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ภาคผนวก ก.
เอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติ
อาคารชุด
พ.ศ. 2522
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2522
เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยอาคารชุด
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522”
มาตรา 2 พระราชบัญญัติใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ หรือขอบั งคับอื่นในสวนที่ มีบัญญัติไว แลว ใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“อาคารชุด” หมายความวา อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกไดเปน
สวน ๆ โดยแตละสวนประกอบด วยกรรมสิท ธิ์ในทรัพย สวนบุคคลและกรรมสิทธิ์รวมในทรัพ ย
สวนกลาง
“ทรัพยสวนบุคคล” หมายความวา หองชุด และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสรางหรือ
ที่ดินที่จัดไวใหเปนของเจาของหองชุดแตละราย
“หองชุด” หมายความวา สวนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกไดเปนสวน
เฉพาะของแตละบุคคล
“ทรัพยสวนกลาง” หมายความวา สวนของอาคารชุดที่มิใชหองชุด ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด
และที่ดินหรือทรัพยสินอื่นที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกันสําหรับเจาของรวม
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“หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด” หมายความวา หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวน
บุคคล และกรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสวนกลาง
“เจาของรวม” หมายความวา เจาของหองชุดในอาคารชุดแตละอาคารชุด
“นิติบุคคลอาคารชุด” หมายความวา นิติบุคคลที่ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
“ขอบังคับ” หมายความวา ขอบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด
“พนั ก งานเจ า หน า ที่ ” หมายความว า ผู ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง ให ป ฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และ
ใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายไมเกิน
อัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด 1 การจดทะเบียนอาคารชุด
มาตรา 6 ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารใดประสงคจะจดทะเบียนที่ดินและอาคารนั้น
ใหเปนอาคารชุดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นคําขอจดทะเบียนอาคาชุดตอพนักงาน
เจาหนาที่พรอมดวย
(1) โฉนดที่ดิน
(2) แผนผังอาคารชุด
(3) อัตราสวนที่เจาของหองชุดแตละหองชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางตาม
มาตรา 14
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับหองชุด ทรัพยสวนบุคคล และทรัพยสวนกลาง
(5) คํารับรองของผูยื่นคําขอวาอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้นไมติดการ
จํานองเวนแตการจํานองอาคารรวมกับที่ดิน
(6) หลักฐานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 7 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา 6 แลว
ถามีรายชื่อเจาหนี้จํานองหรือเจาหนี้ซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียนนั้นปรากฏ
อยู ในโฉนดที่ ดิ น ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ป ระกาศคํา ขอนั้ น พร อ มกั บ มี ห นัง สื อ แจ ง ไปยัง เจ า หนี้
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ดังกลาวใหมาแจงแกพนักงานเจาหนาที่ พรอมทั้งแสดงหลักฐานภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับ
หนังสือแจง
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปตรวจที่ดิน
และอาคารที่ขอจดทะเบียนในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือเรียก
บุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารตามความจําเปนได และใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเห็นวาเปนการถูกตองและที่ดินนั้นปราศจากภาระ
ผูกพันใด ๆ หรือในกรณีที่ที่ดินนั้นติดการจํานองแตผูรับจํานองยินยอมใหจดทะเบียนอาคารชุด ให
พนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนอาคารชุดได แตในกรณีที่อาคารติดการจํานองโดยไมครองถึง
ที่ดิน หามมิใหรับจดทะเบียนอาคารชุด
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาการขอจดทะเบียนอาคารชุดดังกลาวไมถูกตองให
พนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งไมรับจดทะเบียนอาคารชุดและมีหนังสือแจงไปยังผูยื่นคําขอพรอมดวย
เหตุผลโดยไมชักชา
การจดทะเบียนอาคารชุด ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 8 การขอจดทะเบียนตามมาตรา 6 การประกาศ การแจงเจาหนี้
และการจดทะเบี ย นตามมาตรา 7 ให เ ปน ไปตามหลั ก เกณฑ วิธี ก ารและเงื่ อนไขที่กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 9 เมื่อพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนอาคารชุดแลว ใหพนักงานเจาหนาที่
สงโฉนดที่ดินที่ยื่นมาตามมาตรา 6 ไปยังเจาพนักงานที่ดินทองที่ที่อาคารชุดนั้นตั้งอยูภายในสิบหา
วัน เพื่อใหจดแจงในสารบัญสําหรับจดทะเบียนของโฉนดที่ดินวาที่ดินนั้นอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัตินี้และใหเก็บรักษาโฉนดที่ดินนั้นไว
ในกรณี ที่ ที่ ดิ น ติ ด การจํ า นองแต ผู รั บ จํ า นองยิ น ยอมให จ ดทะเบี ย นอาคารชุ ด ให
พนักงานเจาหนาที่บันทึกความยินยอมของผูรับจํานองตามมาตรา 7 วรรคสาม และจํานวนเงินที่
ผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี้จากหองชุดแตละหองชุดตามมาตรา 22 ไวดวย
มาตรา 10 เมื่อมีการจดทะเบียนอาคารชุดและเจาพนักงานที่ดินไดจดแจงในโฉนด
ที่ดินตามมาตรา 9 แลว หามมิใหจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินดังกลาวอีกตอไป เวน
แตกรณีที่บัญญัติไวตามพระราชบัญญัตินี้ และหามมิใหขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้นกอภาระ
ผูกพันเกี่ยวกับอาคารชุดดังกลาว
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มาตรา 11 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งไมรับจดทะเบียนอาคารชุด ผูยื่นคําขอ
มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี
ใหเปนที่สุด
หมวด 2 กรรมสิทธิ์ในหองชุด
มาตรา 12 กรรมสิทธิ์ในหองชุดจะแบงแยกมิได
มาตรา 13 เจ า ของห อ งชุ ด มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย ส ว นบุ ค คลที่ เ ป น ของตน และมี
กรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสวนกลาง
พื้นหอง ผนังกั้นหองที่แบงระหวางหองชุดใด ใหถือวาเปนกรรมสิทธิ์รวมของเจาของ
รวมระหวางหองชุดนั้น และการใชสิทธิเกี่ยวกับทรัพยดังกลาวใหเปนไปตามขอบังคับ
เจ า ของหอ งชุดจะกระทําการใด ๆ ตอทรัพ ยส ว นบุ คคลของตนอัน อาจจะเปน การ
กระทบกระเทือนตอโครงสราง ความมั่นคง การปองกันความเสียหายตอตัวอาคารหรือการอื่น
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับมิได
มาตรา 14 กรรมสิทธิ์สวนที่เปนของเจาของรวมในทรัพยสวนกลาง ใหเปนไปตาม
อัตราสวนระหวางราคาของหองชุดแตละหองชุดกับราคารวมของหองชุดทั้งหมดในขณะที่ขอจด
ทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา 6
มาตรา 15 ทรัพยสินตอไปนี้ใหถือวาเปนทรัพยสวนกลาง
(1) ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด
(2) ที่ดินที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกัน
(3) โครงสราง และสิ่งกอสรางเพื่อความมั่นคงและเพื่อการปองกันความเสียหาย
ตอตัวอาคารชุด
(4) อาคารหรือสวนของอาคารและเครื่องอุปกรณที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชน
รวมกัน
(5) เครื่องมือและเครื่องใชที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกัน
(6) สถานที่ที่มีไวเพื่อบริการสวนรวมแกอาคารชุด
(7) ทรัพยสินอื่นที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกัน
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มาตรา 16 ทรัพยสวนกลางที่เปนอสังหาริมทรัพยจะถูกฟองใหแบงแยกบังคับจํานอง
หรือบังคับใหขายทอดตลาด แยกจากทรัพยสวนบุคคลมิได
มาตรา 17 การจัดการและการใชทรัพยสวนกลางใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และ
ตามขอบังคับ
มาตรา 18 เจาของรวมตองรวมกันออกคาใชจายที่เกิดจากบริการสวนรวมและที่เกิด
จากเครื่องมือ เครื่องใชที่มีไวเพื่อประโยชนรวมกัน ตามสวนแหงประโยชนที่มีตอหองชุด ทั้งนี้
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
เจาของรวมตองรวมกันออกคาภาษีอากรและคาใชจายที่เกิดจากการดูแลรักษา และ
การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสวนกลางตามอัตราสวนที่เจาของรวมแตละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย
สวนกลางตามมาตรา 14
มาตรา 19 คนต า งด า วและนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง กฎหมายถื อ ว า เป น คนต า งด า วอาจถื อ
กรรมสิทธิ์ในหองชุดได ถาเปนคนตางดาวและนิติบุคคลดังตอไปนี้
(1) คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมือง
(2) คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการลงทุน
(3) นิติบุคคลตามที่กําหนดไวในมาตรา 97 และมาตรา 98 แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดินซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
(4) นิติบุคคลซึ่งเปนคนตางดาวตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่
24พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 และไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการลงทุน
*(5) คนตา งดา วหรือนิติบุคคลที่ ก ฎหมายถือวา เป นคนตา งด าวซึ่งนํา เงินตรา
ตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคล
ที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]
มาตรา 19 ทวิ* อาคารชุดแตละอาคารชุดจะมีคนตางดาวและหรือนิติบุคคลตามที่
ระบุไวในมาตรา 19 ถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดไดเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินอัตรารอยละสี่สิบเกาของ
เนื้อที่ของหองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา 6
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อาคารชุ ด ใดที่ จ ะมี ค นต า งด า วและหรื อ นิ ติ บุ ค คลตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นมาตรา 19 ถื อ
กรรมสิ ท ธิ์ใ นห องชุ ดเกิ น กว า อั ต ราที่กํา หนดไวใ นวรรคหนึ่ง อาคารชุ ดนั้ น จะต อ งตั้ ง อยู ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร เขตเทศบาล หรือเขตราชการสวนทองถิ่นอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง และมีที่ดิน
ที่ตั้งอาคารชุดรวมกับที่ดินที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกันสําหรับเจาของรวมทั้งหมดไมเกิน
หาไร
การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุดตามวรรคสองของคนตางดาวและนิติบุคคลตามที่ระบุ
ไวในมาตรา 19 ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา 19 ทวิ แกไขโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]
มาตรา 19 ตรี* การโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดใหแกคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุ
ไวในมาตรา 19 ใหผูขอโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดแจงรายชื่อคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไว
ในมาตรา 19 พร อ มทั้ ง อั ต ราส ว นเนื้ อ ที่ ข องห อ งชุ ด ที่ ค นต า งด า วหรื อ นิ ติ บุ ค คลดั ง กล า วถื อ
กรรมสิทธิ์อยูแลวตอพนักงานเจาหนาที่ และใหคนตางดาวหรือนิติบุคคลผูขอรับโอนกรรมสิทธิ์ใน
หองชุดแสดงหลักฐานดังตอไปนี้ตอพนักงานเจาหนาที่ดวย
(1) สําหรับคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา 19 (1) ตองแสดงหลักฐานการเปนผู
ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
(2) สําหรับคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา 19 (2) ตองแสดงหลักฐานการเปนผู
ไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การลงทุน
(3) สําหรับนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 19 (3) ตองแสดงหลักฐานการจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
(4) สําหรับนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 19 (4) ตองแสดงหลักฐานการเปน
ผูไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนฃ
*(5) สําหรับคนตางดาวและนิติบุคคลตามมาตรา 19 (5) ตองแสดงหลักฐาน
การนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือหลักฐานการถอนเงิน
จากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศหรือถอนเงินจากบัญชี
เงินฝากเงินตราตางประเทศในจํานวนไมนอยกวาคาหองชุดที่จะซื้อ
*[มาตรา 19 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 และ
(5) แกไขโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]
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มาตรา 19 จัตวา* เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับเอกสารและหลักฐานตามมาตรา 19
ตรีและตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกลาวแลวเห็นวาเปนเอกสารและหลักฐานที่ถูกตองตาม
บทบัญญัติ
มาตรา 19 ตรี และอัตราสวนการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวหรือนิติบุคคล
ตามมาตรา 19
ทั้งผูที่ถือกรรมสิทธิ์อยูแลวและผูที่ขอรับโอนไมเกินอัตราที่กําหนดไวในมาตรา 19 ทวิ
วรรคหนึ่งหรืออยูในหลักเกณฑตามมาตรา 19 ทวิ วรรคสองและวรรคสาม ใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุดตามหมวด 4 ใหแกคนตางดาวหรือนิติ
บุคคลผูขอรับโอนนั้น
*[มาตรา 19 จัตวา แกไขโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]
มาตรา 19 เบญจ* คนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 19 ตองจําหนาย
หองชุดในกรณีดังตอไปนี้
*(1) เมื่อคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 19 ไดมาซึ่งหองชุด โดยไดรับ
มรดกในฐานะทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรม หรือโดยประการอื่น แลวแตกรณี เมื่อรวมกับ
หองชุดที่มีคนตางดาวและหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 19 ถือกรรมสิทธิ์อยูแลวในอาคาร
ชุดนั้นเกินอัตราที่กําหนดตามมาตรา 19 ทวิ วรรคหนึ่ง หรือไมอยูในหลักเกณฑตามมาตรา 19 ทวิ
วรรคสองหรือวรรคสาม
(2) เมื่อคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา 19 (1) ถูกเพิกถอนการอนุญาตใหมีถิ่นที่อยู
ในราชอาณาจักรหรือใบสําคัญถิ่นที่อยูของคนตางดาวใชไมได
(3) เมื่อคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา 19 (1) (2) และ (5) ถูกสั่งเนรเทศออกไป
นอกราชอาณาจักรและไมไดรับการผอนผันหรือถูกสงไปประกอบอาชีพ ณ ที่ใดแทนการเนรเทศ
(4) เมื่อคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา 19 (2) ไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนใหอยูในราชอาณาจักร
(5) เมื่อนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 19 (4) ถูกเพิกถอนบัตรสงเสริมการลงทุน คน
ตางดาวหรือนิ ติบุคคลซึ่ง ตองจําหน ายห องชุ ดตามวรรคหนึ่ ง ตองแจงเปนหนัง สือใหพนักงาน
เจาหนาที่ทราบภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันที่มีเหตุตองจําหนายตามวรรคหนึ่ง
ทั้งนี้ สําหรับกรณี (1) ใหจําหนายเฉพาะหองชุดที่เกินอัตราที่กําหนด สําหรับกรณี
(2)(3) (4) และ (5) ใหจําหนายหองชุดที่มีกรรมสิทธิ์อยูทั้งหมด
การจําหนายหองชุดตามวรรคสาม ใหจําหนายภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแต
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วันที่ไดมา ซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุด หรือวันที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
หรือใบสําคัญถิ่นที่อยูใชไมได หรือวันที่ถูกสั่งเนรเทศ หรือวันที่ถูกคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
เพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร หรือวันที่ถูกเพิกถอนบัตรสงเสริมการลงทุน แลวแต
กรณี ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหอธิบดีกรมที่ดินมีอํานาจจําหนายหองชุดนั้น
และใหนําบทบัญญัติเรื่องการบังคับจําหนายที่ดินตามความในหมวด 3 แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน และกฎกระทรวงที่ออกตามบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับแกการจําหนายหองชุดดังกลาว
ดวยโดยอนุโลม
*[มาตรา 19 เบญจ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
และ (1) แกไขโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]
มาตรา 19 ฉ* เมื่อเจาพนักงานผูมีอํานาจมีคาํ สั่งเพิกถอนการอนุญาตใหคนตางดาวมี
ถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือเมื่อขอเท็จจริงปรากฏแกเจาพนักงานวาใบสําคัญถิ่นที่อยูของคนตาง
ดาวใชไมไดสําหรับคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา 19 (1) หรือเมื่อเจาพนักงานผูมีอํานาจมี
คําสั่งเนรเทศคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา 19 (1) (2) หรือ (5) ออกไปนอกราชอาณาจักรหรือ
มีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา 19 (2) อยูในราชอาณาจักร หรือ
มีคําสั่งเพิกถอนบัตรสงเสริมการลงทุนสําหรับนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 19 (4) แลวแตกรณี
ใหเจาพนักงานดังกลาวขางตนแจงใหอธิบดีกรมที่ดินทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีคําสั่งหรือ
วันที่ทราบขอเท็จจริงดังกลาว
*[มาตรา 19 ฉ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534]
มาตรา 19 สัตต* คนตางดาวหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวนอกจาก
ที่ระบุไวในมาตรา 19 ไดมาซึ่ งหองชุดโดยได รับมรดกในฐานะเปนทายาทโดยธรรม หรือผูรับ
พินัยกรรมหรือโดยประการอื่น แลวแตกรณี ตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายใน
กําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันที่ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุด และตองจําหนายหองชุดนั้นภายใน
กํ า หนดเวลาไม เ กิ น หนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ ไ ด ม าซึ่ ง กรรมสิ ท ธิ์ ใ นห อ งชุ ด ถ า ไม จํ า หน า ยภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหนําความในมาตรา 19 เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
*[มาตรา 19 สัตต เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534]
มาตรา 19 อัฏฐ* ผูใดไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุดในขณะที่มีสัญชาติไทยถาตอมาผู
นั้นเสียสัญชาติไทย เพราะการสละสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติ หรือถูกถอนสัญชาติไทยตาม
กฎหมายวาดวยสัญชาติ และมิใชเปนคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา 19 ตองแจงเปนหนังสือให
พนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการเสียสัญชาติไทยและการที่ไมอาจถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไปได
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ภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันที่เสียสัญชาติไทย และตองจําหนายหองชุดที่มีกรรมสิทธิ์อยู
ทั้ ง หมดภายในกํ า หนดเวลาไม เ กิ น หนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ เ สี ย สั ญ ชาติ ไ ทย ถ า ไม จํ า หน า ยภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวใหนําความในมาตรา 19 เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
*[มาตรา 19 อัฏฐ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534]
*มาตรา 19 นว ผูใดไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุดในขณะที่มีสัญชาติไทยถาตอมาผูนั้น
เสียสัญชาติไทย เพราะการสละสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติ หรือการถูกถอนสัญชาติไทยตาม
กฎหมายวาดวยสัญชาติ และเปนคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา 19 ถาประสงคจะมีกรรมสิทธิ์
ในหองชุดตอไปตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการเสียสัญชาติไทย และตองนํา
หลักฐานวาเปนคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา 19 มาแจงตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่เสียสัญชาติไทย แตถาการมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวนั้นเกินอัตรา
ตามมาตรา 19 ทวิ วรรคหนึ่ง หรือไมอยูในหลักเกณฑตามมาตรา 19 ทวิ วรรคสองหรือวรรคสาม
ตองจําหนายหองชุดที่เกินอัตราที่กําหนด หรือไมอยูในหลักเกณฑภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งป
นับแตวันที่เสียสัญชาติไทยถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหนําความในมาตรา 19
เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาคนตางดาวตามวรรคหนึ่งไมประสงคจะมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไป ตองแจงเปน
หนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการเสียสัญชาติไทยภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันที่
เสียสัญชาติไทย และตองจําหนายหองชุดที่มีกรรมสิทธิ์อยูทั้งหมดภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งป
นับแตวันที่เสียสัญชาติไทย ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหนําความในมาตรา 19
เบญจวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
*[มาตรา 19 นว เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 และ
วรรคหนึ่ง แกไขเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]
มาตรา 19 ทศ* นิติบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยและมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดอยูแลว ถาตอมา
สภาพของนิติบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงไปเปนนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวและมิใชเปน
นิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 19 ตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการเปลี่ยน
สภาพและการที่ไมอาจถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไปไดภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันที่
เปลี่ยนสภาพและตองจําหนายหองชุดที่มีกรรมสิทธิ์อยูทั้งหมดภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับ
แตวันที่เปลี่ยนสภาพ ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหนําความในมาตรา 19 เบญจ
วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
*[มาตรา 19 ทศ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534]
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มาตรา 19 เอกาทศ* นิติบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยและมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดอยูแลวถา
ตอมาสภาพของนิติบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงไปเปนนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวและ
อาจถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดไดเพราะเปนนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 19 ถาประสงคจะมี
กรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไป ตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการเปลี่ยนสภาพ
และตองนําหลักฐานวาเปน นิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 19 มาแจงตอพนักงานเจาหนาที่
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่เปลี่ยนสภาพ แตถาการมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดของนิติบุคคล
นั้ น เกิ น อั ต ราที่ กํ า หนดตามมาตรา 19 ทวิ ต อ งจํ า หน า ยห อ งชุ ด ที่ เ กิ น อั ต ราที่ กํ า หนดภายใน
กําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่เปลี่ยนสภาพ ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหนาํ
ความในมาตรา 19 เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถานิติบุคคลตามวรรคหนึ่งไมประสงคจะมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไป ตองแจงเปน
หนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการเปลี่ยนสภาพภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวัน
เปลี่ยนสภาพและตองจําหนายหองชุดที่มีกรรมสิทธิ์อยูทั้งหมดภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับ
แตวันที่เปลี่ยนสภาพ ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหนําความในมาตรา 19 เบญจ
วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
*[มาตรา 19 เอกาทศ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2534]
มาตรา 19 ทวาทศ* คนตางดาวหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวซึ่งมี
หนาที่ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการที่ตองจําหนายหองชุดตามมาตรา 19 เบญจหรือ
การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุดตามมาตรา 19 สัตต หรือการเสียสัญชาติไทยตามมาตรา 19 อัฏฐ
และมาตรา 19 นว หรือการเปลี่ยนสภาพของนิติบุคคลตามมาตรา 19 ทศ และมาตรา 19 เอกาทศ
แลวแตกรณี ถาไมแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในเวลาที่กําหนด มีความผิดตองระวางโทษ
ปรับไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู
*[มาตรา 19 ทวาทศ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534]
มาตรา 19 เตรส* บุคคลใดถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดในฐานะเปนเจาของแทนคนตาง
ดาวหรือแทนนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว ไมวาคนตางดาวหรือนิติบุคคลดังกลาว
จะมีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดตามพระราชบัญญัตินี้หรือไมก็ตามมีความผิดตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และใหนําความในมาตรา 19
เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวา บุคคลใดไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุดอันเปนการฝาฝน
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บทบั ญ ญั ติ แ ห ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ มี อํ า นาจสอบสวนและเรี ย กบุ ค คลที่
เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของมาพิจารณาไดตามความจําเปน
บุคคลใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามความในวรรคสอง มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
*[มาตรา 19 เตรส เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534]
หมวด 3 หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
มาตรา 20 เมื่อไดรับจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา 7 แลวใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดตามแผนผังอาคารชุดที่จดทะเบียนนั้นโดยไมชักชา
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุดจะกระทํามิไดจนกวาจะจดทะเบียน
นิติบุคคลอาคารชุดตามมาตรา 31 เวนแตเปนการจดทะเบียนไถถอนจํานองที่พนักงานเจาหนาที่
ไดจดแจงการจํานองไวตามมาตรา 22 หรือเปนการโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดทั้งหมดใหแกบุคคล
คนเดียวหรือหลายคนโดยถือกรรมสิทธิ์รวม
มาตรา 21 หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด อยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
(1) ตําแหนงที่ดินและจํานวนเนื้อที่ของที่ดินของอาคารชุด
(2) ที่ตั้ง เนื้อที่ และแผนผังของหองชุด ซึ่งแสดงความกวาง ความยาว และ
ความสูง
(3) อัตราสวนแหงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง
(4) ชื่อตัวและชื่อสกุลของผูมีกรรมสิทธิ์ในหองชุด
(5) สารบัญสําหรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(6) ลายมือชื่อพนักงานเจาหนาที่
(7) ประทับตราประจําตําแหนงของพนักงานเจาหนาที่
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดใหทําเปนคูฉบับรวมสองฉบับ มอบใหผูมีกรรมสิทธิ์ในหอง
ชุด ฉบั บ หนึ่ ง อี ก ฉบั บ หนึ่ ง เก็ บ ไว ที่ สํ า นั ก งานของพนั ก งานเจ า หน า ที่ สํ า หรั บ ฉบั บ ที่ เ ก็ บ ไว ที่
สํานักงานของพนักงานเจาหนาที่นั้นจะจําลองเปนรูปถายก็ได ในกรณีเชนนี้ใหลงลายมือชื่อและ
ประทับตราประจําตําแหนงของพนักงานเจาหนาที่ดวย
แบบ หลักเกณฑ และวิธีการออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดรวมทั้งใบแทนหนังสือ
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กรรมสิทธิ์หองชุด ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 22 ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยตามมาตรา 15 (1) หรือ (2) ติดการจํานองอยู
กอนจดทะเบียนอาคารชุด แตผูรับจํานองไดยินยอมใหจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา 7 วรรค
สามเมื่อออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด พนักงานเจาหนาที่จะตองระบุใหผูขอจดทะเบียนเปนผูมี
กรรมสิทธิ์ในหองชุดและจดแจงการจํานองนั้นในหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดทุกฉบับ พรอมทั้งระบุ
จํ า นวนเงิ น ที่ ผู รั บ จํ า นองจะได รั บ ชํ า ระหนี้ จ ากห อ งชุ ด แต ล ะห อ งชุ ด โดยคํ า นวณจํ า นวนเงิ น
ดังกลาวตามอัตราสวนแหงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางไวในสารบัญสําหรับจดทะเบียนดวย
เมื่อไดออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดตามวรรคหนึ่งแลว ใหถือวาหองชุดแตละหองเปน
ประกันหนี้จํานองเฉพาะสวนที่ระบุไวในหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดนั้น
มาตรา 23 ในกรณี ที่ พ นั ก งานเจา หน า ที่ไ ดจ ดแจง การจํา นองอสัง หาริ ม ทรั พ ยใ น
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดตามมาตรา 22 แลว การจําหนายหองชุดแตละหองในครั้งแรกโดยผูขอ
จดทะเบียนอาคารชุดซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดจะจําหนายหองชุดนั้นให
ผูรับโอนกรรมสิทธิ์หองชุดไดรับโอนไปโดยปลอดจํานอง
มาตรา 24 เมื่อปรากฏวา การออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติก รรมเกี่ยวกับหองชุ ด หรือการจดแจงรายการในสารบัญสําหรับจดทะเบียนคลาดเคลื่อน
หรือไมชอบดวยกฎหมาย ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเพิกถอนหรือแกไขได แลวแตกรณี
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสอบสวนและเรียกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด เอกสารที่
ไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ไดจดแจงรายการในสารบัญสําหรับจดทะเบียน หรือ
เอกสารอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งมาพิ จ ารณา แต ก อ นที่ จ ะดํ า เนิ น การเพิ ก ถอนหรื อ แก ไ ข ให พ นั ก งาน
เจาหนาที่แจงใหผูมีสวนไดเสียทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันเพื่อใหโอกาสคัดคาน ถาไม
คั ด ค า นภายในกํ า หนดสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง ให ถื อ ว า ไม มี ก ารคั ด ค า น ในกรณี ที่
พนักงานเจาหนาที่เรียกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดมาดําเนินการไมได ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดได
เมื่ อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ผู มี อํ า นาจตามวรรคหนึ่ ง พิ จ ารณาประการใดแล ว ให
ดําเนินการไปตามนั้น
ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดใหเพิกถอนหรือแกไขอยางใดแลวให
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
มาตรา 25 หนั งสือกรรมสิทธิ์หองชุดของผูใดสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญให
เจาของขอรับใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดนั้นได
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มาตรา 26 ในกรณีที่มีการออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดตามมาตรา 24หรือ
มาตรา 25 แลว ใหหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดฉบับเดิมเปนอันยกเลิก เวนแตศาลจะสั่งเปนอยางอื่น
มาตรา 27 ในกรณีที่หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดฉบับที่เก็บไวที่สํานักงานของพนักงาน
เจาหนาที่สูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกหนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุดฉบับเจาของหองชุดมาพิจารณา แลวจัดทําขึ้นใหมโดยอาศัยหลักฐานเดิม
หมวด 4 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
มาตรา 28 ใหพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้เปนพนักงานเจาหนาที่จด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุด
มาตรา 29 ผู ใ ดประสงค จ ะจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมเกี่ ย วกั บ ห อ งชุ ด ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหนําหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดมาจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ในกรณีที่
ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดใหผูขอนําหนังสือรับรองรายการหนี้อัน
เกิดจากคาใชจายตามมาตรา 18 จากผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดที่เกี่ยวของมาแสดงตอ
พนักงานเจาหนาที่ดวย และใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไดเมื่อมีการ
ชําระหนี้นั้นครบถวนแลว
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดมาใหขอเท็จจริง
เกี่ยวกับรายการหนี้ตามวรรคสอง
ความในวรรคสองมิใหใชบังคับแกกรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์
ในหองชุดกอนจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
มาตรา 30 ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายที่ดิน หมวด 6 การจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม และกฎกระทรวงที่ออกตามบทบัญญัติดงั กลาว มาใชบังคับแกการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุดโดยอนุโลม
หมวด 5 นิติบุคคลอาคารชุด
มาตรา 31 การโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยไมเปนการโอน
กรรมสิทธิ์ในหองชุดทั้งหมดในอาคารชุดใหแก บุคคลคนเดียวหรือหลายคนโดยถือกรรมสิทธิ์รวม
จะกระทําไดตอเมื่อผูขอโอนและผูขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดดังกลาวยื่นคําขอโอนกรรมสิทธิ์ใน
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หองชุดพรอมกับคําขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด โดยมีสําเนาขอบังคับและหลักฐานในการ
จดทะเบียนอาคารชุดตอพนักงานเจาหนาที่
เมื่ อพนั กงานเจ าหน าที่พิจารณาเห็น วา เปนการถูก ต อง ให พนักงานเจ าหนาที่ จด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดใหแกผูขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดและจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุดตาม วรรคหนึ่งพรอมกันไปและใหประกาศการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดในราช
กิจจานุเบกษาการขอและการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห ใ ช บั ง คั บ แก ก ารโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นห อ งชุ ด ภายหลั ง ที่ ไ ด จ ด
ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแลว
มาตรา 32 ขอบังคับอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(1) ชื่อนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งตองมีคําวา “นิติบุคคลอาคารชุด” ไวดวย
(2) วัตถุประสงคตามมาตรา 33
(3) ที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลอาคารชุด
(4) จํานวนเงินคาใชจายของนิติบุคคลอาคารชุดที่เจาของรวมตองชําระ ลวงหนา
(5) ทรัพยสวนกลางนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา 15 ถามี
(6) การจัดการทรัพยสวนกลาง
(7) การใชทรัพยสวนบุคคลและทรัพยสวนกลาง
(8) อัตราสวนที่เจาของรวมแตละหองชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางตามที่ขอ
จดทะเบียนอาคารชุด
(9) การเรียกประชุมใหญและวิธีการประชุมใหญของเจาของรวม
(10) อัตราสวนคาใชจายรวมกันของเจาของรวมตามมาตรา 18
(11) การแต ง ตั้ ง อํ า นาจหน า ที่ วาระการดํ า รงตํ า แหน ง และการพ น จาก
ตําแหนงของผูจัดการ
(12) ขอความอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งขอบังคับที่ไดจดทะเบียนไวแลว จะสมบูรณตอเมื่อไดนําไป
จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 33 นิติบุคคลอาคารชุดที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา 31 ใหมีฐานะเปนนิติ
บุคคล
นิติบุคคลอาคารชุดมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการ และดูแลรักษาทรัพยสวนกลางและใหมี
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อํานาจกระทําการใด ๆ เพื่อประโยชนตามวัตถุประสงคดังกลาว ทั้งนี้ ตามมติของเจาของรวม
ภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 34 ในกรณีที่อาคารชุดถูกเวนคืนบางสวนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย ใหเจาของรวมซึ่งถูกเวนคืนหองชุดหมดสิทธิในทรัพยสวนกลางที่เหลือจากการถูก
เวนคืน ในกรณีนี้ใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดการใหเจาของรวมซึ่งไมถูกเวนคืนหองชุดรวมกันชดใช
ราคาใหแกเจาของรวมซึ่งหมดสิทธิไปดังกลาว ทั้งนี้ ตามอัตราสวนที่เจาของรวมแตละคนมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง
เพื่อประโยชนในการชดใชราคาใหแกเจาของรวมซึ่งหมดสิทธิไปตามวรรคหนึ่งใหถือวา
หนี้เพื่อชดใชราคาดังกลาวมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสวนบุคคลของเจาของหองชุดซึ่งไมถูกเวนคืนหอง
ชุด เชนเดียว กับคาใชจายตามมาตรา 18 วรรคสอง
มาตรา 35 ใหนิติบุคคลอาคารชุดมีผูจัดการคนหนึ่ง ซึ่งจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลก็ได ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูจัดการ ใหนิติบุคคลนั้นแตงตั้งบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเปน
ผูดําเนินการแทนนิติบุคคลในฐานะผูจัดการ
มาตรา 36 ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามมาตรา 33 หรือมติของที่ประชุม
เจาของรวมหรือคณะกรรมการตามมาตรา 37 ทั้งนี้ โดยไมขัดตอขอบังคับ
(2) ในกรณีจําเปนและรีบดวน ใหผูจัดการมีอํานาจโดยความริเริ่มของตนเอง
จัดการในกิจการเพื่อความปลอดภัยของอาคาร ดังเชนวิญูชนจะพึงรักษา
และจัดการทรัพยสินของตนเอง
(3) เปนผูแทนของนิติบุคคลอาคารชุด
(4) หนาที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูจัดการตองปฏิบัติกิจการในหนาที่ดวยตนเอง เวนแตกิจการซึ่งตามขอบังคับหรือมติ
ของที่ประชุมเจาของรวม ตามมาตรา 48 (3) กําหนดใหมอบหมายใหผูอื่นทําแทนได
มาตรา 37 เจาของรวมจะจัดใหมีคณะกรรมการควบคุมการจัดการ นิติบุคคลอาคาร
ชุด ประกอบดวยกรรมการไมเกินเกาคนซึ่งแตงตั้งโดยมติของที่ประชุมใหญตามมาตรา 44 ก็ได
การแต ง ตั้ง วาระการดํา รงตํา แหนง การพ น จากตํา แหนงของกรรมการ อํา นาจ
หนาที่และการประชุมของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญตามมาตรา 4มาตรา
38 บุคคลดังตอไปนี้ มีสิทธิไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
(1) เจาของรวม หรือคูสมรสของเจาของรวม
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(2) ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาลหรือผูพิทักษ ในกรณีที่เจาของรวมเปนผูเยาว
(3) คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถแลวแตกรณี
(4) ผูจัดการหรือผูแทนอื่นของนิติบุคคลในกรณีที่นิติบุคคลเปนเจาของรวม
มาตรา 39 นิติบุคคลอาคารชุดอาจใชสิทธิของเจาของรวมครอบไปถึงทรัพยสวนกลาง
ทั้งหมด ในการตอสูบุคคลภายนอก หรือเรียกรองเอาทรัพยสินคืน เพื่อประโยชนของเจาของรวม
ทั้งหมดได
มาตรา 40 ใหเจาของรวมชําระเงินใหแกนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อดําเนิน
กิจการของนิติบุคคลอาคารชุด ดังตอไปนี้
(1) เงิน คาใชจา ยของนิติบุคคลอาคารชุดที่เจ าของแตละหองชุ ดจะตอ งชํา ระ
ลวงหนา
(2) เงินทุนเมื่อเริ่มตนกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งตามขอบังคับ หรือตามมติ
ของที่ประชุมใหญ
(3) เงินอื่นเพื่อปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญภายใตเงื่อนไขซึ่งที่ประชุมใหญ
กําหนด
มาตรา 41 เพื่อประโยชนในการบังคับชําระหนี้อันเกิดจากคาใชจายตามมาตรา 18
ใหนิติบุคคลอาคารชุดมีบุริมสิทธิ ดังนี้
(1) บุริมสิทธิเกี่ยวกับคาใชจายตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนบุริมสิทธิ
ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิตามมาตรา 259 (1) แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย และมีอยูเหนือสังหาริมทรัพยที่เจาของหองชุดนั้นนํามาไวใน
หองชุดของตน
(2) บุริมสิทธิเกี่ยวกับคาใชจายตามมาตรา 18 วรรคสอง ใหถือวาเปนบุริมสิทธิ
ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิตามมาตรา 273 (1) แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิ ช ย และมี อ ยู เ หนื อ ทรั พ ย ส ว นบุ ค คลของแต ล ะเจ า ของห อ งชุ ด
บุริมสิทธิตาม (2) ถาผูจัดการไดสงรายการหนี้ตอพนักงานเจาหนาที่แลวให
ถือวาอยูในลําดับกอนจํานอง
มาตรา 42 ใหมีการประชุมเจาของรวมทั้งหมด เรียกวา ประชุมใหญ ภายในหก
เดือนนับแตวันที่ไดจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ตอจากนั้นใหมีการประชุมใหญปละหนึ่งครั้ง
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เปนอยางนอย
มาตรา 43 การประชุมใหญตองมีผูมาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
มาตรา 44 มติของที่ประชุมใหญตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของเจาของรวมที่เขา
ประชุม เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น
มาตรา 45 ในการลงคะแนนเสียง ใหเจาของรวมแตละรายมีคะแนนเสียงเทากับ
อัตราสวนที่ตนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง
ถาเจาของรวมคนเดียวมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดใหลด
จํานวนคะแนนเสียงของผูนั้นลงมาเหลือเทากับจํานวนคะแนนเสียงของบรรดาเจาของรวมอื่น ๆ
รวมกัน
มาตรา 46 เมื่อมีขอบังคับกําหนดใหเจาของรวมเพียงบางคนตองเสียคาใชจายในการ
ใดโดยเฉพาะ ใหเจาของรวมเหลานี้เทานั้นมีสวนออกเสียงในมติที่เกี่ยวกับคาใชจายในการนั้นโดย
แตละคนมีคะแนนเสียงตามอัตราสวนที่กําหนดไวในขอบังคับตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง
มาตรา 47 เจาของรวมอาจมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอื่นออกเสียงแทนตนไดแตผูรับ
มอบฉันทะคนหนึ่งจะรับมอบฉันทะใหออกเสียงในการประชุมครั้งหนึ่งเกินสามรายมิได
ผูจัดการ และคูสมรสของผูจัดการ จะเปนประธานในที่ประชุมหรือจะรับมอบฉันทะ
ใหออกเสียงแทนเจาของรวมคนใดมิได
มาตรา 48 มติเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้ตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
คะแนนเสียงของเจาของรวมทั้งหมด
(1) การอนุญาตใหเจาของรวมคนใดคนหนึ่งทําการกอสรางตอเติม ที่มีผลตอ
ทรัพยสวนกลางหรือลักษณะภายนอกของอาคาร โดยคาใชจายของผูนั้นเอง
(2) การแตงตั้งหรือถอดถอนผูจัดการ
(3) การกําหนดกิจการที่ผูจัดการมีอํานาจมอบหมายใหผูอื่นทําการแทนได
ถาเจาของรวมมาประชุมมีจํานวนไมพอที่จะถือเปนเสียงขางมากตามวรรคหนึ่งให
เรียกประชุมใหมภายในสิบหาวันนับแตวันเรียกประชุมครั้งกอน การประชุมครั้งใหมนี้ใหออกเสียง
ลงมติตามจํานวนคะแนนเสียงขางมากของผูเขาประชุม
มาตรา 49 มติเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนคะแนนเสียงของเจาของรวมทั้งหมด
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(1) การแกไข เปลี่ยนแปลงอัตราสวนคาใชจายรวมกันในขอบังคับตามมาตรา 32
(10)
(2) การซื้ออสังหาริมทรัพย หรือรับใหอสังหาริมทรัพยซึ่งมีคาภาระติดพันเปน
ทรัพยสวนกลาง
(3) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับการใชหรือการจัดการทรัพยสวนกลาง
(4) การกอสรางอันเปนการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือปรับปรุงทรัพยสวนกลาง
นอกจากที่กําหนดไวในขอบังคับ
(5) การจําหนายทรัพยสวนกลางที่เปนอสังหาริมทรัพย
มาตรา 50 ในกรณีที่อาคารชุดเสียหายทั้งหมดหรือเปนบางสวนแตเกินครึ่งหนึ่งของ
จํานวนห องชุดทั้งหมด ถาเจา ของรวมมีมติโดยคะแนนเสียงตามมาตรา 48 ใหกอสรางหรือ
ซอมแซมอาคารสวนที่เสียหายนั้นใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดการกอสรางหรือซอมแซมอาคารสวนที่
เสียหายใหคืนดี
ในกรณี ที่ อ าคารชุ ด เสี ย หายเป น บางส ว นแต น อ ยกว า ครึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนห อ งชุ ด
ทั้ง หมดถ า สว นใหญข องเจ า ของหอ งชุดที่เ สีย หายมีม ติให กอสร า งหรือ ซ อ มแซมอาคารสว นที่
เสียหายนั้นใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดการกอสรางหรือซอมแซมอาคารสวนที่เสียหายนั้นใหคืนดี
คาใชจายในการกอสรางหรือซอมแซมอาคารที่เสียหายสําหรับที่เปนทรัพยสวนกลาง
ใหเจาของรวมทุกคนในอาคารชุดเฉลี่ยออกตามอัตราสวนที่เจาของรวมแตละคนมีกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย
สวนกลาง สวนคาใชจายในการกอสรางหรือซอมแซมสําหรับที่เปนทรัพยสวนบุคคลใหตกเปน
ภาระของเจาของหองชุดที่เสียหายนั้น
หองชุดที่กอสรางขึ้นใหมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใหถือวาแทนที่หองชุดเดิมและให
ถือวาหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดเดิมเปนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดสําหรับหองชุดที่กอสรางขึน้ ใหมนน้ั
ถารายละเอียดในหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดเดิมไมตรงกับหองชุดที่กอสรางขึ้นใหม ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจแกไขใหถูกตอง
ถามีมติไมกอสรางหรือซอมแซมอาคารสวนที่เสียหายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให
นํามาตรา 34 มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อเจาของหองชุดที่ไมกอสรางหรือซอมแซมสวนที่เสียหายไดรับคาชดใชราคาทรัพย
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สวนกลางจากเจาของรวมแลว หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดของหองชุดดังกลาวเปนอันยกเลิก และ
ใหเจาของสงคืนพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับชดใชราคาทรัพยสวนกลาง
หมายเหตุ: การยกเลิกในหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดทั้งฉบับเจาของหองชุดและฉบับที่เก็บไวที่
สํานักงาน พนักงานเจาหนาที่ และใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศการยกเลิกหนังสือกรรมสิทธิ์หอง
ชุดนั้นในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 6 การเลิกอาคารชุด
มาตรา 51 อาคารชุดที่ไดจดทะเบียนไวอาจเลิกไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ยังไมไดจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ผูขอจดทะเบียนอาคารชุด
หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดทั้งหมดในอาคารชุดแลวแตกรณี ขอเลิก
อาคารชุด
(2) เจาของรวมมีมติเปนเอกฉันทใหเลิกอาคารชุด
(3) อาคารชุดเสียหายทั้งหมด และเจาของรวมมีมติไมกอสรางอาคารนั้นขึ้นใหม
(4) อาคารชุดถูกเวนคืนทั้งหมดตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
มาตรา 52 ในกรณีที่อาคารชุดเลิกเพราะเหตุตามมาตรา 51 (1) ใหผูขอเลิกยื่นคําขอ
จดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตอพนักงานเจาหนาที่ เมื่อพนักงาน
เจาหนาที่พิจารณาเห็นวาเปนการถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนเลิกอาคารชุดและให
ประกาศการจดทะเบียนเลิกอาคารชุดนั้นในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามมาตรานี้แลว ใหนํามาตรา 54 และมาตรา 55 มา
ใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 53 ในกรณีที่อาคารชุดเลิกเพราะเหตุตามมาตรา 51 (2) หรือ (3)ใหผูจัดการ
นิติบุคคลอาคารชุดยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตอ
พนักงานเจาหนาที่พรอมดวยหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด และสําเนารายงานการประชุมของเจาของ
รวมที่มีมติใหเลิกอาคารชุดนั้นหรือที่มีมติไมกอสรางอาคารชุดนั้นขึ้นใหมโดยมีผูจัดการนิติบุคคล
อาคารชุดรับรองวาเปนสําเนาถูกตอง แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมเจาของ
รวมลงมติ
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เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเห็นวาเปนการถูกตอง ก็ใหรับจดทะเบียนเลิกอาคาร
ชุดและใหประกาศการจดทะเบียนเลิกอาคารชุดนั้นในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 54 เมื่อไดจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามมาตรา 52 หรือมาตรา 53 แลวให
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดของอาคารชุดนั้นเปนอันยกเลิก และใหพนักงานเจาหนาที่หมายเหตุการ
ยกเลิกในฉบับเจาของหองชุดและฉบับที่เก็บไวที่สํานักงานพนักงานเจาหนาที่
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจมีหนังสือเรียกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดฉบับเจาของหอง
ชุดที่ยกเลิกคืนจากเจาของหรือผูครอบครองเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และใหเจาของหองชุด
หรือผูครอบครองสงหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดแกพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแตวัน
ไดรับหนังสือเรียก
มาตรา 55 ใหพนักงานเจาหนาที่สงหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดที่ยกเลิกฉบับที่เก็บไวที่
สํานักงานของพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งไดหมายเหตุการยกเลิกตามมาตรา 54 แลว พรอมสําเนาคํา
ขอจดทะเบียนเลิกอาคารชุดไปใหเจาพนักงานที่ดินทองที่จดแจงในสารบัญสําหรับจดทะเบียนของ
โฉนดที่ดิน เดิม โดยแสดงชื่ อเจ า ของรว มที่มีชื่อในคําขอจดทะเบี ยนขอเลิก อาคารชุดเปน ผูถื อ
กรรมสิทธิ์รวมตามอัตราสวนที่เจาของรวมแตละคนถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง พรอมทั้ง
รายการภาระผูกพันอื่นที่ปรากฏในหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดนั้น
เมื่อเจาพนักงานที่ดินไดจดแจงในโฉนดที่ดินตามวรรคหนึ่งแลว ใหที่ดินนั้นพนากการ
อยูภายใตบทบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ และใหเจาพนักงานที่ดินคืนโฉนดที่ดินนั้นใหแกผูถือ
กรรมสิทธิ์
*คนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 19 ที่มีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในโฉนด
ที่ดินอันสืบเนื่องมาจากการจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามวรรคหนึ่ง ตองจําหนายที่ดินนั้นเฉพาะ
สวนของตนภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่จดทะเบียนเลิกอาคารชุด ถาไมจําหนาย
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหนําความในมาตรา 19 เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
*[มาตรา 55 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534]
มาตรา 56 ในกรณีที่อาคารชุดเลิกเพราะเหตุตามมาตรา 51 (4) ใหหนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุดของอาคารชุดนั้นเปนอันยกเลิก ใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนเลิกอาคารชุดและให
ประกาศการจดทะเบียนเลิกอาคารชุดนั้นในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง การจดแจงในสารบัญสําหรับจดทะเบียนของหนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุดและของโฉนดที่ดินเดิม ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 57 เมื่อมีการจดทะเบียนเลิกอาคารชุด ใหนิติบุคคลอาคารชุดเปนอันเลิกและ
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ใหที่ประชุมเจาของรวมตั้งผูชําระบัญชีภายในสิบสี่วันนับแตวันที่จดทะเบียนเลิกอาคารชุด
มาตรา 58 ผูชําระบัญชีมีอํานาจจําหนายทรัพยสวนกลางที่เปนสังหาริมทรัพยเวนแต
ที่ประชุมเจาของรวมจะมีมติเปนอยางอื่น
มาตรา 59 ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 22
หางหุนสวนจํากัด และ
หุนสวนและบริษัท หมวด 5 การชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน
บริษัทจํากัดมาใชบังคับแกการชําระบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดโดยอนุโลม
มาตรา 60 เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหแบงใหแก
เจาของรวมตามอัตราสวนที่เจาของรวมแตละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง
หมวด 7 คาธรรมเนียมและคาใชจาย
มาตรา 61 การขอและการจดทะเบียนอาคารชุดหรือนิติบุคคลอาคารชุด การขอและ
การจดทะเบียนเลิกอาคารชุด การเปลี่ยนแปลงขอบังคับ การออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดหรือใบ
แทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด การขอและการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือการทําธุรกิจอื่น
เกี่ยวกับ
หองชุด ใหผูขอเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 62 ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายที่ดิน หมวด 11 คาธรรมเนียม
มาตรา 104 มาตรา 105 และมาตรา 106 มาใชบังคับแกคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้
โดยอนุโลม
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบัน ปญหาในดาน
ที่อยูอาศัยภายในเมืองไดเพิ่มทวีมากขึ้น และระบบกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยไมอาจสนองความตองการของประชาชน ซึ่งตองอยูอาศัยในอาคาร
เดียวกันโดยรวมกันมีกรรมสิทธิ์หองชุดในอาคารนั้นแยกจากกันเปนสัดสวนได สมควรวางระบบ
กรรมสิทธิ์หองชุดขึ้นเพื่อใหผูที่อยูในอาคารเดียวกันสามารถถือกรรมสิทธิ์หองชุดในอาคารสวนที่
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เปนของตนแยกจากกันเปนสัดสวนและสามารถจัดระบบคาใชจายในการบํารุงรักษาอาคารรวมกัน
ได นอกจากนั้นสมควร
วางมาตรการควบคุมการจัดตั้งอาคารชุดใหเหมาะสมเพื่อเปนหลักประกันใหแกผูที่จะมาซื้อหอง
ชุดเพื่ออยูอาศัย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระราชบัญญัติ
อาคารชุด (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2534
หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรใหคนตาง
ดาวหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในที่ดินเสมือนคนตางดาวบางประเภท อาจไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุด
ไดทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการลงทุนอันจะกอใหเกิดความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติ
อาคารชุด (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2542
มาตรา 9 เมื่อครบกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหยกเลิก
ความในวรรคสองของมาตรา 19 ทวิ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้
เมื่อพนกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับตามวรรคหนึ่งใหคนตาง
ดาวและนิติบุคคลที่ไดหองชุดมาตามมาตรา 19 ทวิ วรรคสอง หรือคนตางดาวและนิติบุคคลตามที่
ระบุไวในมาตรา 19 ซึ่งรับโอนกรรมสิทธิ์หองชุดตอเนื่องจากคนตางดาว หรือนิติบุคคลดังกลาว ถือ
กรรมสิทธิ์หองชุดนั้นตอไปได แมวาจะเกินอัตราที่กําหนดไวในมาตรา 19 ทวิ วรรคหนึ่ง
มาตรา 10 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ : เหตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ เ ป น การสมควรแก ไ ข
เพิ่มเติมหลักเกณฑการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวและนิติบุคคลที่กฎหมายถือวา
เปนคนตางดาว เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงข อจํ า กั ดเกี่ ย วกั บ การนํ า เงิน ตราต า งประเทศเขา มาในราชอาณาจั ก ร โดย
กําหนดใหผูนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรตองขายหรือฝากเงินตราตางประเทศ
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นั้นแกธนาคารที่ไดรับอนุญาตและแกไขอัตราสวนการถือกรรมสิทธิ์หองชุดในแตละอาคารชุดของ
คนตางดาวและนิติบุคคลที่กฎหมายถือวาเปนคนตางดาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการซื้ อ ห อ งชุ ด ของบุ ค คลดั ง กล า ว ตลอดจนเป น การเพิ่ ม กํ า ลั ง ซื้ อ ให กั บ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพยของประเทศที่กําลังประสบปญหาสภาวะซบเซาซึ่งเปนมาตรการหนึ่งในการฟนฟู
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม นอกจากนั้นไดเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจใน
การตรากฎหมายที่มีบทบัญญัติเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อใหเปนไปตามมาตรา
335 (1) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
อาคารชุด (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551
เปนปที่ 63 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยอาคารชุด
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายจึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “การประชุมใหญ” “คณะกรรมการ” “กรรมการ” และ
“ผูจัดการ” ระหวางบทนิยามคําวา “ขอบังคับ” และคําวา “พนักงานเจาหนาที่” ในมาตรา 4แหง
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
“การประชุมใหญ” หมายความวา การประชุมใหญสามัญหรือการประชุมใหญวิสามัญ
ของเจาของรวม แลวแตกรณี
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด”
มาตรา 4 ใหยกเลิกความในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 6 ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารใดประสงคจะจดทะเบียนที่ดินและ
อาคารนั้นใหเปนอาคารชุดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นคําขอจดทะเบียนอาคารชุดตอพนักงาน
เจาหนาที่พรอมหลักฐานและรายละเอียด ดังตอไปนี้
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(1) โฉนดที่ดิน
(2) แผนผังอาคารชุด รวมทั้งเสนทางเขาออกสูทางสาธารณะ
(3) รายละเอียดเกี่ยวกับหองชุด ทรัพยสวนบุคคล และทรัพยสวนกลาง ไดแก
จํานวนพื้นที่ ลักษณะการใชประโยชนและอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด
(4) อัตราสวนที่เจาของหองชุดแตละหองชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางตาม
มาตรา14
(5) คํารับรองของผูยื่นคําขอวาอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้นปราศจาก
ภาระผูกพันใด ๆเวนแตการจํานองอาคารรวมกับที่ดิน
(6) รางขอบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด
(7) หลักฐานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา 5 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 6/1 และมาตรา 6/2 แหงพระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. 2522
“มาตรา 6/1 ในกรณีที่ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารตามมาตรา 6 ทําการโฆษณา
ขายหองชุดในอาคารชุด ตองเก็บสําเนาขอความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นําออก
โฆษณาแกบุคคลทั่วไปไมวาจะทําในรูปแบบใดไวในสถานที่ทําการจนกวาจะมีการขายหองชุด
หมด และตองสงสําเนาเอกสารดังกลาวใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไวอยางนอยหนึ่งชุด
การโฆษณาขายหองชุดในอาคารชุดในส วนที่เกี่ยวกับหลักฐานและรายละเอียดที่
กําหนดไวในมาตรา 6 ขอความหรือภาพที่โฆษณาจะตองตรงกับหลักฐานและรายละเอียดที่ยื่น
พรอมคําขอจดทะเบียน และตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสวนกลางนอกจากที่บัญญัติไวใน
มาตรา 15ใหชัดเจน
ใหถือวาขอความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนเปนสวนหนึ่งของสัญญาจะซื้อ
จะขายหรือสัญญาซื้อขายหองชุด แลวแตกรณี หากขอความหรือภาพใดมีความหมายขัดหรือแยง
กับขอความในสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายหองชุด ใหตีความไปในทางที่เปนคุณแกผูจะ
ซื้อหรือผูซื้อหองชุด
มาตรา 6/2 สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายหองชุดระหวางผูมีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินและอาคารตามมาตรา 6 กับผูจะซื้อหรือผูซื้อหองชุดตองทําตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
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สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายหองชุดตามวรรคหนึ่งสวนใด มิไดทําตามแบบ
สัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดและไมเปนคุณตอผูจะซื้อหรือผูซื้อหองชุด สัญญาสวนนั้นไมมี
ผลใชบังคับ”
มาตรา 6 ใหยกเลิกวรรคสองของมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
มาตรา 7 ใหยกเลิกความในมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา 14 อัตราสวนในกรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสวนกลางของเจาของรวมใหเปนไป
ตามอัตราสวนระหวางเนื้อที่ของหองชุดแตละหองชุดกับเนื้อที่ของหองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น
ในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา 6”
มาตรา 8 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (8) (9) (10) และ (11) ของมาตรา 15 แหง
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
(8) สํานักงานของนิติบุคคลอาคารชุด
(9) อสังหาริมทรัพยที่ซื้อหรือไดมาตามมาตรา 48 (1)
(10) สิ่งกอสรางหรือระบบที่สรางขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือสภาพแวดลอม
ภายในอาคารชุด เชน ระบบปองกันอัคคีภัย การจัดแสงสวาง การระบาย
อากาศ การปรับอากาศ การระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย หรือการกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(11) ทรัพยสินที่ใชเงินตามมาตรา 18 ในการดูแลรักษา”
มาตรา 9 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 17/1 แหงพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ.
2522
“มาตรา 17/1 ในกรณีที่มีการจัดพื้นที่ของอาคารชุดเพื่อประกอบการคาตองจัดระบบ
การเขาออกในพื้นที่ดังกลาวเปนการเฉพาะไมใหรบกวนความเปนอยูโดยปกติสุขของเจาของรวม
หามผูใดประกอบการคาในอาคารชุด เวนแตเปนการประกอบการคาในพื้นที่ของอาคารชุดที่จัดไว
ตามวรรคหนึ่ง”
มาตรา 10 ใหยกเลิกความในมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 18 เจาของรวมตองรวมกันออกคาภาษีอากรตามอัตราสวนที่เจาของรวมแต
ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางตามมาตรา 14 เจาของรวมตองรวมกันออกคาใชจายที่เกิด
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จากการใหบริการสวนรวมและที่เกิดจากเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีไว
เพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกัน และคาใชจายที่เกิดจากการดูแลรักษาและการดําเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพยสวนกลาง ตามอัตราสวนที่เจาของรวมแตละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางตามมาตรา
14 หรือตามสวนแหงประโยชนที่มีตอหองชุดทั้งนี้ ตามที่กําหนดในขอบังคับ
ใหผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารตามมาตรา 6 เปนเจาของรวมในหองชุดที่ยังไมมี
การโอนกรรมสิทธิ์ใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และตองรวมออกคาใชจายตามวรรคหนึ่งและวรรค
สองสําหรับ
หองชุดดังกลาวดวย”
มาตรา 11 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 18/1 แหงพระราชบัญญัตอิ าคารชุด พ.ศ.
2522 “มาตรา 18/1 ในกรณีที่เจาของรวมไมชําระเงินตามมาตรา 18 ภายในเวลาที่กําหนดตองเสีย
เงินเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละสิบสองตอปของจํานวนเงินที่คางชําระโดยไมคิดทบตน ทั้งนี้ ตามที่
กําหนดในขอบังคับ
เจาของรวมที่คางชําระเงินตามมาตรา 18 ตั้งแตหกเดือนขึ้นไปตองเสียเงินเพิ่มในอัตรา
ไมเกินรอยละยี่สิบตอปและอาจถูกระงับการใหบริการสวนรวมหรือการใชทรัพยสวนกลางตามที่
กําหนดในขอบังคับ รวมทั้งไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญ เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งใหถือเปน
คาใชจายตามมาตรา 18”
มาตรา 12 ใหยกเลิกความในมาตรา 19 ทวิ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 19 ทวิ อาคารชุดแตละอาคารชุดจะมีคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไว
ในมาตรา 19 ถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดไดเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินอัตรารอยละสี่สิบเกาของเนื้อที่
ของหองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา 6”
มาตรา 13 ใหยกเลิกความในมาตรา 19 จัตวา แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.
2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และใหใชความตอไปนี้
แทน “มาตรา 19 จัตวา เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับเอกสารและหลักฐานตามมาตรา 19 ตรี และ
ตรวจสอบแลวเห็นวาเปนเอกสารและหลักฐานที่ถูกตองตามมาตรา 19 ตรี และอัตราสวนการถือ
กรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามมาตรา 19 ทั้งผูที่ถือกรรมสิทธิ์อยูแลวและผู
ที่ขอรับโอนไมเกินอัตราที่กําหนดไวในมาตรา 19 ทวิ ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียน
สิทธิและนิตกิ รรมเกี่ยวกับหองชุดตามหมวด 4 ใหแกคนตางดาวหรือนิติบุคคลผูขอรับโอนนั้น”
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มาตรา 14 ใหยกเลิกความใน (1) ของมาตรา 19 เบญจ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
(1) เมื่อคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 19 ไดมาซึ่งหองชุดโดย
ไดรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรม หรือโดยประการอื่น
แลวแตกรณี เมื่อรวมกับหองชุดที่มีคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวใน
มาตรา 19 ถือกรรมสิทธิ์อยูแลวในอาคารชุดนั้นเกินอัตราที่กําหนดตาม
มาตรา 19 ทวิ”
มาตรา 15 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 19 นว แหงพระราชบัญญัติอาคาร
ชุดพ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา 19 นว ผูใดไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุดในขณะที่มีสัญชาติไทย ถาตอมาผูนั้น
เสียสัญชาติไทย เพราะการสละสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติ หรือการถูกถอนสัญชาติไทย ตาม
กฎหมายวาดวยสัญชาติ และเปนคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา 19 ถาประสงคจะมีกรรมสิทธิ์
ในหองชุดตอไปตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการเสียสัญชาติไทย และตองนํา
หลักฐานวาเปนคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา 19 มาแจงตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่เสียสัญชาติไทย แตถาการมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวนั้นเกินอัตรา
ตามมาตรา 19 ทวิ ตองจําหนายหองชุดที่เกินอัตราที่กําหนดภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับ
แตวันที่เสียสัญชาติไทย ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 19
เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา 16 ใหยกเลิกมาตรา 19 ทวาทศ และมาตรา 19 เตรส แหงพระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
มาตรา 17 ใหยกเลิกความในมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา 29 ผูใดประสงคจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุดตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหนําหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดมาจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ในกรณีที่ขอ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุด พนักงานเจาหนาที่จะรับจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมไดเมื่อหองชุดดังกลาวปลอดจากหนี้อันเกิดจากคาใชจายตามมาตรา 18 โดยตองมี
หนังสือรับรองการปลอดหนี้คราวที่สุดจากนิติบุคคลอาคารชุดมาแสดง
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ผูจัดการตองดําเนินการออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้ตามวรรคสองใหแกเจาของ
รวมภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอและเจาของรวมไดชําระหนี้อันเกิดจากคาใชจาย
ตามมาตรา 18 ครบถวนแลว
ความในวรรคสองมิใหใชบังคับแกกรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์
ในหองชุดกอนจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด”
มาตรา 18 ใหยกเลิกความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
และใหใชความตอไปนี้แทน “มาตรา 32 ขอบังคับอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
(1) ชื่อนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งตองมีคําวา “นิติบุคคลอาคารชุด” ไวดวย
(2) วัตถุประสงคตามมาตรา 33
(3) ที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งจะตองตั้งอยูในอาคารชุด
(4) จํานวนเงินคาใชจายของนิติบุคคลอาคารชุดที่เจาของรวมตองชําระลวงหนา
(5) การจัดการทรัพยสวนกลาง
(6) การใชทรัพยสวนบุคคลและทรัพยสวนกลาง
(7) อัตราสวนที่เจาของรวมแตละหองชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางตามที่ขอ
จดทะเบียนอาคารชุด
(8) อัตราสวนคาใชจายรวมกันของเจาของรวมตามมาตรา 18
(9) ขอความอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับที่ได
จดทะเบียนไว จะกระทําไดก็แตโดยมติของที่ประชุมใหญเจาของรวม และ
ผูจัดการตองนําไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ที่ประชุมใหญเจาของรวมมีมติ
ในกรณี ที่ พ นั ก งานเจ า หน า ที่ เ ห็ น ว า การแก ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม ข อ บั ง คั บ นั้ น ไม ขั ด ต อ
กฎหมายใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับนั้น”
มาตรา 19 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 35/1 มาตรา 35/2 และมาตรา 35/3แหง
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
“มาตรา 35/1 ผูจัดการตองมีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ และตองไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้
(1) เปนบุคคลลมละลาย
(2) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
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(3) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงานของ
รัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(4) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) เคยถูกถอดถอนจากการเปนผูจัดการเพราะเหตุทุจริต หรือมีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(6) มีหนี้คางชําระคาใชจายตามมาตรา 18
ในกรณีที่ผูจัดการเปนนิติบุคคล ผูดําเนินการแทนนิติบุคคลนั้นในฐานะผูจัดการตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งดวย
มาตรา 35/2 การแตงตั้งผูจัดการใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญเจาของรวมตาม
มาตรา 49 และใหผูจัดการซึ่งไดรับแตงตั้งนําหลักฐาน หรือสัญญาจางไปจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญเจาของรวมมีมติ
มาตรา 35/3 ผูจัดการพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตายหรือสิ้นสภาพการเปนนิติบุคคล
(2) ลาออก
(3) สิ้นสุดระยะเวลาตามที่กําหนดไวในสัญญาจาง
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 35/1
(5) ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา
จางและที่ประชุมใหญเจาของรวมมีมติใหถอดถอนตามมาตรา 49
(6) ที่ประชุมใหญเจาของรวมมีมติใหถอดถอน”
มาตรา 20 ใหยกเลิกความในมาตรา 36 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปนี้แทน “มาตรา 36 ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามมาตรา 33 ตามขอบังคับหรือตาม
มติของที่ประชุมใหญเจาของรวมหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ โดยไมขัดตอ
กฎหมาย
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(2) ในกรณีจําเปนและรีบดวน ใหผูจัดการมีอํานาจโดยความริเริ่มของตนเองสั่ง
หรือกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคารดังเชนวิญูชนจะ
พึงรักษาและจัดการทรัพยสินของตนเอง
(3) จัดใหมีการดูแลความปลอดภัยหรือความสงบเรียบรอยภายในอาคารชุด
(4) เปนผูแทนของนิติบุคคลอาคารชุด
(5) จัดใหมีการทําบัญชีรายรับรายจายประจําเดือน และติดประกาศใหเจาของ
รวมทราบภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนและตองติดประกาศเปนเวลาไม
นอยกวาสิบหาวันตอเนื่องกัน
(6) ฟองบังคับชําระหนี้จากเจาของรวมที่คางชําระคาใชจายตามมาตรา 18 เกิน
หกเดือนขึ้นไป
(7) หนาที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูจัดการตองปฏิบัติหนาที่ดวยตนเอง เวนแตกิจการซึ่งตามขอบังคับหรือมติของที่
ประชุมใหญเจาของรวมตามมาตรา 49 (2) กําหนดใหมอบหมายใหผูอื่นทําแทนไดและตองอยู
ปฏิบัติหนาที่ตามเวลาที่กําหนดไวในขอบังคับ
มาตรา 37 ใหมีคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาสาม
คนแตไมเกินเกาคน ซึ่งแตงตั้งโดยที่ประชุมใหญเจาของรวม กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสองปในกรณีกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือมีการแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นใน
ระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงแทน
หรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคสอง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมใหกรรมการซึ่งพน
จากตําแหนงตามวาระนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกัน
ไมได เวนแตไมอาจหาบุคคลอื่นมาดํารงตําแหนงไดการแตงตั้งกรรมการ ใหผูจัดการนําไปจด
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญเจาของรวมมีมติ”
มาตรา 21 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 37/1 มาตรา 37/2 มาตรา 37/3
มาตรา 37/4 มาตรา 37/5 และมาตรา 37/6 แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
“มาตรา 37/1 บุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
(1) เจาของรวมหรือคูสมรสของเจาของรวม
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(2) ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือผูพิทักษในกรณีที่เจาของรวมเปนผูเยาว
คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ แลวแตกรณี
(3) ตัวแทนของนิติบุคคลจํานวนหนึ่งคน ในกรณีที่นิติบุคคลเปนเจาของรวมใน
กรณีที่หองชุดใดมีผูถือกรรมสิทธเปนเจาของรวมหลายคน ใหมีสิทธิไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการจํานวนหนึ่งคน
มาตรา

37/2

บุคคลซึ่งจะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตองไมมีลักษณะตองหาม

ดังตอไปนี้
(1) เปนผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(2) เคยถูกที่ประชุมใหญเจาของรวมใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือถอดถอน
จากการเปนผูจัดการเพราะเหตุทุจริต หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ
บกพรองในศีลธรรมอันดี
(3) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงานของ
รัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(4) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา 37/3 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ไมไดเปนบุคคลตามมาตรา 37/1 หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 37/2
(4) ที่ประชุมใหญเจาของรวมมีมติตามมาตรา 44 ใหพนจากตําแหนง
มาตรา 37/4 ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการและจะ
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการก็ได
มาตรา 37/5 ใหประธานกรรมการเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ และในกรณีท่ี
กรรมการ
ตั้งแตสองคนขึ้นไปรองขอใหเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการกําหนด
วันประชุมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับการรองขอ
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มาตรา 37/6 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมในการประชุมคณะกรรมการถาประธาน
กรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม
ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่ ง เป น ประธานในที่ ป ระชุ ม การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุม ให ถื อ เสีย งขา งมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด”
มาตรา 22 ใหยกเลิกความในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 38 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
(2) แตงตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่เปนผูจัดการ ในกรณีที่ไมมีผูจัดการหรือ
ผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามปกติไดเกินเจ็ดวัน
(3) จัดประชุมคณะกรรมการหนึ่งครั้งในทุกหกเดือนเปนอยางนอย
(4) หนาที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา 23 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 38/1 มาตรา 38/2 และมาตรา 38/3 แหง
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
“มาตรา 38/1 ใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดทํางบดุลอยางนอยหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสอง
เดือนโดยใหถือวาเปนรอบปในทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดนั้น งบดุลตามวรรคหนึ่งตองมี
รายการแสดงจํานวนสินทรัพยและหนี้สินของนิติบุคคลอาคารชุด กับทั้งบัญชีรายรับรายจาย และ
ตองจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบ แลวนําเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ เจาของรวมภายในหนึ่ง
รอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี
มาตรา 38/2 ใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดทํารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงาน
เสนอตอที่ประชุมใหญเจาของรวมพรอมกับการเสนองบดุล และใหสงสําเนาเอกสารดังกลาวใหแก
เจาของรวมกอนวันนัดประชุมใหญลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
มาตรา 38/3 ใหนิติบุคคลอาคารชุดเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงาน
และงบดุล พรอมทั้งขอบังคับไวที่สํานักงานของนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่หรือ
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เจาของรวมตรวจดูได รายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานและงบดุลตามวรรคหนึ่ง ใหนิติ
บุคคลอาคารชุดเก็บรักษาไวไมนอยกวาสิบปนับแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญเจาของรวม”
มาตรา 24 ใหยกเลิกความในมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 42 ใหผูจัดการจัดใหมีการประชุมใหญ โดยถือวาเปนการประชุมใหญสามัญ
ครั้งแรกภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการ
และพิจารณาใหความเห็นชอบขอบังคับและผูจัดการที่จดทะเบียนตามที่ไดยื่นขอจดทะเบียนนิติ
บุคคลอาคารชุดไวแลว
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญสามัญไมเห็นชอบกับขอบังคับหรือผูจัดการตามวรรคหนึ่งใหที่ประชุมใหญ
สามัญพิจารณาแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอบังคับ หรือถอดถอนและแตงตั้งผูจัดการดวย” มาตรา 25
ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 42/1 มาตรา 42/2 และมาตรา 42/3 แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. 2522“มาตรา 42/1 ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่ง
รอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้
(1) พิจารณาอนุมัติงบดุล
(2) พิจารณารายงานประจําป
(3) แตงตั้งผูสอบบัญชี
(4) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
มาตรา 42/2 ในกรณีมีเหตุจําเปน ใหบุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิเรียกประชุมใหญวิสามัญ
เมื่อใดก็ได
(1) ผูจัดการ
(2) คณะกรรมการโดยมติเกินกวากึ่งหนึ่งของที่ประชุมคณะกรรมการ
(3) เจาของรวมไมนอยกวารอยละยี่สิบของคะแนนเสียงเจาของรวมทั้งหมดลง
ลายมือชื่อทําหนังสือรองขอใหเปดประชุมตอคณะกรรมการ ในกรณีนี้ ให
คณะกรรมการจัดใหมีการประชุมภายในสิบหาวันนับแตวันรับคํารองขอ ถา
คณะกรรมการมิไดจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดเวลาดังกลาว เจาของ
รวมตามจํานวนขางตนมีสิทธิจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเองได โดยให
แตงตั้งตัวแทนคนหนึ่งเพื่อออกหนังสือเรียกประชุม
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มาตรา 42/3 การเรียกประชุมใหญตองทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควรและ
จัดสงให
เจาของรวมไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม”
มาตรา 26 ใหยกเลิกความในมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 43 การประชุมใหญตองมีผูมาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไมนอยกวา
หนึ่งในสี่ของจํานวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่เจาของรวมมาประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ให
เรียกประชุมใหมภายในสิบหาวันนับแตวันเรียกประชุมครั้งกอน และการประชุมใหญครั้งหลังนี้ไม
บังคับวาจะตองครบองคประชุม
ผูจัดการหรือคูสมรสของผูจัดการจะเปนประธานในการประชุมใหญมิได”
มาตรา 27 ใหยกเลิกความในมาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49 แหง
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 47 เจาของรวมอาจมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอื่นออกเสียงแทนตนได แตผูรับ
มอบฉันทะคนหนึ่งจะรับมอบฉันทะใหออกเสียงในการประชุมครั้งหนึ่งเกินสามหองชุดมิได บุคคล
ดังตอไปนี้จะรับมอบฉันทะใหออกเสียงแทนเจาของรวมมิได
(1) กรรมการและคูสมรสของกรรมการ
(2) ผูจัดการและคูสมรสของผูจัดการ
(3) พนักงานหรือลูกจางของนิติบุคคลอาคารชุดหรือของผูรับจางของนิติบุคคล
อาคารชุด
(4) พนักงานหรือลูกจางของผูจัดการ ในกรณีที่ผูจัดการเปนนิติบุคคล
มาตรา 48 มติเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนคะแนนเสียงของเจาของรวมทั้งหมด
(1) การซื้ออสังหาริมทรัพยหรือรับการใหอสังหาริมทรัพยที่มีคาภาระติดพันเปน
ทรัพยสวนกลาง
(2) การจําหนายทรัพยสวนกลางที่เปนอสังหาริมทรัพย
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(3) การอนุญาตใหเจาของรวมทําการกอสราง ตกแตง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือ
ต อ เติ ม ห องชุ ด ของตนเองที่ มีผ ลกระทบตอ ทรั พ ยส ว นกลางหรื อลั ก ษณะ
ภายนอกของอาคารชุดโดยคาใชจายของผูนั้นเอง
(4) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับเกี่ยวกับการใชหรือการจัดการทรัพยสวนกลาง
(5) การแกไขเปลี่ยนแปลงอัตราสวนคาใชจายรวมกันในขอบังคับตามมาตรา 32
(8)
(6) การกอสรางอันเปนการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือปรับปรุงทรัพยสวนกลาง
(7) การจัดหาผลประโยชนในทรัพยสวนกลางในกรณีที่เจาของรวมเขาประชุมมี
คะแนนเสียงไมครบตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหเรียกประชุมใหมภายใน
สิบหาวันนับแตวันเรียกประชุมครั้งกอน และมติเกี่ยวกับเรื่องที่บัญญัติไว
ตามวรรคหนึ่งในการประชุมครั้งใหมนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาหนึ่ง
ในสามของจํานวนคะแนนเสียงของเจาของรวมทั้งหมด
มาตรา 49 มติเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของ
จํานวนคะแนนเสียงของเจาของรวมทั้งหมด
(1) การแตงตั้งหรือถอดถอนผูจัดการ
(2) การกําหนดกิจการที่ผูจัดการมีอํานาจมอบหมายใหผูอื่นทําแทน”
มาตรา 28 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน หมวด 6/1 พนักงานเจาหนาที่ มาตรา 60/1
มาตรา 60/2 และมาตรา 60/3 แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
หมวด 6/1 พนักงานเจาหนาที่
มาตรา 60/1 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ดังตอไปนี้
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ชี้แจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปน
หนังสือหรือใหสงเอกสาร บัญชี ทะเบียน หรือหลักฐานใดเพื่อประกอบการ
พิจารณาหรือตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(2) เขาไปในที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด หรือที่ดิน อาคาร หรือ
สถานที่ที่เปนทรัพยสวนกลางของอาคารชุด เพื่อสอบถามขอเท็จจริง ตรวจดู
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เอกสารหรือหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาหรือตรวจสอบการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(3) อายัดเอกสาร บัญชี ทะเบียน หรือหลักฐานเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
และดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้การปฏิบัติหนาที่ตาม (2) พนักงาน
เจาหนาที่ตองไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการขมขูหรือ ตรวจคนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
เจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา 60/2 ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคล
ที่เกี่ยวของ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา 60/3 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา”
มาตรา 29 ใหยกเลิกความในมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 62 ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายที่ดิน หมวด 11 คาธรรมเนียมมาใช
บังคับแกการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม”
มาตรา 30 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด 8 บทกําหนดโทษ มาตรา 63 มาตรา 64
มาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 67 มาตรา 68 มาตรา 69 มาตรา 70 มาตรา 71 มาตรา 72 และ
มาตรา 73 แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
หมวด 8 บทกําหนดโทษ
มาตรา 63 ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารตามมาตรา 6 ผูใดฝาฝนมาตรา 6/1 วรรค
หนึ่ง หรือมาตรา 6/2 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา 64 ผูใดฝาฝนมาตรา 6/1 วรรคสอง ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาหมื่นบาท ถึง
หนึ่งแสนบาท
มาตรา 65 ผูใดฝาฝนมาตรา 17/1 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และปรับอีก
ไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ฝาฝนอยู
มาตรา 66 คนตางดาวหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวผูใดไมแจงให
พนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการที่บัญญัตไิ วในมาตรา 19 เบญจ วรรคสอง มาตรา 19 สัตต

125
มาตรา 19 อัฏฐ มาตรา 19 นว มาตรา 19 ทศ และมาตรา 19 เอกาทศ ภายในเวลาที่
กําหนดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่
ฝาฝนอยู
มาตรา 67 บุคคลใดถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดในฐานะเปนเจาของแทนคนตางดาวหรือ
นิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว ไมวาคนตางดาวหรือนิติบุคคลดังกลาวจะมีสิทธิถือ
กรรมสิทธิ์ในหองชุดตามพระราชบัญญัตินี้หรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหนําบทบัญญัติในมาตรา 19 เบญจ วรรคสี่ มาใช
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 68 ผูจัดการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 29 วรรคสาม และมาตรา 36 (5) ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยังไมปฏิบัติให
ถูกตอง
มาตรา 69 ผูจัดการผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคสอง มาตรา 35/2
มาตรา 37 วรรคหา และมาตรา 42 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 70 ประธานกรรมการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 37/5 และมาตรา 38 (3) ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 71 นิติบุคคลอาคารชุดใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 38/1 มาตรา 38/2
และมาตรา 38/3 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท ในกรณีที่นิติบุคคลอาคารชุดกระทํา
ความผิดตามวรรคหนึ่ง ผูจัดการตองรับโทษตามที่บัญญัติไวตามวรรคหนึ่งดวย เวนแตจะพิสูจนได
วาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น
มาตรา 72 เจาของรวมผูใดดําเนินการกอสราง ตกแตง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือตอ
เติมหองชุดของตนโดยฝาฝนมาตรา 48 (3) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา 73 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่ง ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 60/1 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหก
พันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา 31 มิใหนําบทบัญญัติในมาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 18 แหง
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับแกการ
กําหนดอัตราสวนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง ทรัพยสินที่ถือวาเปนทรัพยสวนกลางและการ
กําหนดอัตราคาใชจายรวมกันของเจาของรวมในอาคารชุดที่ไดจดทะเบียนเปนอาคารชุดอยูกอน
หรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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ใหมาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
ยัง คงมี ผ ลใช บั ง คั บต อ ไปสํ า หรับ อาคารชุ ดที่ ไ ดจ ดทะเบี ย นเปน อาคารชุ ด อยู ก อ นหรือ ในวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 32 มิใหนําบทบัญญัติในมาตรา 17/1 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับแกอาคารชุดซึ่งไดจด
ทะเบี ย นเป น อาคารชุ ด และมี ห อ งชุ ด ที่ ใ ช เ พื่ อ การประกอบการค า อยู ก อ นหรื อ ในวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 33 ใหขอบังคับที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงใชบังคับ
ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ และใหนิติบุคคลอาคารชุดดําเนินการแกไขหรือ
เพิ่มเติมใหสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้ภายในสามรอยหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ช
บังคับ
มาตรา 34 ใหผูจัดการหรือกรรมการของนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งดํารงตําแหนงอยูใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระตามที่กําหนดไวในขอบังคับหรือ
จนกวาที่ประชุมใหญเจาของรวมจะมีการแตงตั้งผูจัดการหรือกรรมการขึ้นใหม แลวแตกรณี
มาตรา 35 ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. 2522 และใหใชอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 36 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. 2522 ไดใชบังคับมานาน และปรากฏวาหลักเกณฑและรายละเอียดหลายประการไมสามารถ
ใชบังคับไดจริงในทางปฏิบัติและไมเพียงพอที่จะคุมครองประชาชนที่ซื้อหองชุดเพื่อการอยูอาศัย
สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ เพื่อแกไขปญหาที่เกิดจากการบังคับใช
กฎหมายและคุมครองประชาชนผูซื้อหองชุดเพื่อการอยูอาศัย ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง
สมควรปรับปรุง อั ต ราค าธรรมเนี ย มและคา ใชจา ยให เ หมาะสมยิ่ ง ขึ้น
จึง จํา เปน ตอ งตรา
พระราชบัญญัตินี้

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อาคารปฏิบัติการผังเมืองและสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทรศัพท 02 986 9434 www.arch.tu.ac.th email: info@arch.tu.ac.th

แบบสอบถามเรื่อง “จริยธรรมที่พึงมีของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด” เพื่อตองการทราบปจจัยที่มีผล
ตอการมีจริยธรรมของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
แบบสอบถามชุดนี้มีรายละเอียดประกอบดวย
ตอนที่ 1: ขอมูลเบื้องตนของผูใหขอมูล
ตอนที่ 2: จริยธรรมที่ควรมีของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ตอนที่ 3: ปจจัยที่มีผลตอการมีจริยธรรมของผูจดั การนิติบุคคลอาคารชุด
ตอนที่ 4: ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
คําชี้แจง : ทําเครื่องหมายถูกในชองวาง ; ที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด และเติมคําในชองวางที่
กําหนด คําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับตามหนังสือรับรองรักษาความลับ และขอรับรองวาขอมูล
ของทานจะไมเกิดผลกระทบใด ๆ ตอทานทั้งสิน้
8 ธันวาคม 2552
ขอขอบพระคุณที่กรุณาใหขอมูล
สามภพ บุนนาค
ผูวิจัย
Contact email: sampob@century21.co.th

ตอนที่ 1 : ขอมูลเบื้องตนของผูใหขอมูล
1.1 ทานอยูในกลุม ใด
 ผูอยูอาศัยในอาคารชุด

 ประชาชนทั่วไป

 นักวิชาการ

 ปริญญาตรี

 ปริญญาโท

 นักพัฒนาโครงการ

1.2 ระดับการศึกษา
 ต่ํากวาปริญญาตรี
 ปริญญาเอก
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ตอนที่ 2: ความคิดเห็นตอจริยธรรมทีพ
่ ึงมีของผูจดั การนิติบุคคลอาคารชุด
ระดับความคิดเห็นวาควรมี

2.1 ความซื่อสัตย
2.2 ความมีคุณธรรม
2.3 ความยุติธรรม
2.4 การเห็นอกเห็นใจผูอื่น
2.5 การปฏิบัติตามกฏหมาย
2.6 การปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทที่ไดรับ
2.7 การมีภาวะผูนํา
2.8 การรับผิดชอบตอหนาที่
2.9 การยึดถือความเปนกลางไมเขาขางฝายใด
2.10 การมีศีลธรรม
2.11การเห็นแกประโยชนสวนรวม
2.12 การมีเมตตา
2.13 การยึดมั่นในหลักศาสนา
2.14 การยอมรับความคิดของผูอื่น
2.15 ความมีเหตุผล
2.16 ความอดทน
2.17 ความพากเพียรไมเกียจคราน
2.18 ความพอเพียง
2.19 การไมเบียดเบียน
2.20 ความออนโยนมีสัมมาคารวะ
2.21 ความใฝหาวิชาความรู
2.22 อื่น ๆ โปรดระบุ..................................................

นอยที่สุด

นอย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

จริยธรรม
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ตอนที่ 3: ความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการมีจริยธรรมของ
ผูจัดการนิตบิ ุคคลอาคารชุด
ระดับที่มีผลตอการมีจริยธรรม
นอยที่สุด

นอย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ปจจัย

3.1 การรูกฏหมาย
3.2 การไมรูกฏหมาย
3.3 มีเวลาในการทํางานนอยกวา 1วันตอสัปดาห
3.4 มีเวลาในการทํางานมากกวา 1วันตอสัปดาห
3.5 มีประสบการณในการบริหารอาคารชุด
3.6 ไมมีประสบการณในการบริหารอาคารชุด
3.7 มีเวลาการอยูในตําแหนงมากกวา 2 ป
3.8 มีเวลาการอยูในตําแหนงนอยกวา 2 ป
3.9 มีผลประโยชนทับซอน
3.10 ไมมีผลประโยชนทับซอน
3.11 มีใบควบคุมคุณภาพวิชาชีพ
3.12 ไมมีใบควบคุมคุณภาพวิชาชีพ
3.13 มีการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
3.14 มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
3.15 อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………

ตอนที่ 4: ขอเสนอแนะเพิม่ เติม

ขอขอบพระคุณทุกทานที่กรุณาใหขอมูล
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คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อาคารปฏิบัติการผังเมืองและสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทรศัพท 02 986 9434 www.arch.tu.ac.th email: info@arch.tu.ac.th

แบบสัมภาษณเ ชิง ลึก กับผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานบริหารทรั พยากรอาคาร
นักพัฒนาโครงการ และนักวิชาการ เกี่ยวกับ “จริยธรรมที่พึงมีของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด” เพื่อ
ตองการทราบความสัมพันธระหวางจริยธรรมที่พึงมีของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดกับปจจัยที่มีผลตอการ
มีจริยธรรมของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ตอนที่ 1 รายละเอียดผูใหขอมูล
1.1 ชื่อ-สกุล
.............................................................................................
1.2 อาชีพ (ตําแหนง) .............................................................................................
ตอนที่ 2 ตนแบบจริยธรรมที่พึงมีและตนแบบปจจัยที่มีผลตอการมีจริยธรรมของผูจัดการนิติ
บุคคลอาคารชุด
เห็นแกประโยชนสวนรวม

ตนแบบจริยธรรมที่พึงมีของ
ผูจัดการนิติบคุ คลอาคารชุด
ความคิดเห็น :

มีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้นึ ไป

ตนแบบปจจัยที่มีผลตอการมีจริยธรรมของ
ผูจัดการนิติบคุ คลอาคารชุด

เห็นดวย เพราะ ……………………………………………………
ไมเห็นดวย เพราะ......................................................................
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ตอนที่ 3 ความสัมพันธระหวางจริยธรรมทีพ
่ ึงมีและปจจัยทีม่ ีผลตอการมีจริยธรรมของ
ผูจัดการนิตบิ ุคคลอาคารชุด
ความสัมพันธระหวางจริยธรรมที่พึง
มีกับปจจัยที่มีผลกระทบตอ
จริยธรรมของผูจัดการ

มี

รู
กฏหมาย

นิติบุคคลอาคารชุด

มีใบควบคุม
ประสบการณ ไมมีผลประโยชน
คุณภาพ
ในการบริหาร
ทับซอน
วิชาชีพ
อาคารชุด

มีการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้น
ไป

ความซื่อสัตย

•

•

•

•

การปฏิบัติตามกฏหมาย

•

•

•

•

การปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท
ที่ไดรับ
การมีภาวะผูนํา

•

•

•

•

•

•

•

•

การรับผิดชอบตอหนาที่

•

•

•

•

•

การเห็นแกประโยชนสวนรวม

•

•

•

•

•

•

3.1 การรูก ฎหมาย ทําให มีความซื่อสัตย ปฏิบัติตามกฏหมาย ปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทที่ไดรบั
มีภาวะผูน ํา รับผิดชอบตอหนาที่ และเห็นแกประโยชนสว นรวม
ความคิดเห็น :

เห็นดวย เพราะ …………………………………………………
ไมเห็นดวย เพราะ ...............................................................
3.2 การมีประสบการณในการบริหารอาคารชุด ทําให มีความซือ่ สัตย ปฏิบัติตามกฏหมาย
ปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทที่ไดรับ มีภาวะผูน ํา รับผิดชอบตอหนาที่ และเห็นแกประโยชนสวนรวม
ความคิดเห็น : เห็นดวย เพราะ ……………………………………………………
ไมเห็นดวย เพราะ....................................................................
3.3 การไมมผี ลประโยชนทับซอน ทําให มีความซื่อสัตย ปฏิบัติตามกฏหมาย ปฏิบัติหนาที่
ตามบทบาททีไ่ ดรับ มีภาวะผูนํา รับผิดชอบตอหนาที่ และเห็นแกประโยชนสว นรวม
ความคิดเห็น :

เห็นดวย เพราะ ……………………………………………………
ไมเห็นดวย เพราะ ...................................................................
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3.4 การมีใบควบคุมคุณภาพวิชาชีพ ทําให มีความซือ่ สัตย ปฏิบัติตามกฏหมาย ปฏิบัติหนาที่
ตามบทบาททีไ่ ดรับ รับผิดชอบตอหนาที่ และเห็นแกประโยชนสวนรวม
ความคิดเห็น :

เห็นดวย เพราะ ………………………………………......…..
ไมเห็นดวย เพราะ .................................................................

3.5 การมีการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทําให มีความซื่อสัตย ปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทที่ไดรับ
รับผิดชอบตอหนาที่ และเห็นแกประโยชนสวนรวม
ความคิดเห็น :

เห็นดวย เพราะ ……………………………………………..
ไมเห็นดวย เพราะ ...............................................................

ตอนที่ 4 ประเภทกลุมตัวอยางตอความคิดเห็นดานจริยธรรมทีพ
่ ึงมีและปจจัยที่มีผลตอการมี
จริยธรรมของผูจัดการนิตบิ ุคคลอาคารชุด และการศึกษาของกลุม ตัวอยางตอความ
คิดเห็นดานจริยธรรมที่พึงมีของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ตารางที่ 4.1 ประเภทกลุมตัวอยางตอความคิดเห็นดานจริยธรรมที่พงึ มีของผูจัดการ
นิติบุคคลอาคารชุด
ผูพักอาศัยใน
อาคารชุด

ประชาชนทั่วไป

นักวิชาการ

เจาของโครงการ

ความซื่อสัตย

ความซื่อสัตย

ความซื่อสัตย
การมีภาวะผูนํา

การมีเมตตา

การมีภาวะผูนํา

การปฏิบัติตาม
กฎหมาย

การเห็นแกประโยชนสวนรวม

การยึดมั่นในหลักศาสนา

การปฏิบัติตามกฎหมาย

การมีภาวะผูนํา

การรับผิดชอบตอหนาที่
การยอมรับความคิดของ
การปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทที่ ผูอื่น
ไดรับ
ความใฝหาวิชาความรู

ความคิดเห็น :

เห็นดวย เพราะ …………………………………………...……
ไมเห็นดวย เพราะ ..............................................................

133
ตารางที่ 4.2 ประเภทกลุมตัวอยางตอความคิดเห็นดานปจจัยทีม่ ีผลตอการมีจริยธรรมของผูจัดการ
นิติบุคคลอาคารชุด

ผูพักอาศัยใน
อาคารชุด

ประชาชนทั่วไป

นักวิชาการ

เจาของโครงการ

มีประสบการณในการบริหารอาคาร
ชุด

การรูกฎหมาย

การรูกฎหมาย

การรูกฎหมาย

มีเวลาในการทํางานนอยกวา 1วัน
ตอสัปดาห

มีผลประโยชนทับซอน

ไมมีผลประโยชนทบั ซอน

มีใบควบคุมคุณภาพ
วิชาชีพ

มีการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

มีประสบการณในการ
บริหารอาคารชุด

มีใบควบคุมคุณภาพวิชาชีพ

มีผลประโยชนทับซอน

ความคิดเห็น :

เห็นดวย เพราะ ……………………………………………....
ไมเห็นดวย เพราะ ............................................................

ตารางที่ 4.3 การศึกษาตอความคิดเห็นดานจริยธรรมที่พงึ มีของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ปริญญาตรี

ต่ํากวาปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

การปฏิบัติตามกฎหมาย

การมีภาวะผูนํา

ความซื่อสัตย

การปฏิบัติตามกฎหมาย
การมีภาวะผูนํา

ความซื่อสัตย

การปฏิบัติตามกฎหมาย

การรับผิดชอบตอหนาที่

การปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท
ที่ไดรับ
ความยุติธรรม

การมีภาวะผูนํา

ความซื่อสัตย

การปฏิบัติตามกฎหมาย
การเห็นแกประโยชน
สวนรวม

การเห็นแกประโยชนสวนรวม
การรับผิดชอบตอหนาที่

ความคิดเห็น :

เห็นดวย เพราะ ……………………………………………………
ไมเห็นดวย เพราะ ..................................................................
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ตารางที่ 1
ประเภทกลุมตัวอยางกับการทดสอบเปรียบเทียบภายหลังคาเฉลี่ยจริยธรรมทีพ่ ึงมีของ
ผูจัดการนิติบคุ คลอาคารชุด (post hoc test)
จริยธรรมที่พึงมี่ของ
ผูจัดการนิติบุคคล
อาคารชุด

ผูพักอาศัยใน
อาคารชุด ( A )
mean
(A)

ประชาชนทั่วไป
(B)

นักวิชาการ
(C)

เจาของโครงการ
(D)

mean difference mean difference mean difference
(A-B)
(A-C)
(A-D)

ความซื่อสัตย

4.47

0.198*

-0.173

1.470*

การมีภาวะผูนํา

4.44

0.260*

-0.208

1.235*

การปฏิบัติตามกฏหมาย

4.43

0.168*

0.750

1.566*

การรับผิดชอบตอหนาที่

4.43

0.216*

-0.730

1.228*

การเห็นแกประโยชนสวนรวม

4.31

0.149

-0.264

0.908*

การปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท
ที่ไดรับ
ความยุติธรรม

4.30

0.115

-0.198

1.303*

4.28

0.137

-0.146

1.416*

ความมีเหตุผล

4.28

0.127

-0.223

0.944*

ความมีคุณธรรม

4.25

0.129

-0.041

1.245*

ความออนโยนมีสัมมาคารวะ

4.17

0.146

-0.330

0.770*

การยึดถือความเปนกลางไม
เขาขางฝายใด
ความอดทน

4.17

0.115

-0.404

0.968*

4.14

0.127

-0.431

0.740*

ความใฝหาวิชาความรู

4.14

0.121

-0.360

0.673*

การมีศีลธรรม

4.13

0.193*

-0.227

0.930*

การเห็นอกเห็นใจผูอื่น

4.09

0.071

-0.405

1.228*

การยอมรับความคิดของผูอื่น

4.08

0.038

-0.275

0.616*

ความพากเพียรไมเกียจคราน

4.05

0.087

-0.455

0.712*

การมีเมตตา

3.99

0.038

-0.372

0.452

การไมเบียดเบียน

3.94

0.043

-0.279

0.602*

ความพอเพียง

3.92

0.055

-0.583*

0.518

การยึดมั่นในหลักศาสนา

3.70

-0.067

-0.660*

0.164
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ตารางที่ 2
ระดับการศึกษากับการทดสอบเปรียบเทียบภายหลังคาเฉลี่ยจริยธรรมที่พงึ มีของ
ผูจัดการนิติบคุ คลอาคารชุด (post hoc test)
ปริญญาตรี
(A)
mean
(A)

ต่ํากวา
ปริญญาตรี ( B )
mean difference
(A-B)

ปริญญาโท ( C )

ปริญญาเอก ( D )

mean difference
(A-C)

mean difference
(A-D)

การปฏิบัติตามกฏหมาย

4.36

0.062

-0.043

0.216

ความซื่อสัตย

4.34

-0.003

-0.149

0.841*

การมีภาวะผูนํา

4.32

0.032

0.010

0.183

การรับผิดชอบตอหนาที่

4.32

0.028

-0.096

0.558

การปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท
ที่ไดรับ
ความยุติธรรม

4.25

0.030

-0.087

0.356

4.22

0.063

-0.046

0.339

การเห็นแกประโยชนสวนรวม

4.22

-0.022

-0.197

0.447

ความมีคุณธรรม

4.19

0.057

-0.113

0.800*

ความมีเหตุผล

4.17

-0.071

-0.151

0.541

การยึดถือความเปนกลางไม
เขาขางฝายใด
ความออนโยนมีสัมมาคารวะ

4.13

0.070

-0.101

0.620

4.11

0.032

-0.096

0.471

ความใฝหาวิชาความรู

4.09

0.017

-0.099

0.450

การเห็นอกเห็นใจผูอื่น

4.07

0.076

-0.043

0.572

ความอดทน

4.06

-0.031

-0.144

0.298

การยอมรับความคิดของผูอื่น

4.06

-0.010

-0.111

0.293

การมีศีลธรรม

4.01

-0.005

-0.219

0.627

ความพากเพียรไมเกียจคราน

3.98

-0.035

-0.166

0.344

การมีเมตตา

3.97

-0.015

-0.118

0.450

ไมเบียดเบียน

3.90

-0.050

-0.156

0.498

ความพอเพียง

3.90

0.002

-0.065

0.262

การยึดมั่นในหลักศาสนา

3.76

-0.012

-0.057

0.731

จริยธรรมที่พึงมี่ของ
ผูจัดการนิติบุคคล
อาคารชุด
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ตารางที่ 3
ประเภทกลุมตัวอยางกับการทดสอบเปรียบเทียบภายหลังคาเฉลี่ยปจจัยที่มีผลตอการมีจริยธรรม
ของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด (post hoc test)
ประชาชนทั่วไป
(B)
mean difference
(A-B)

นักวิชาการ
(C)
mean difference
(A-C)

เจาของโครงการ
(D)
mean difference
(A-D)

3.77

0.500*

1.413*

2.503*

3.64

-0.056

0.502

1.878*

3.54

0.397*

1.249*

1.402*

3.45

0.236*

0.521

0.917*

3.45

0.363*

0.876*

1.981*

3.35

0.456*

0.776

2.014*

3.35

-0.158

0.498

0.886

การรูกฏหมาย

3.34

0.252*

0.207

1.250*

ไมมีผลประโยชนทบั ซอน

3.12

0.194

-0.094

0.853

มีเวลาการอยูในตําแหนงนอย
กวา 2 ป
การไมรูกฏหมาย

3.00

0.082

0.709

1.528*

2.99

-0.041

0.771

1.452*

ไมมีใบควบคุมคุณภาพวิชาชีพ

2.97

-0.054

0.970*

0.570

ไมมีประสบการณในการบริหาร
อาคารชุด
มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี

2.95

-0.079

0.731

1.612*

2.89

-0.115

0.809*

0.957*

ปจจัยที่มีผลตอการมี
จริยธรรมของผูจัดการนิติ
บุคคลอาคารชุด
มีประสบการณในการบริหาร
อาคารชุด
มีเวลาในการทํางานนอยกวา 1
วันตอสัปดาห
มีการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
มีใบควบคุมคุณภาพวิชาชีพ
มีเวลาการอยูในตําแหนง
มากกวา 2 ป
มีเวลาในการทํางานมากกวา 1
วันตอสัปดาห
มีผลประโยชนทับซอน

ผูพักอาศัยใน
อาคารชุด ( A )
mean (A)
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ตารางที่ 4
ระดับการศึกษากับการทดสอบเปรียบเทียบภายหลังคาเฉลี่ยปจจัยทีม่ ีผลตอการมีจริยธรรมของ
ผูจัดการนิติบคุ คลอาคารชุด (post hoc test)

ปจจัยที่มีผลตอการมีจริยธรรมของ
ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ปริญญาตรี
(A)
mean (A)

ต่ํากวา
ปริญญาตรี
(B)
mean
difference
(A-B)

ปริญญาโท
(C)

ปริญญาเอก
(D)

mean
difference
(A-C)

mean
difference
(A-D)

การรูกฏหมาย
มีประสบการณในการบริหารอาคารชุด
มีผลประโยชนทับซอน
มีใบควบคุมคุณภาพวิชาชีพ

3.70
3.49
3.42
3.35

0.030
0.063
-0.044
0.049

-0.075
-0.072
0.041
0.151

-0.171
0.861
0.522
0.353

มีการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

3.31

0.023

0.029

0.442

มีเวลาการอยูในตําแหนงมากกวา 2 ป
มีเวลาในการทํางานนอยกวา 1วันตอ
สัปดาห
มีเวลาในการทํางานมากกวา 1วันตอ
สัปดาห

3.26

0.094

-0.046

1.012

3.13

-0.072

0.144

0.375

3.11

0.106

-0.050

-0.012

ไมมีผลประโยชนทบั ซอน

3.04

0.052

0.022

0.541

การไมรูกฏหมาย

3.03

0.109

0.171

0.276

ไมมีใบควบคุมคุณภาพวิชาชีพ

2.98

-0.063

0.262

0.358

ไมมีประสบการณในการบริหารอาคารชุด

2.94

-0.072

0.108

0.685

มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี

2.92

-0.076

0.212

0.163

มีเวลาการอยูในตําแหนงนอยกวา 2 ป

2.91

-0.054

0.022

0.656

ประวัติการศึกษา
ชื่อ
วันเดือนปเกิด
วุฒิการศึกษา

ตําแหนง

ทุนการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
ประสบการณทํางาน

นาย สามภพ บุนนาค
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