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พระราชบัญญัติ
อาคารชุด (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยอาคารชุด
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๓ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “การประชุมใหญ” “คณะกรรมการ” “กรรมการ” และ
“ผูจัดการ” ระหวางบทนิยามคําวา “ขอบังคับ” และคําวา “พนักงานเจาหนาที่” ในมาตรา ๔
แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
““การประชุมใหญ” หมายความวา การประชุมใหญสามัญหรือการประชุมใหญวิสามัญของ
เจาของรวม แลวแตกรณี
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และอาคารใดประสงคจะจดทะเบียนที่ดิน และอาคารนั้น
ให เ ป น อาคารชุ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให ยื่ น คํา ขอจดทะเบี ย นอาคารชุ ด ต อ พนั ก งานเจ า หน า ที่
พรอมหลักฐานและรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) โฉนดที่ดิน
(๒) แผนผังอาคารชุด รวมทั้งเสนทางเขาออกสูทางสาธารณะ
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับหองชุด ทรัพยสว นบุคคล และทรัพยสวนกลาง ไดแก จํานวนพื้นที่
ลักษณะการใชประโยชนและอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๔) อัตราสวนที่เจาของหองชุดแตละหองชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางตามมาตรา ๑๔
(๕) คํารับรองของผูยื่นคําขอวาอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้นปราศจากภาระผูกพันใด ๆ
เวนแตการจํานองอาคารรวมกับที่ดิน
(๖) รางขอบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด
(๗) หลักฐานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน มาตรา ๖/๑ และมาตรา ๖/๒ แหงพระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๖/๑ ในกรณีที่ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และอาคารตามมาตรา ๖ ทําการโฆษณาขาย
หองชุดในอาคารชุด ตองเก็บสําเนาขอความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นําออกโฆษณา
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แกบุคคลทั่วไปไมวาจะทําในรูปแบบใดไวในสถานที่ทําการจนกวาจะมีการขายหองชุดหมด และตอง
สงสําเนาเอกสารดังกลาวใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไวอยางนอยหนึ่งชุด
การโฆษณาขายหองชุดในอาคารชุดในสวนที่เกี่ยวกับหลักฐานและรายละเอียดที่กําหนดไว
ในมาตรา ๖ ขอความหรือภาพที่โฆษณาจะตองตรงกับหลักฐานและรายละเอียดที่ยื่น พรอมคําขอ
จดทะเบี ยน และตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ทรัพยสว นกลางนอกจากที่บัญญัติไ วใ นมาตรา ๑๕
ใหชัดเจน
ใหถือวาขอ ความหรือ ภาพที่โฆษณา หรือ หนังสือชักชวนเปน สว นหนึ่งของสัญญาจะซื้ อ
จะขายหรือสัญญาซื้อขายหองชุด แลวแตกรณี หากขอความหรือภาพใดมีความหมายขัดหรือแยงกับ
ขอความในสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายหองชุด ใหตีความไปในทางที่เปนคุณแกผูจะซื้อหรือ
ผูซื้อหองชุด
มาตรา ๖/๒ สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายหองชุดระหวางผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ
อาคารตามมาตรา ๖ กับผูจะซื้อหรือผูซื้อหองชุดตองทําตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายหองชุดตามวรรคหนึ่งสวนใด มิไดทําตามแบบสัญญา
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดและไมเปนคุณตอผูจะซื้อหรือผูซื้อหองชุด สัญญาสวนนั้นไมมีผลใชบังคับ”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ อัตราสวนในกรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสวนกลางของเจาของรวมใหเปนไปตาม
อัตราสวนระหวางเนื้อที่ของหองชุดแตละหองชุดกับเนื้อที่ของหองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นในขณะที่
ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา ๖”
มาตรา ๘ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) ของมาตรา ๑๕
แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
“(๘) สํานักงานของนิติบุคคลอาคารชุด
(๙) อสังหาริมทรัพยที่ซื้อหรือไดมาตามมาตรา ๔๘ (๑)
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(๑๐) สิ่งกอสรางหรือระบบที่สรางขึ้น เพื่อรักษาความปลอดภัยหรือสภาพแวดลอมภายใน
อาคารชุด เชน ระบบปองกันอัคคีภัย การจัดแสงสวาง การระบายอากาศ การปรับอากาศ การระบายน้ํา
การบําบัดน้ําเสีย หรือการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๑๑) ทรัพยสินที่ใชเงินตามมาตรา ๑๘ ในการดูแลรักษา”
มาตรา ๙ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น มาตรา ๑๗/๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ อ าคารชุ ด
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๗/๑ ในกรณี ที่มี ก ารจั ดพื้ น ที่ข องอาคารชุด เพื่อ ประกอบการค าต อ งจั ด ระบบ
การเขาออกในพื้นที่ดังกลาวเปนการเฉพาะไมใหรบกวนความเปนอยูโดยปกติสุขของเจาของรวม
หามผูใดประกอบการคาในอาคารชุด เวนแตเปนการประกอบการคาในพื้นที่ของอาคารชุด
ที่จัดไวตามวรรคหนึ่ง”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ เจาของรวมตองรวมกันออกคาภาษีอากรตามอัตราสวนที่เจาของรวมแตละคน
มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางตามมาตรา ๑๔
เจาของรวมตองรวมกันออกคาใชจายที่เกิดจากการใหบริการสวนรวมและที่เกิดจากเครื่องมือ
เครื่องใช ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกัน และคาใชจายที่เกิด
จากการดู แ ลรั ก ษาและการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย ส ว นกลาง ตามอั ต ราส ว นที่ เ จ า ของร ว ม
แตละคนมีกรรมสิทธิ์ใ นทรัพยสวนกลางตามมาตรา ๑๔ หรือตามสวนแหงประโยชนที่มีตอหองชุด
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในขอบังคับ
ใหผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารตามมาตรา ๖ เปนเจาของรวมในหองชุดที่ยังไมมีการโอน
กรรมสิทธิ์ใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และตองรวมออกคาใชจายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองสําหรับ
หองชุดดังกลาวดวย”
มาตรา ๑๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๘/๑ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
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“มาตรา ๑๘/๑ ในกรณีที่เ จาของรวมไม ชําระเงิน ตามมาตรา ๑๘ ภายในเวลาที่กําหนด
ต อ งเสี ย เงิ น เพิ่ ม ในอั ต ราไม เ กิ น ร อ ยละสิ บ สองต อ ป ข องจํ า นวนเงิ น ที่ ค า งชํ า ระโดยไม คิ ด ทบต น
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในขอบังคับ
เจาของรวมที่คางชําระเงินตามมาตรา ๑๘ ตั้งแตหกเดือนขึ้นไปตองเสียเงินเพิ่มในอัตราไมเกิน
รอยละยี่สิบตอปแ ละอาจถูกระงับการใหบริการสวนรวมหรือการใชทรัพยสวนกลางตามที่กําหนดใน
ขอบังคับ รวมทั้งไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญ
เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งใหถือเปนคาใชจายตามมาตรา ๑๘”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ ทวิ อาคารชุดแตละอาคารชุดจะมีคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวใ น
มาตรา ๑๙ ถือกรรมสิทธิ์ใ นหองชุดไดเมื่อรวมกัน แลวตองไมเกิน อัตรารอยละสี่สิบเกาของเนื้อ ที่
ของหองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา ๖”
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙ จัตวา แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ จัตวา เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับเอกสารและหลักฐานตามมาตรา ๑๙ ตรี
และตรวจสอบแลวเห็นวาเปนเอกสารและหลักฐานที่ถูกตองตามมาตรา ๑๙ ตรี และอัตราสวนการ
ถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามมาตรา ๑๙ ทั้งผูที่ถือกรรมสิทธิ์อยูแลวและ
ผูที่ขอรับโอนไมเกินอัตราที่กําหนดไวในมาตรา ๑๙ ทวิ ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุดตามหมวด ๔ ใหแกคนตางดาวหรือนิติบุคคลผูขอรับโอนนั้น”
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๙ เบญจ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“(๑) เมื่อคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ไดม าซึ่งหองชุดโดยไดรับ
มรดกในฐานะทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรม หรือโดยประการอื่น แลวแตกรณี เมื่อรวมกับ
หองชุดที่มีคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ถือกรรมสิทธิ์อยูแลวในอาคารชุดนั้น
เกินอัตราที่กําหนดตามมาตรา ๑๙ ทวิ”
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มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๙ นว แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ นว ผูใดไดม าซึ่งกรรมสิทธิ์ใ นหองชุดในขณะที่มีสัญชาติไทย ถาตอมาผูนั้น
เสี ย สั ญ ชาติ ไ ทย เพราะการสละสั ญ ชาติ ไ ทย การแปลงสั ญ ชาติ หรื อ การถู ก ถอนสั ญ ชาติ ไ ทย
ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ และเปนคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ถาประสงคจะมีกรรมสิทธิ์
ในหองชุดตอไปตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการเสียสัญชาติไทย และตองนํา
หลั ก ฐานว า เป น คนต า งด า วตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นมาตรา ๑๙ มาแจ ง ต อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ภ ายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่เสียสัญชาติไทย แตถาการมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวนั้น
เกินอัตราตามมาตรา ๑๙ ทวิ ตองจําหนายหองชุดที่เกินอัตราที่กําหนดภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งป
นับแตวันที่เสียสัญชาติไทย ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๙ เบญจ
วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกมาตรา ๑๙ ทวาทศ และมาตรา ๑๙ เตรส แหง พระราชบัญญั ติ
อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๙ ผูใดประสงคจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุดตามพระราชบัญญัตินี้
ใหนําหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดมาจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
ในกรณีที่ขอจดทะเบีย นสิทธิและนิ ติกรรมโอนกรรมสิท ธิ์ใ นหองชุด พนักงานเจาหนา ที่
จะรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไดเมื่อหองชุดดังกลาวปลอดจากหนี้อันเกิดจากคาใชจายตามมาตรา ๑๘
โดยตองมีหนังสือรับรองการปลอดหนี้คราวที่สุดจากนิติบุคคลอาคารชุดมาแสดง
ผูจัดการตองดําเนินการออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้ตามวรรคสองใหแ กเจาของรว ม
ภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ คํ า ร อ งขอและเจ า ของร ว มได ชํ า ระหนี้ อั น เกิ ด จากค า ใช จ า ย
ตามมาตรา ๑๘ ครบถวนแลว
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ความในวรรคสองมิใ หใ ชบังคับ แกกรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์
ในหองชุดกอนจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด”
มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๒ ขอบังคับอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งตองมีคําวา “นิติบุคคลอาคารชุด” ไวดวย
(๒) วัตถุประสงคตามมาตรา ๓๓
(๓) ที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งจะตองตั้งอยูในอาคารชุด
(๔) จํานวนเงินคาใชจายของนิติบุคคลอาคารชุดที่เจาของรวมตองชําระลวงหนา
(๕) การจัดการทรัพยสวนกลาง
(๖) การใชทรัพยสวนบุคคลและทรัพยสวนกลาง
(๗) อัตราสวนที่เจาของรวมแตละหองชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางตามที่ขอจดทะเบียน
อาคารชุด
(๘) อัตราสวนคาใชจายรวมกันของเจาของรวมตามมาตรา ๑๘
(๙) ขอความอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับที่ไดจดทะเบียนไว จะกระทําไดก็แตโดยมติของที่ประชุมใหญ
เจาของรวม และผูจัดการตองนําไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวัน นับแตวัน ที่
ที่ประชุมใหญเจาของรวมมีมติ
ในกรณี ที่พนักงานเจ าหนาที่ เห็น ว าการแกไขหรือเพิ่ม เติม ข อบังคับ นั้น ไม ขัดตอกฎหมาย
ใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับนั้น”
มาตรา ๑๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน มาตรา ๓๕/๑ มาตรา ๓๕/๒ และมาตรา ๓๕/๓
แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๓๕/๑ ผูจัดการตองมีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ และตองไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) เปนบุคคลลมละลาย
(๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๑

(๓) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(๔) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) เคยถูกถอดถอนจากการเปน ผูจัดการเพราะเหตุทุจริต หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๖) มีหนี้คางชําระคาใชจายตามมาตรา ๑๘
ในกรณีที่ ผู จั ดการเปน นิ ติ บุค คล ผู ดํ า เนิ น การแทนนิติ บุ ค คลนั้ น ในฐานะผูจั ด การต อ งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งดวย
มาตรา ๓๕/๒ การแตงตั้งผูจัดการใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญเจาของรวมตามมาตรา ๔๙
และใหผูจัดการซึ่งไดรบั แตงตั้งนําหลักฐาน หรือสัญญาจางไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญเจาของรวมมีมติ
มาตรา ๓๕/๓ ผูจัดการพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตายหรือสิ้นสภาพการเปนนิติบุคคล
(๒) ลาออก
(๓) สิ้นสุดระยะเวลาตามที่กําหนดไวในสัญญาจาง
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๕/๑
(๕) ไมปฏิ บัติตามบทบั ญญัติแ หงพระราชบัญญั ตินี้หรื อกฎกระทรวงที่ อ อกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจางและที่ประชุมใหญเจาของรวม
มีมติใหถอดถอนตามมาตรา ๔๙
(๖) ที่ประชุมใหญเจาของรวมมีมติใหถอดถอน”
มาตรา ๒๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๖ ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิ บั ติ ก ารให เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ต ามมาตรา ๓๓ ตามข อ บั ง คั บ หรื อ ตาม
มติของที่ประชุมใหญเจาของรวมหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ โดยไมขัดตอกฎหมาย
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(๒) ในกรณีจําเปนและรีบดวน ใหผูจัดการมีอํานาจโดยความริเริ่มของตนเองสั่งหรือกระทํา
การใด ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคารดังเชนวิญูชนจะพึงรักษาและจัดการทรัพยสินของตนเอง
(๓) จัดใหมีการดูแลความปลอดภัยหรือความสงบเรียบรอยภายในอาคารชุด
(๔) เปนผูแทนของนิติบุคคลอาคารชุด
(๕) จัดใหมีการทําบัญชีรายรับรายจายประจําเดือน และติดประกาศใหเจาของรวมทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนและตองติดประกาศเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันตอเนื่องกัน
(๖) ฟองบังคับชําระหนี้จากเจาของรวมที่คางชําระคาใชจายตามมาตรา ๑๘ เกินหกเดือนขึ้นไป
(๗) หนาที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูจัดการตองปฏิบัติหนาที่ดวยตนเอง เวนแตกิจการซึ่งตามขอบังคับหรือมติของที่ประชุมใหญ
เจาของรวมตามมาตรา ๔๙ (๒) กําหนดใหมอบหมายใหผูอื่นทําแทนไดและตองอยูปฏิบัติหนาที่ตาม
เวลาที่กําหนดไวในขอบังคับ
มาตรา ๓๗ ใหมีคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาสามคน
แตไมเกินเกาคน ซึ่งแตงตั้งโดยที่ประชุมใหญเจาของรวม
กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป ในกรณีกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ
หรือมีการแตงตั้งกรรมการเพิ่ม ขึ้น ในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแ ลวยังมีวาระอยูใ นตําแหน ง
ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคสอง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมใ หกรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการซึ่ งพ น จากตํ า แหน ง อาจไดรั บ แตง ตั้ ง อีก ได แต จะดํ า รงตํ า แหน ง เกิ น สองวาระ
ติดตอกันไมได เวนแตไมอาจหาบุคคลอื่นมาดํารงตําแหนงได
การแตงตั้งกรรมการ ใหผูจัดการนําไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ที่ประชุมใหญเจาของรวมมีมติ”
มาตรา ๒๑ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น มาตรา ๓๗/๑ มาตรา ๓๗/๒ มาตรา ๓๗/๓
มาตรา ๓๗/๔ มาตรา ๓๗/๕ และมาตรา ๓๗/๖ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๓๗/๑ บุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
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(๑) เจาของรวมหรือคูสมรสของเจาของรวม
(๒) ผูแ ทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือผูพิทักษใ นกรณีที่เจาของรวมเปนผูเยาว คนไร
ความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ แลวแตกรณี
(๓) ตัวแทนของนิติบุคคลจํานวนหนึ่งคน ในกรณีที่นิติบุคคลเปนเจาของรวม
ในกรณีที่หองชุดใดมีผูถือกรรมสิทธิ์เปนเจาของรวมหลายคน ใหมีสิทธิไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการจํานวนหนึ่งคน
มาตรา ๓๗/๒ บุคคลซึ่งจะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๒) เคยถูกที่ประชุมใหญเจาของรวมใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือถอดถอนจากการเปน
ผูจัดการเพราะเหตุทุจริต หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๓) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(๔) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๗/๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไมไดเปนบุคคลตามมาตรา ๓๗/๑ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๗/๒
(๔) ที่ประชุมใหญเจาของรวมมีมติตามมาตรา ๔๔ ใหพนจากตําแหนง
มาตรา ๓๗/๔ ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการและจะเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการก็ได
มาตรา ๓๗/๕ ใหประธานกรรมการเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ และในกรณีที่กรรมการ
ตั้งแตสองคนขึ้นไปรองขอใหเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการกําหนดวันประชุมภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับการรองขอ
มาตรา ๓๗/๖ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
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ในการประชุม คณะกรรมการถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด”
มาตรา ๒๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
(๒) แตงตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่เปนผูจัดการ ในกรณีที่ไมมีผูจัดการหรือผูจัดการ
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามปกติไดเกินเจ็ดวัน
(๓) จัดประชุมคณะกรรมการหนึ่งครั้งในทุกหกเดือนเปนอยางนอย
(๔) หนาที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๒๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน มาตรา ๓๘/๑ มาตรา ๓๘/๒ และมาตรา ๓๘/๓
แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๓๘/๑ ใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดทํางบดุลอยางนอยหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสองเดือน
โดยใหถือวาเปนรอบปในทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดนั้น
งบดุลตามวรรคหนึ่งตองมีรายการแสดงจํานวนสินทรัพยและหนี้สินของนิติบุคคลอาคารชุด
กับทั้งบัญชีรายรับรายจาย และตองจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบ แลวนําเสนอเพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมใหญ
เจาของรวมภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี
มาตรา ๓๘/๒ ใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดทํารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานเสนอตอ
ที่ประชุมใหญเจาของรวมพรอมกับการเสนองบดุล และใหสงสําเนาเอกสารดังกลาวใหแกเจาของรวม
กอนวันนัดประชุมใหญลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
มาตรา ๓๘/๓ ใหนิติบุคคลอาคารชุดเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานและ
งบดุล พรอมทั้งขอบังคับไวที่สํานักงานของนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาของ
รวมตรวจดูได
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รายงานประจําปแสดงผลการดําเนิน งานและงบดุลตามวรรคหนึ่ง ใหนิติบุคคลอาคารชุด
เก็บรักษาไวไมนอยกวาสิบปนับแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญเจาของรวม”
มาตรา ๒๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๒ ใหผูจัดการจัดใหมีการประชุมใหญ โดยถือวาเปนการประชุมใหญสามัญครั้งแรก
ภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการ และพิจารณา
ใหความเห็นชอบขอบังคับและผูจัดการที่จดทะเบียนตามที่ไดยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดไวแลว
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญสามัญไมเห็นชอบกับขอบังคับหรือผูจัดการตามวรรคหนึ่งใหที่ประชุมใหญ
สามัญพิจารณาแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอบังคับ หรือถอดถอนและแตงตั้งผูจัดการดวย”
มาตรา ๒๕ ใหเพิ่ม ความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๒/๑ มาตรา ๔๒/๒ และมาตรา ๔๒/๓
แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๔๒/๑ ให ค ณะกรรมการจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติงบดุล
(๒) พิจารณารายงานประจําป
(๓) แตงตั้งผูสอบบัญชี
(๔) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
มาตรา ๔๒/๒ ในกรณีมีเหตุจําเปน ใหบุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิเรียกประชุมใหญวิสามัญ
เมื่อใดก็ได
(๑) ผูจัดการ
(๒) คณะกรรมการโดยมติเกินกวากึ่งหนึ่งของที่ประชุมคณะกรรมการ
(๓) เจาของรวมไมนอยกวารอยละยี่สิบของคะแนนเสียงเจาของรวมทั้งหมดลงลายมือชื่อ
ทําหนังสือรองขอใหเปดประชุมตอคณะกรรมการ ในกรณีนี้ ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุม
ภายในสิบหาวันนับแตวัน รับคํารองขอ ถาคณะกรรมการมิไดจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว เจาของรวมตามจํานวนขางตน มีสิทธิจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเองได โดยใหแ ตงตั้ง
ตัวแทนคนหนึ่งเพื่อออกหนังสือเรียกประชุม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๔๒/๓ การเรียกประชุมใหญตองทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควรและจัดสงให
เจาของรวมไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม”
มาตรา ๒๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๓ การประชุมใหญตอ งมีผู ม าประชุม ซึ่งมี เสีย งลงคะแนนรวมกัน ไมนอ ยกว า
หนึ่งในสี่ของจํานวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่เจาของรวมมาประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหเรียกประชุมใหม
ภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น เรี ย กประชุ ม ครั้ ง ก อ น และการประชุ ม ใหญ ค รั้ ง หลั ง นี้ ไ ม บั ง คั บ ว า
จะตองครบองคประชุม
ผูจัดการหรือคูสมรสของผูจัดการจะเปนประธานในการประชุมใหญมิได”
มาตรา ๒๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๗ เจาของรวมอาจมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอื่นออกเสียงแทนตนได แตผูรับ
มอบฉันทะคนหนึ่งจะรับมอบฉันทะใหออกเสียงในการประชุมครั้งหนึ่งเกินสามหองชุดมิได
บุคคลดังตอไปนี้จะรับมอบฉันทะใหออกเสียงแทนเจาของรวมมิได
(๑) กรรมการและคูสมรสของกรรมการ
(๒) ผูจัดการและคูสมรสของผูจัดการ
(๓) พนักงานหรือลูกจางของนิติบุคคลอาคารชุดหรือของผูรับจางของนิติบุคคลอาคารชุด
(๔) พนักงานหรือลูกจางของผูจัดการ ในกรณีที่ผูจัดการเปนนิติบุคคล
มาตรา ๔๘ มติเ กี่ย วกั บเรื่ องดัง ตอ ไปนี้ ตอ งไดรับ คะแนนเสียงไม นอ ยกวากึ่ งหนึ่ง ของ
จํานวนคะแนนเสียงของเจาของรวมทั้งหมด
(๑) การซื้ออสังหาริ มทรั พยห รือรั บการใหอสั งหาริม ทรัพ ยที่มี คาภาระติด พัน เปน ทรัพ ย
สวนกลาง
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(๒) การจําหนายทรัพยสวนกลางที่เปนอสังหาริมทรัพย
(๓) การอนุญาตใหเจาของรวมทําการกอสราง ตกแตง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือตอเติม
หองชุดของตนเองที่มีผลกระทบตอทรัพยสวนกลางหรือลักษณะภายนอกของอาคารชุดโดยคาใชจาย
ของผูนั้นเอง
(๔) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับเกี่ยวกับการใชหรือการจัดการทรัพยสวนกลาง
(๕) การแกไขเปลี่ยนแปลงอัตราสวนคาใชจายรวมกันในขอบังคับตามมาตรา ๓๒ (๘)
(๖) การกอสรางอันเปนการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือปรับปรุงทรัพยสวนกลาง
(๗) การจัดหาผลประโยชนในทรัพยสวนกลาง
ในกรณีที่เจาของรวมเขาประชุมมีคะแนนเสียงไมครบตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหเรียก
ประชุม ใหมภายในสิ บหาวัน นั บ แตวัน เรี ยกประชุ ม ครั้งกอน และมติ เกี่ยวกับ เรื่องที่บัญ ญัติไวตาม
วรรคหนึ่งในการประชุมครั้งใหมนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนคะแนนเสียง
ของเจาของรวมทั้งหมด
มาตรา ๔๙ มติเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของ
จํานวนคะแนนเสียงของเจาของรวมทั้งหมด
(๑) การแตงตั้งหรือถอดถอนผูจัดการ
(๒) การกําหนดกิจการที่ผูจัดการมีอํานาจมอบหมายใหผูอื่นทําแทน”
มาตรา ๒๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน หมวด ๖/๑ พนักงานเจาหนาที่ มาตรา ๖๐/๑ มาตรา ๖๐/๒
และมาตรา ๖๐/๓ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
“หมวด ๖/๑
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๖๐/๑ ในการปฏิ บัติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ มี อํ า นาจ
ดังตอไปนี้
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(๑) มีห นั งสื อ เรี ย กบุ ค คลใดมาให ถ อยคํ า ชี้แ จงข อ เท็ จ จริ ง หรื อ ทํา คํ าชี้ แ จงเปน หนัง สื อ
หรือใหสงเอกสาร บัญชี ทะเบียน หรือหลักฐานใดเพื่อประกอบการพิจารณาหรือตรวจสอบการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เขาไปในที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด หรือที่ดิน อาคาร หรือสถานที่ที่เปน
ทรัพยสวนกลางของอาคารชุด เพื่อสอบถามขอเท็จจริง ตรวจดูเอกสารหรือหลักฐานเพื่อประกอบการ
พิจารณาหรือตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) อายั ด เอกสาร บั ญ ชี ทะเบี ย น หรื อ หลัก ฐานเพื่ อ ประโยชนใ นการตรวจสอบและ
ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้
การปฏิบัติหนาที่ตาม (๒) พนักงานเจาหนาที่ตองไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการขมขูหรือ
ตรวจคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวก
ตามสมควร
มาตรา ๖๐/๒ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคล
ที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๖๐/๓ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ น้ี ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ เ ป น
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา”
มาตรา ๒๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖๒ ให นํ า บทบั ญ ญั ติ แ ห ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น หมวด ๑๑ ค า ธรรมเนี ย ม
มาใชบังคับแกการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตนิ ี้โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด ๘ บทกําหนดโทษ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒
และมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
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“หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๓ ผู มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น และอาคารตามมาตรา ๖ ผู ใ ดฝ า ฝ น มาตรา ๖/๑
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๖/๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๖๔ ผูใ ดฝ าฝ น มาตรา ๖/๑ วรรคสอง ตอ งระวางโทษปรับ ตั้ ง แต ห า หมื่ น บาท
ถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๖๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๗/๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และปรับอีก
ไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ฝาฝนอยู
มาตรา ๖๖ คนต า งด า วหรื อ นิ ติ บุ ค คลซึ่ ง กฎหมายถื อ ว า เป น คนต า งด า วผู ใ ดไม แ จ ง ให
พนั ก งานเจ า หน า ที่ ท ราบถึ ง การที่ บั ญ ญั ติ ไ วใ นมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสอง มาตรา ๑๙ สั ต ต
มาตรา ๑๙ อัฏฐ มาตรา ๑๙ นว มาตรา ๑๙ ทศ และมาตรา ๑๙ เอกาทศ ภายในเวลาที่กําหนด
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ฝาฝนอยู
มาตรา ๖๗ บุคคลใดถื อกรรมสิท ธิ์ใ นหอ งชุ ดในฐานะเป น เจาของแทนคนตา งด าวหรื อ
นิ ติ บุ ค คลซึ่ ง กฎหมายถื อ ว า เป น คนต า งด า ว ไม ว า คนต า งด า วหรื อ นิ ติ บุ ค คลดั ง กล า วจะมี สิ ท ธิ
ถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดตามพระราชบัญญัตินี้หรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใชบงั คับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๖๘ ผู จั ด การผู ใ ดไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๒๙ วรรคสาม และมาตรา ๓๖ (๕)
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยังไมปฏิบัติ
ใหถูกตอง
มาตรา ๖๙ ผูจัดการผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง มาตรา ๓๕/๒
มาตรา ๓๗ วรรคหา และมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๗๐ ประธานกรรมการผูใ ดไม ปฏิ บัติ ตามมาตรา ๓๗/๕ และมาตรา ๓๘ (๓)
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
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มาตรา ๗๑ นิติบุคคลอาคารชุดใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๘/๑ มาตรา ๓๘/๒
และมาตรา ๓๘/๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
ในกรณีที่นิติบุคคลอาคารชุดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ผูจัดการตองรับโทษตามที่บัญญัติไว
ตามวรรคหนึ่งดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น
มาตรา ๗๒ เจาของรวมผูใดดําเนินการกอสราง ตกแตง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือตอเติม
หองชุดของตนโดยฝาฝนมาตรา ๔๘ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๗๓ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่ง ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งปฏิบั ติ การตามมาตรา ๖๐/๑ ตองระวางโทษจํ าคุ กไม เกิน สามเดื อนหรือปรับไมเกิ นหกพัน บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๓๑ มิใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติ
อาคารชุ ด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ มาใช บั ง คั บ แก ก ารกํ า หนด
อัต ราส ว นกรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย ส วนกลาง ทรั พ ย สิ น ที่ถื อ ว า เป น ทรั พ ย ส ว นกลางและการกํ า หนด
อั ต ราค า ใช จ า ยร ว มกั น ของเจ า ของร ว มในอาคารชุ ด ที่ ไ ด จ ดทะเบี ย นเป น อาคารชุ ด อยู ก อ นหรื อ
ในวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ
ใหมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
ยั ง คงมี ผ ลใช บั ง คั บ ต อ ไปสํ า หรั บ อาคารชุ ด ที่ ไ ด จ ดทะเบี ย นเป น อาคารชุ ด อยู ก อ นหรื อ ในวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๓๒ มิใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๗/๑ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไ ขเพิ่ม เติ มโดยพระราชบั ญญัตินี้ มาใชบัง คับ แกอ าคารชุด ซึ่งไดจดทะเบีย น
เปนอาคารชุดและมีหองชุดที่ใชเพื่อการประกอบการคาอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๓๓ ใหขอบังคับที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงใชบังคับตอไป
เทาที่ไมขัดหรือ แยงกับพระราชบัญญัตินี้ และใหนิติบุคคลอาคารชุดดําเนิน การแกไขหรือเพิ่มเติม
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้ภายในสามรอยหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๓๔ ใหผูจัดการหรือกรรมการของนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ ดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระตามที่กําหนดไวในขอบังคับหรือจนกวาที่
ประชุมใหญเจาของรวมจะมีการแตงตั้งผูจัดการหรือกรรมการขึ้นใหม แลวแตกรณี
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มาตรา ๓๕ ให ย กเลิ ก อั ต ราค า ธรรมเนี ย มและค า ใช จ า ยท า ยพระราชบั ญ ญั ติ อ าคารชุ ด
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๓๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจาย

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

คาจดทะเบียนอาคารชุด
ฉบับละ
๕,๐๐๐
คาจดทะเบียนเลิกอาคารชุด
ฉบับละ
๕,๐๐๐
คาจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ฉบับละ
๕,๐๐๐
คาจดทะเบียนผูจัดการ
ฉบับละ
๑,๐๐๐
คาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงขอบังคับ
ฉบับละ
๑,๐๐๐
คาออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดหรือ
ใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
หองชุดละ
๑,๐๐๐
(๗) คาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(ก) มีทุนทรัพย ใหเรียกเก็บรอยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย
(ข) ไมมีทุนทรัพย
๒๐๐
(๘) คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
(ก) คาคําขอ
๕๐
(ข) คาคัดหรือสําเนาเอกสารตาง ๆ รวมทั้งคาคัดหรือ
สําเนาเอกสารเปนพยานในคดีแพง โดยเจาหนาที่
เปนผูคัดหรือสําเนา
หนาละ
๕๐
(ค) คารับรองเอกสารที่คัดหรือสําเนา
ฉบับละ
๕๐
(ง) คาตรวจหลักฐานทะเบียนหองชุด
หองชุดละ
๑๐๐
(จ) คารับอายัดหองชุด
หองชุดละ
๑๐๐
(ฉ) คามอบอํานาจ
เรื่องละ
๕๐
(ช) คาตรวจสอบขอมูลดานทะเบียน
ดานประเมินราคา หรือขอมูลอื่น
หองชุดละ
๑๐๐
(ซ) คาสําเนาจากสื่อบันทึกขอมูลทาง
คอมพิวเตอรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น
หรือสําเนาขอมูลอื่น
แผนละ
๕๐
(๙) คาใชจาย
(ก) คาปดประกาศใหแกผูปดประกาศ
รายละ
๑๐๐
(ข) คาพยานใหแกพยาน
คนละ
๕๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ อ าคารชุ ด
พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดใชบังคับมานาน และปรากฏวาหลักเกณฑและรายละเอียดหลายประการไมสามารถใช
บังคับไดจริงในทางปฏิบัติและไมเพียงพอที่จะคุมครองประชาชนที่ซื้อหองชุดเพื่อการอยูอาศัย สมควรแกไข
เพิ่ม เติม บทบั ญ ญัติ ใ นพระราชบัญ ญั ตินี้ เพื่ อแก ไขปญหาที่เ กิด จากการบั งคั บใช ก ฎหมายและคุมครอง
ประชาชนผูซื้อหองชุดเพื่อการอยูอาศัย ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม
และคาใชจายใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

