ การออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
หรือใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด การขอและการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือการทํา
ธุรกิจอื่นเกี่ยวกับหองชุด ใหผูขอเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา  ๖๒๖๒  ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายที่ดิน  หมวด  ๑๑ 

คาธรรมเนียมมาใชบังคับแกการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม” 
 

หมวด ๘ 
บทกําหนดโทษ๖๓ 
   

 

                                                 
๖๒ มาตรา ๖๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๓ หมวด ๘ บทกําหนดโทษ มาตรา ๖๓ ถึง มาตรา ๗๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๓  ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารตามมาตรา ๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๖/
๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๖/๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๖๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖/๑ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาหมื่น

บาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๖๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๗/๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

และปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ฝาฝนอยู 
 
มาตรา ๖๖  คนตางดาวหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวผูใดไม

แจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสอง มาตรา ๑๙ 
สัตต มาตรา ๑๙ อัฏฐ มาตรา ๑๙ นว มาตรา ๑๙ ทศ และมาตรา ๑๙ เอกาทศ ภายในเวลาที่
กําหนดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่
ฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๖๗  บุคคลใดถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดในฐานะเปนเจาของแทนคนตาง

ดาวหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว ไมวาคนตางดาวหรือนิติบุคคลดังกลาวจะมี
สิทธิถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดตามพระราชบัญญัตินี้หรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่ 
มาใชบังคับ โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๘  ผูจัดการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ วรรคสาม และมาตรา ๓๖ 

(๕) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยัง
ไมปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๖๙  ผูจัดการผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง มาตรา 

๓๕/๒ มาตรา ๓๗ วรรคหา และมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๗๐  ประธานกรรมการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๗/๕ และมาตรา ๓๘ 

(๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๗๑  นิติบุคคลอาคารชุดใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๘/๑ 

มาตรา ๓๘/๒ และมาตรา ๓๘/๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
ในกรณีที่นิติบุคคลอาคารชุดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ผูจัดการตองรับโทษ

ตามที่บัญญัติไวตามวรรคหนึ่งดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น 
 
มาตรา ๗๒  เจาของรวมผูใดดําเนินการกอสราง ตกแตง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

หรือตอเติมหองชุดของตนโดยฝาฝนมาตรา ๔๘ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๓  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ัง ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแก

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๖๐/๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับ
ไมเกินหกพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ส.  โหตระกิตย 

รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจาย๖๔ 
   

 
(๑) คาจดทะเบียนอาคารชุด ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๒) คาจดทะเบียนเลิกอาคารชุด ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๓) คาจดทะเบียนนิตบิุคคลอาคารชุด ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๔) คาจดทะเบียนผูจัดการ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๕) คาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงขอบังคับ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๖) คาออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดหรือ 

ใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด หองชุดละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๗) คาจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรม 

(ก) มีทุนทรัพย ใหเรียกเก็บรอยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย 
(ข) ไมมีทุนทรัพย  ๒๐๐ บาท 

(๘) คาธรรมเนียมเบ็ดเตลด็ 
(ก) คาคาํขอ  ๕๐ บาท 
(ข) คาคดัหรือสําเนาเอกสารตาง ๆ รวมทั้งคาคดั 

 หรือสําเนาเอกสารเปนพยานในคดแีพง  
 โดยเจาหนาทีเ่ปนผูคดัหรือสําเนา หนาละ ๕๐ บาท 

(ค) คารับรองเอกสารที่คัดหรือสําเนา ฉบับละ ๕๐ บาท 
(ง) คาตรวจหลักฐานทะเบียนหองชุด หองชุดละ ๑๐๐ บาท 
(จ) คารับอายดัหองชุด หองชุดละ ๑๐๐ บาท 
(ฉ) คามอบอํานาจ เร่ืองละ ๕๐ บาท 
(ช) คาตรวจสอบขอมูลดานทะเบียน  

 ดานประเมินราคา หรือขอมูลอ่ืน หองชุดละ ๑๐๐ บาท 
(ซ) คาสําเนาจากสื่อบนัทึกขอมูลทาง  

 คอมพิวเตอรหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ืน 
 หรือสําเนาขอมูลอ่ืน แผนละ ๕๐ บาท 

(๙) คาใชจาย 
(ก) คาปดประกาศไดแกผูปดประกาศ รายละ ๑๐๐ บาท 
(ข) คาพยานใหแกพยาน คนละ ๕๐ บาท 

                                                 
๖๔ อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจาย แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบัน ปญหาในดาน
ที่อยูอาศัยภายในเมืองไดเพ่ิมทวีมากข้ึน และระบบกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยไมอาจสนองความตองการของประชาชน ซึ่งตองอยูอาศัยในอาคาร
เดียวกันโดยรวมกันมีกรรมสิทธิ์หองชุดในอาคารนั้นแยกจากกันเปนสัดสวนได สมควรวางระบบ
กรรมสิทธิ์หองชุดขึ้น เพ่ือใหผูที่อยูในอาคารเดียวกันสามารถถือกรรมสิทธิ์หองชุดในอาคารสวนที่
เปนของตนแยกจากกันเปนสัดสวนและสามารถจัดระบบคาใชจายในการบํารุงรักษาอาคารรวมกัน
ได นอกจากนั้นสมควรวางมาตรการควบคุมการจัดตั้งอาคารชุดใหเหมาะสมเพื่อเปนหลักประกัน
ใหแกผูที่จะมาซื้อหองชุดเพื่ออยูอาศัย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๖๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรใหคนตาง
ดาวหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในที่ดินเสมือนคนตางดาวบางประเภท อาจไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุด
ได ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนในการสงเสริมการลงทุนอันจะกอใหเกิดความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒๖๖ 
 

มาตรา ๙  เมื่อครบกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับให
ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

เมื่อพนกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับตามวรรคหนึ่งให
คนตางดาวและนิติบุคคลที่ไดหองชุดมาตามมาตรา ๑๙ ทวิ วรรคสอง หรือคนตางดาวและนิติ
บุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ซึ่งรับโอนกรรมสิทธิ์หองชุดตอเนื่องจากคนตางดาว หรือนิติ
บุคคลดังกลาว ถือกรรมสิทธิ์หองชุดนั้นตอไปได แมวาจะเกินอัตราที่กําหนดไวในมาตรา ๑๙ ทวิ 
วรรคหนึ่ง 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพ่ิมเติมหลักเกณฑการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวและนิติบุคคลที่กฎหมายถือวา
เปนคนตางดาว เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินที่เปลี่ยนแปลงขอจํากัดเกี่ยวกับการนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร โดย
กําหนดใหผูนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรตองขายหรือฝากเงินตราตางประเทศนั้น
แกธนาคารที่ไดรับอนุญาตและแกไขอัตราสวนการถือกรรมสิทธิ์หองชุดในแตละอาคารชุดของคน
ตางดาวและนิติบุคคลที่กฎหมายถือวาเปนคนตางดาวใหเหมาะสมยิ่งข้ึน เพ่ืออํานวยความสะดวก
                                                 

๖๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๗๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๓๐ กันยายน ๒๕๓๔ 
๖๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๓๑ ก/หนา ๑/๒๗ เมษายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการซื้อหองชุดของบุคคลดังกลาว ตลอดจนเปนการเพิ่มกําลังซื้อใหกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ของประเทศที่กําลังประสบปญหาสภาวะซบเซาซึ่งเปนมาตรการหนึ่งในการฟนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม นอกจากนั้นไดเพ่ิมเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรา
กฎหมายที่มีบทบัญญัติเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๓๓๕ 
(๑) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑๖๗ 
 

มาตรา ๓๑  มิใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๘ แหง
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับแกการ
กําหนดอัตราสวนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง ทรัพยสินที่ถือวาเปนทรัพยสวนกลางและการ
กําหนดอัตราคาใชจายรวมกันของเจาของรวมในอาคารชุดที่ไดจดทะเบียนเปนอาคารชุดอยูกอน
หรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 
๒๕๒๒ ยังคงมีผลใชบังคับตอไปสําหรับอาคารชุดที่ไดจดทะเบียนเปนอาคารชุดอยูกอนหรือใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๒  มิใหนําบทบัญญัติในมาตรา  ๑๗/๑ และมาตรา  ๖๕ แหง

พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับแก
อาคารชุดซึ่งไดจดทะเบียนเปนอาคารชุดและมีหองชุดที่ใชเพ่ือการประกอบการคาอยูกอนหรือใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๓  ใหขอบังคับที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงใช

บังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ และใหนิติบุคคลอาคารชุดดําเนินการแกไข
หรือเ พ่ิมเติมใหสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้ภายในสามรอยหกสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๔  ใหผูจัดการหรือกรรมการของนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งดํารงตําแหนง

อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
หรือจนกวาที่ประชุมใหญเจาของรวมจะมีการแตงตั้งผูจัดการหรือกรรมการขึ้นใหม แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๓๕  ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายพระราชบัญญัติ

อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายพระราชบัญญัตินี้แทน 
 

                                                 
๖๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๔๔ ก/หนา ๕๘/๖ มีนาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

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 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดใชบังคับมานาน และปรากฏวาหลักเกณฑและรายละเอียดหลายประการไม
สามารถใชบังคับไดจริงในทางปฏิบัติและไมเพียงพอที่จะคุมครองประชาชนที่ซื้อหองชุดเพื่อการ
อยูอาศัย สมควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดจากการ
บังคับใชกฎหมายและคุมครองประชาชนผูซื้อหองชุดเพื่อการอยูอาศัย ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
รวมทั้งสมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 

วสุ สรรกําเนิด/ผูปรับปรุง 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 
 
 


