พระราชบัญญัติ
อาคารชุด
พ.ศ. 2522
---------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2522
เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศ
วา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยอาคารชุด
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป
(*ประกาศใน รจ. 2522/67 หนา 29 พิ

วันลง รจ. 30 เมษายน 2522)

มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
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"อาคารชุด" หมายความวา อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกไดเปนสวน ๆ โดยแต
ละสวนประกอบดวยกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนบุคคลและกรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสวนกลาง
"ทรัพยสวนบุคคล" หมายความวา หองชุด และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสราง หรือที่ดินที่จัดไว
ใหเปนของเจาของหองชุดแตละราย
"หองชุด" หมายความวา สวนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกไดเปนสวนเฉพาะของแต
ละบุคคล
"ทรัพยสวนกลาง" หมายความวา สวนของอาคารชุดที่มิใชหองชุดที่ดินที่ตั้งอาคารชุด และที่ดิน
หรือทรัพยสินอื่นที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกันสําหรับเจาของรวม
"หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด" หมายความวา หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนบุคคล
และกรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสวนกลาง
"เจาของรวม" หมายความวา เจาของหองชุดในอาคารชุดแตละอาคารชุด
"นิติบุคคลอาคารชุด" หมายความวา นิติบุคคลที่ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
"ขอบังคับ" หมายความวา ขอบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายไมเกินอัตราทายพระราช
บัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1
การจดทะเบียนอาคารชุด
-----มาตรา 6 ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารใดประสงคจะจดทะเบียนที่ดินและอาคารนั้น ใหเปน
อาคารชุดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นคําขอจดทะเบียนอาคารชุดตอพนักงานเจาหนาที่พรอมดวย
(1) โฉนดที่ดิน
(2) แผนผังอาคารชุด
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(3) อัตราสวนที่เจาของหองชุดแตละหองชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางตามมาตรา 14
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับหองชุด ทรัพยสวนบุคคล และทรัพยสวนกลาง
(5) คํารับรองของผูยื่นคําขอวาอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้นไมติดการจํานอง เวนแตการ
จํานองอาคารรวมกับที่ดิน
(6) หลักฐานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 7 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา 6 แลว ถามีรายชื่อเจา
หนี้จํานองหรือเจาหนี้ซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียนนั้นปรากฏอยูในโฉนดที่ดิน ให
พนักงานเจาหนาที่ประกาศคําขอนั้นพรอมกับมีหนังสือแจงไปยังเจาหนี้ดังกลาวใหมาแจงแกพนักงานเจา
หนาที่ พรอมทั้งแสดงหลักฐานภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือแจง
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปตรวจที่ดินและอาคารที่ขอ
จดทะเบียนในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือ
ใหสงเอกสารตามความจําเปนได และใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเห็นวาเปนการถูกตองและที่ดินนั้นปราศจากภาระผูกพันใด ๆ หรือ
ในกรณีที่ที่ดินนั้นติดการจํานองแตผูรับจํานองยินยอมใหจดทะเบียนอาคารชุด ใหพนักงานเจาหนาที่รับจด
ทะเบียนอาคารชุดได แตในกรณีที่อาคารติดการจํานองโดยไมครอบถึงที่ดิน หามมิใหรับจดทะเบียนอาคาร
ชุด
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาการขอจดทะเบียนอาคารชุดดังกลาวไมถูกตอง ใหพนักงานเจา
หนาที่มีคําสั่งไมรับจดทะเบียนอาคารชุด และมีหนังสือแจงไปยังผูยื่นคําขอพรอมดวยเหตุผลโดยไมชักชา
การจดทะเบียนอาคารชุด ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 8 การขอจดทะเบียนตามมาตรา 6 การประกาศ การแจงเจาหนี้และการจดทะเบียนตาม
มาตรา 7 ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 9 เมื่อพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนอาคารชุดแลว ใหพนักงานเจาหนาที่สงโฉนดที่ดินที่
ยื่นมาตามมาตรา 6 ไปยังเจาพนักงานที่ดินทองที่ที่อาคารชุดนั้นตั้งอยูภายในสิบหาวันเพื่อใหจดแจงใน
สารบัญสําหรับจดทะเบียนของโฉนดที่ดินวาที่ดินนั้นอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้และใหเก็บรักษา
โฉนดที่ดินนั้นไว
ในกรณีที่ที่ดินติดการจํานองแตผูรับจํานองยินยอมใหจดทะเบียนอาคารชุด ใหพนักงานเจาหนาที่
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บันทึกความยินยอมของผูรับจํานองตามมาตรา 7 วรรคสาม และจํานวนเงินที่ผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี้
จากหองชุดแตละหองชุดตามมาตรา 22 ไวดวย
มาตรา 10 เมื่อมีการจดทะเบียนอาคารชุดและเจาพนักงานที่ดินไดจดแจงในโฉนดที่ดินตามมาตรา
9 แลว หามมิใหจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินดังกลาวอีกตอไป เวนแตกรณีที่บัญญัติไวตาม
พระราชบัญญัตินี้ และหามมิใหขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้นกอภาระผูกพันเกี่ยวกับอาคารชุดดังกลาว
มาตรา 11 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งไมรับจดทะเบียนอาคารชุด ผูยื่นคําขอมีสิทธิอุทธรณ
เปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
หมวด 2
กรรมสิทธิ์ในหองชุด
----มาตรา 12 กรรมสิทธิ์ในหองชุดจะแบงแยกมิได
มาตรา 13 เจาของหองชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนบุคคลที่เปนของตน และมีกรรมสิทธิ์รวมใน
ทรัพยสวนกลาง
พื้นหอง ผนังกั้นหองที่แบงระหวางหองชุดใด ใหถือวาเปนกรรมสิทธิ์รวมของเจาของรวมระหวาง
หองชุดนั้น และการใชสิทธิเกี่ยวกับทรัพยดังกลาวใหเปนไปตามขอบังคับ
เจาของหองชุดจะกระทําการใด ๆ ตอทรัพยสวนบุคคลของตนอันอาจจะเปนการกระทบกระเทือน
ตอโครงสราง ความมั่นคง การปองกันความเสียหายตอตัวอาคารหรือการอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับมิ
ได
มาตรา 14 กรรมสิทธิ์สวนที่เปนของเจาของรวมในทรัพยสวนกลางใหเปนไปตามอัตราสวน
ระหวางราคาของหองชุดแตละหองชุดกับราคารวมของหองชุดทั้งหมดในขณะที่ขอจดเบียนอาคารชุดตาม
มาตรา 6
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มาตรา 15 ทรัพยสินตอไปนี้ใหถือวาเปนทรัพยสวนกลาง
(1) ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด
(2) ที่ดินที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกัน
(3) โครงสราง และสิ่งกอสรางเพื่อความมั่นคงและเพื่อการปองกันความเสียหายตอตัวอาคารชุด
(4) อาคารหรือสวนของอาคารและเครื่องอุปกรณที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกัน
(5) เครื่องมือและเครื่องใชที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกัน
(6) สถานที่ที่มีไวเพื่อบริการสวนรวมแกอาคารชุด
(7) ทรัพยสินอื่นที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกัน
มาตรา 16 ทรัพยสวนกลางที่เปนอสังหาริมทรัพยจะถูกฟองใหแบงแยกบังคับจํานอง หรือบังคับให
ขายทอดตลาด แยกจากทรัพยสวนบุคคลมิได
มาตรา 17 การจัดการและการใชทรัพยสวนกลางใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และตามขอบังคับ
มาตรา 18 เจาของรวมตองรวมกันออกคาใชจายที่เกิดจากบริการสวนรวมและที่เกิดจากเครื่องมือ
เครื่องใชที่มีไวเพื่อประโยชนรวมกัน ตามสวนแหงประโยชนที่มีตอหองชุด ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในขอ
บังคับ
เจาของรวมตองรวมกันออกคาภาษีอากรและคาใชจายที่เกิดจากการดูแลรักษา และการดําเนินการ
เกี่ยวกับทรัพยสวนกลางตามอัตราสวนที่เจาของรวมแตละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางตามมาตรา 14
“มาตรา 19 คนตางดาวและนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว อาจถือกรรมสิทธิ์ในหองชุด
ได ถาเปนคนตางดาวและนิติบุคคลดังตอไปนี้
(1) คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
(2) คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
ลงทุน
(3) นิติบุคคลตามที่กําหนดไวในมาตรา 97 และมาตรา 98 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
(4) นิติบุคคลซึ่งเปนคนตางดาวตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2515 และไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
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(“มาตรา 19” แกไขโดย พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534)

“(5) คนตางดาวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือวาเปนคนตางดาวซึ่งนําเงินตราตางประเทศเขามาใน
ราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศหรือถอนเงินจากบัญชี
เงินฝากเงินตราตางประเทศ”
(มาตรา 19 “(5)” แกไขโดย พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มาตรา 3)

“มาตรา 19 ทวิ อาคารชุดแตละอาคารชุดจะมีคนตางดาวและหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา
19 ถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดไดเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินอัตรารอยละสี่สิบเกาของเนื้อที่ของหองชุดทั้งหมด
ในอาคารชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา 6
อาคารชุดใดที่จะมีคนตางดาวและหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 19 ถือกรรมสิทธิ์ในหองชุด
เกินกวาอัตราที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง อาคารชุดนั้นจะตองตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาล
หรือเขตราชการสวนทองถิ่นอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง และมีที่ดินที่ตั้งอาคารชุดรวมกับที่ดินที่มีไวเพื่อ
ใชหรือเพื่อประโยชนรวมกันสําหรับเจาของรวมทั้งหมดไมเกินหาไร
การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุดตามวรรคสองของคนตางดาวและนิติบุคคลตามที่ระบุไวใน
มาตรา 19 ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง”
(“มาตรา 19 ทวิ” แกไขโดย พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มาตรา 4)

“มาตรา 19 ตรี การโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดใหแกคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา
19 ใหผูขอโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดแจงรายชื่อคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 19 พรอมทั้ง
อัตราสวนเนื้อที่ของหองชุดที่คนตางดาวหรือนิติบุคคลดังกลาวถือกรรมสิทธิ์อยูแลวตอพนักงานเจาหนาที่
และใหคนตางดาวหรือนิติบุคคลผูขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดแสดงหลักฐานดังตอไปนี้ตอพนักงานเจา
หนาที่ดวย
(1) สําหรับคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา 19 (1) ตองแสดงหลักฐานการเปนผูไดรับอนุญาตใหมี
ถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
(2) สําหรับคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา 19 (2) ตองแสดงหลักฐานการเปนผูไดรับอนุญาตให
เขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
(3) สําหรับนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 19 (3) ตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย
(4) สําหรับนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 19 (4) ตองแสดงหลักฐานการเปนผูไดรับบัตรสงเสริม
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การลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
(“มาตรา 19 ตรี” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534)

“(5) สําหรับคนตางดาวและนิติบุคคลตามมาตรา 19 (5) ตองแสดงหลักฐานการนําเงินตราตาง
ประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือหลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอก
ประเทศหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศในจํานวนไมนอยกวาคาหองชุดที่จะซื้อ”
(มาตรา 19 ตรี “(5)” แกไขโดย พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มาตรา 5)

“มาตรา 19 จัตวา เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับเอกสารและหลักฐานตามมาตรา 19 ตรี และตรวจ
สอบเอกสารหลักฐานดังกลาวแลวเห็นวาเปนเอกสารและหลักฐานที่ถูกตองตามบทบัญญัติ มาตรา 19 ตรี
และอัตราสวนการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามมาตรา 19 ทั้งผูที่ถือกรรมสิทธิ์
อยูแลวและผูที่ขอรับโอนไมเกินอัตราที่กําหนดไวในมาตรา 19 ทวิ วรรคหนึ่ง หรืออยูในหลักเกณฑตาม
มาตรา 19 ทวิ วรรคสองและวรรคสาม ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับหองชุดตามหมวด 4 ใหแกคนตางดาว หรือนิติบุคคลผูขอรับโอนนั้น”
(“มาตรา 19 จัตวา” แกไขโดย พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มาตรา 6)

“มาตรา 19 เบญจ คนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 19 ตองจําหนายหองชุดในกรณี
ดังตอไปนี้
“(1) เมื่อคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 19 ไดมาซึ่งหองชุดโดยไดรับมรดกใน
ฐานะเปนทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรม หรือโดยประการอื่น แลวแตกรณี เมื่อรวมกับหองชุดที่มีคน
ตางดาวและหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 19 ถือกรรมสิทธิ์อยูแลวในอาคารชุดนั้นเกินอัตราที่
กําหนดตามมาตรา 19 ทวิ วรรคหนึ่ง หรือไมอยูในหลักเกณฑตามมาตรา 19 ทวิ วรรคสองหรือวรรคสาม”
(มาตรา 19 เบญจ “(1)” แกไขโดย พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มาตรา 7)

(2) เมื่อคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา 19 (1) ถูกเพิกถอนการอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักรหรือใบสําคัญถิ่นที่อยูของคนตางดาวใชไมได
(3) เมื่อคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา 19 (1) (2) และ (5) ถูกสั่งเนรเทศออกไปนอก
ราชอาณาจักรและไมไดรับการผอนผันหรือถูกสงไปประกอบอาชีพ ณ ที่ใดแทนการเนรเทศ
(4) เมื่อคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา 19 (2) ไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนใหอยูในราชอาณาจักร
(5) เมื่อนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 19 (4) ถูกเพิกถอนบัตรสงเสริมการลงทุน
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คนตางดาวหรือนิติบุคคลซึ่งตองจําหนายหองชุดตามวรรคหนึ่ง ตองแจงเปนหนังสือใหพนักงาน
เจาหนาที่ทราบภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันที่มีเหตุตองจําหนายตามวรรคหนึ่ง
ทั้งนี้ สําหรับกรณี (1) ใหจําหนายเฉพาะหองชุดที่เกินอัตราที่กําหนดสําหรับกรณี (2) (3) (4) และ
(5) ใหจําหนายหองชุดที่มีกรรมสิทธิ์อยูทั้งหมด
การจําหนายหองชุดตามวรรคสาม ใหจําหนายภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ไดมาซึ่ง
กรรมสิทธิ์ในหองชุด หรือวันที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือใบสําคัญถิ่นที่อยู
ใชไมได หรือวันที่ถูกสั่งเนรเทศ หรือวันที่ถูกคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเพิกถอนการอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักร หรือวันที่ถูกเพิกถอนบัตรสงเสริมการลงทุน แลวแตกรณี ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ใหอธิบดีกรมที่ดินมีอํานาจจําหนายหองชุดนั้น และใหนําบทบัญญัติเรื่องการบังคับจําหนายที่ดิน
ตามความในหมวด 3 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎกระทรวงที่ออกตามบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับ
แกการจําหนายหองชุดดังกลาวดวยโดยอนุโลม”
(“มาตรา 19 เบญจ” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534)

“มาตรา 19 ฉ เมื่อเจาพนักงานผูมีอํานาจมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหคนตางดาวมีถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักร หรือเมื่อขอเท็จจริงปรากฏแกเจาพนักงานวาใบสําคัญถิ่นที่อยูของคนตางดาวใชไมไดสําหรับ
คนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา 19 (1) หรือเมื่อเจาพนักงานผูมีอํานาจมีคําสั่งเนรเทศคนตางดาวตามที่ระบุ
ไวในมาตรา 19 (1) (2) หรือ (5) ออกไปนอกราชอาณาจักร หรือมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหคนตางดาว
ตามที่ระบุไวในมาตรา 19 (2) อยูในราชอาณาจักร หรือมีคําสั่งเพิกถอนบัตรสงเสริมการลงทุนสําหรับนิติ
บุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 19 (4) แลวแตกรณี ใหเจาพนักงานดังกลาวขางตนแจงใหอธิบดีกรมที่ดิน
ทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีคําสั่งหรือวันที่ทราบขอเท็จจริงดังกลาว”
(“มาตรา 19 ฉ” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534)

“มาตรา 19 สัตต คนตางดาวหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวนอกจากที่ระบุไวใน
มาตรา 19 ไดมาซึ่งหองชุดโดยไดรับมรดกในฐานะเปนทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรม หรือโดย
ประการอื่นแลวแตกรณี ตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแต
วันที่ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุด และตองจําหนายหองชุดนั้นภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่
ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุด ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหนําความในมาตรา 19 เบญจ
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วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม”
(“มาตรา 19 สัตต” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534)

“มาตรา 19 อัฏฐ ผูใดไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุดในขณะที่มีสัญชาติไทยถาตอมาผูนั้นเสีย
สัญชาติไทย เพราะการสละสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติ หรือถูกถอนสัญชาติไทย ตามกฎหมายวาดวย
สัญชาติ และมิใชเปนคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา 19 ตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ
ถึงการเสียสัญชาติไทยและการที่ไมอาจถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไปไดภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแต
วันที่เสียสัญชาติไทย และตองจําหนายหองชุดที่มีกรรมสิทธิ์อยูทั้งหมดภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับ
แตวันที่เสียสัญชาติไทย ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหนําความในมาตรา 19 เบญจ วรรคสี่ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม”
(“มาตรา 19 อัฏฐ” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534)

“มาตรา 19 นว ผูใดไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุดในขณะที่มีสัญชาติไทยถาตอมาผูนั้นเสียสัญชาติ
ไทย เพราะการสละสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติ หรือถูกถอนสัญชาติไทย ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ
และเปนคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา 19 ถาประสงคจะมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไป ตองแจงเปน
หนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการเสียสัญชาติไทย และตองนําหลักฐานวาเปนคนตางดาวตามที่ระบุ
ไวในมาตรา 19 มาแจงตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่เสียสัญชาติไทย แตถา
การมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวนั้นเกินอัตราตามมาตรา 19 ทวิ วรรคหนึ่ง หรือไมอยูใน
หลักเกณฑตามมาตรา 19 ทวิ วรรคสองหรือวรรคสาม ตองจําหนายหองชุดที่เกินอัตราที่กําหนด หรือ
ไมอยูในหลักเกณฑภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่เสียสัญชาติไทย ถาไมจําหนายภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหนําความในมาตรา 19 เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม”
(มาตรา 19 นว “วรรคหนึ่ง” แกไขโดย พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มาตรา 8)

ถาคนตางดาวตามวรรคหนึ่งไมประสงคจะมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไป ตองแจงเปนหนังสือให
พนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการเสียสัญชาติไทยภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันที่เสียสัญชาติไทย
และตองจําหนายหองชุดที่มีกรรมสิทธิ์อยูทั้งหมดภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่เสียสัญชาติ
ไทย ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหนําความในมาตรา 19 เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดย
อนุโลม”
(“มาตรา 19 นว” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534)
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“มาตรา 19 ทศ นิติบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยและมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดอยูแลวถาตอมาสภาพของนิติ
บุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงไปเปนนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวและมิใชเปนนิติบุคคลตามที่ระบุไว
ในมาตรา 19 ตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการเปลี่ยนสภาพและการที่ไมอาจถือ
กรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไปไดภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันที่เปลี่ยนสภาพ และตองจําหนายหอง
ชุดที่มีกรรมสิทธิ์อยูทั้งหมดภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่เปลี่ยนสภาพ ถาไมจําหนายภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวใหนําความในมาตรา 19 เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
(“มาตรา 19 ทศ” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534)

“มาตรา 19 เอกาทศ นิติบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยและมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดอยูแลวถาตอมาสภาพ
ของนิติบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงไปเปนนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวและอาจถือกรรมสิทธิ์ใน
หองชุดไดเพราะเปนนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 19 ถาประสงคจะมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไป ตอง
แจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการเปลี่ยนสภาพ และตองนําหลักฐานวาเปนนิติบุคคลตามที่
ระบุไวในมาตรา 19 มาแจงตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่เปลี่ยนสภาพ แตถา
การมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดของนิติบุคคลนั้นเกินอัตราที่กําหนดตามมาตรา 19 ทวิ ตองจําหนายหองชุดที่เกิน
อัตราที่กําหนดภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่เปลี่ยนสภาพ ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลา
ดังกลาวใหนําความในมาตรา 19 เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถานิติบุคคลตามวรรคหนึ่งไมประสงคจะมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไป ตองแจงเปนหนังสือให
พนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการเปลี่ยนสภาพภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันเปลี่ยนสภาพและตอง
จําหนายหองชุดที่มีกรรมสิทธิ์อยูทั้งหมดภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่เปลี่ยนสภาพ ถาไม
จําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหนําความในมาตรา 19 เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม”
(“มาตรา 19 เอกาทศ” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534)

“มาตรา 19 ทวาทศ คนตางดาวหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวซึ่งมีหนาที่ตองแจง
ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการที่ตองจําหนายหองชุดตามมาตรา 19 เบญจ หรือการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ใน
หองชุดตามมาตรา 19 สัตต หรือการเสียสัญชาติไทยตามมาตรา 19 อัฏฐ และมาตรา 19 นว หรือการเปลี่ยน
สภาพของนิติบุคคลตามมาตรา 19 ทศ และมาตรา 19 เอกาทศ แลวแตกรณี ถาไมแจงใหพนักงานเจาหนาที่
ทราบภายในเวลาที่กําหนด มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู”
(“มาตรา 19 ทวาทศ” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534)
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“มาตรา 19 เตรส บุคคลใดถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดในฐานะเปนเจาของแทนคนตางดาวหรือแทน
นิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว ไมวาคนตางดาวหรือนิติบุคคลดังกลาวจะมีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ใน
หองชุดตามพระราชบัญญัตินี้หรือไมก็ตาม มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และใหนําความในมาตรา 19 เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวา บุคคลใดไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุดอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสอบสวนและเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือ
ใหสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของมาพิจารณาไดตามความจําเปน
บุคคลใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามความในวรรคสอง มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม
เดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
(“มาตรา 19 เตรส” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534)

หมวด 3
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
-----มาตรา 20 เมื่อไดรับจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา 7 แลวใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการออก
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดตามแผนผังอาคารชุดที่จดทะเบียนนั้นโดยไมชักชา
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุดจะกระทํามิไดจนกวาจะจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุดตามมาตรา 31 เวนแตเปนการจดทะเบียนไถถอนจํานองที่พนักงานเจาหนาที่ไดจดแจงการจํานอง
ไวตามมาตรา 22 หรือเปนการโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดทั้งหมดใหแกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนโดยถือ
กรรมสิทธิ์รวม

มาตรา 21 หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(1) ตําแหนงที่ดินและจํานวนเนื้อที่ของที่ดินของอาคารชุด
(2) ที่ตั้ง เนื้อที่ และแผนผังของหองชุด ซึ่งแสดงความกวาง ความยาว และความสูง
(3) อัตราสวนแหงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง
(4) ชื่อตัวและชื่อสกุลของผูมีกรรมสิทธิ์ในหองชุด
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(5) สารบัญสําหรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(6) ลายมือชื่อพนักงานเจาหนาที่
(7) ประทับตราประจําตําแหนงของพนักงานเจาหนาที่
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดใหทําเปนคูฉบับรวมสองฉบับ มอบใหผูมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดฉบับหนึ่ง
อีกฉบับหนึ่งเก็บไวที่สํานักงานของพนักงานเจาหนาที่ สําหรับฉบับที่เก็บไวที่สํานักงานของพนักงานเจา
หนาที่นั้นจะจําลองเปนรูปถายก็ได ในกรณีเชนนี้ใหลงลายมือชื่อและประทับตราประจําตําแหนงของ
พนักงานเจาหนาที่ดวย
แบบ หลักเกณฑ และวิธีการออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดรวมทั้งใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หอง
ชุด ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 22 ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยตามมาตรา 15 (1) หรือ (2) ติดการจํานองอยูกอนจดทะเบียน
อาคารชุด แตผูรับจํานองไดยินยอมใหจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา 7 วรรคสาม เมื่อออกหนังสือ
กรรมสิทธิ์หองชุด พนักงานเจาหนาที่จะตองระบุใหผูขอจดทะเบียนเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดและจดแจง
การจํานองนั้นในหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดทุกฉบับ พรอมทั้งระบุจํานวนเงินที่ผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี้
จากหองชุดแตละหองชุด โดยคํานวณจํานวนเงินดังกลาวตามอัตราสวนแหงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง
ไวในสารบัญสําหรับจดทะเบียนดวย
เมื่อไดออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดตามวรรคหนึ่งแลว ใหถือวาหองชุดแตละหองเปนประกันหนี้
จํานองเฉพาะสวนที่ระบุไวในหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดนั้น
มาตรา 23 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไดจดแจงการจํานองอสังหาริมทรัพยในหนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุดตามมาตรา 22 แลว การจําหนายหองชุดแตละหองในครั้งแรกโดยผูขอจดทะเบียนอาคารชุดซึ่งเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ในหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดจะจําหนายหองชุดนั้นใหผูรับโอนกรรมสิทธิ์หองชุดไดรับ
โอนไปโดยปลอดจํานอง
มาตรา 24 เมื่อปรากฏวา การออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยว
กับหองชุด หรือการจดแจงรายการในสารบัญสําหรับจดทะเบียนคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย ให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเพิกถอนหรือแกไขได แลวแตกรณี
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสอบสวนและเรียกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด เอกสารที่ไดจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ไดจดแจงรายการในสารบัญสําหรับจดทะเบียน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวของมา
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พิจารณา แตกอนที่จะดําเนินการเพิกถอนหรือแกไข ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผูมีสวนไดเสียทราบลวง
หนาไมนอยกวาสิบหาวันเพื่อใหโอกาสคัดคาน ถาไมคัดคานภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ใหถือวาไมมีการคัดคาน ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เรียกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดมาดําเนินการไมได ให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดได
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งพิจารณาประการใดแลว ใหดําเนินการไปตามนั้น
ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดใหเพิกถอนหรือแกไขอยางใดแลว ใหพนักงานเจาหนา
ที่ดําเนินการตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
มาตรา 25 หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดของผูใดสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหเจาของขอรับ
ใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดนั้นได
มาตรา 26 ในกรณีที่มีการออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 แลว
ใหหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดฉบับเดิมเปนอันยกเลิก เวนแตศาลจะสั่งเปนอยางอื่น
มาตรา 27 ในกรณีที่หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดฉบับที่เก็บไวที่สํานักงานของพนักงานเจาหนาที่
สูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดฉบับเจาของ
หองชุดมาพิจารณา แลวจัดทําขึ้นใหมโดยอาศัยหลักฐานเดิม
หมวด 4
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
-----มาตรา 28 ใหพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้เปนพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกี่ยวกับหองชุด
มาตรา 29 ผูใดประสงคจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุดตามพระราชบัญญัตินี้ ให
นําหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดมาจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
ในกรณีที่ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดใหผูขอนําหนังสือรับรองราย
การหนี้อันเกิดจากคาใชจายตามมาตรา 18 จากผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดที่เกี่ยวของมาแสดงตอ

14

พนักงานเจาหนาที่ดวย และใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไดเมื่อมีการชําระหนี้นั้น
ครบถวนแลว
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดมาใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับรายการ
หนี้ตามวรรคสอง
ความในวรรคสองมิใหใชบังคับแกกรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุด
กอนจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
มาตรา 30 ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายที่ดิน หมวด 6 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
และกฎกระทรวงที่ออกตามบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับแกการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหอง
ชุดโดยอนุโลม
หมวด 5
นิติบุคคลอาคารชุด
-----มาตรา 31 การโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยไมเปนการโอนกรรมสิทธิ์
ในหองชุดทั้งหมดในอาคารชุดใหแกบุคคลคนเดียว หรือหลายคนโดยถือกรรมสิทธิ์รวมจะกระทําไดตอเมื่อ
ผูขอโอนและผูขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดดังกลาวยื่นคําขอโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดพรอมกับคําขอ
จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด โดยมีสําเนาขอบังคับและหลักฐานในการจดทะเบียนอาคารชุดตอพนักงาน
เจาหนาที่
เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเห็นวาเปนการถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ในหองชุดใหแกผูขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามวรรค
หนึ่งพรอมกันไปและใหประกาศการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดในราชกิจจานุเบกษา
การขอและการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุด ภายหลังที่ไดจดทะเบียน
นิติบุคคลอาคารชุดแลว
มาตรา 32 ขอบังคับอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
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(1) ชื่อนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งตองมีคําวา "นิติบุคคลอาคารชุด" ไวดวย
(2) วัตถุประสงคตามมาตรา 33
(3) ที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลอาคารชุด
(4) จํานวนเงินคาใชจายของนิติบุคคลอาคารชุดที่เจาของรวมตองชําระลวงหนา
(5) ทรัพยสวนกลางนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา 15 ถามี
(6) การจัดการทรัพยสวนกลาง
(7) การใชทรัพยสวนบุคคลและทรัพยสวนกลาง
(8) อัตราสวนที่เจาของรวมแตละหองชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางตามที่ขอจดทะเบียน
อาคารชุด
(9) การเรียกประชุมใหญและวิธีการประชุมใหญของเจาของรวม
(10) อัตราสวนคาใชจายรวมกันของเจาของรวมตามมาตรา 18
(11) การแตงตั้ง อํานาจหนาที่ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของผูจัดการ
(12) ขอความอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งขอบังคับที่ไดจดทะเบียนไวแลว จะสมบูรณตอเมื่อไดนําไปจดทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา 33 นิติบุคคลอาคารชุดที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา 31 ใหมีฐานะเปนนิติบุคคล
นิติบุคคลอาคารชุดมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการ และดูแลรักษาทรัพยสวนกลาง และใหมีอํานาจ
กระทําการใด ๆ เพื่อประโยชนตามวัตถุประสงคดังกลาว ทั้งนี้ ตามมติของเจาของรวมภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 34 ในกรณีที่อาคารชุดถูกเวนคืนบางสวนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
ใหเจาของรวมซึ่งถูกเวนคืนหองชุดหมดสิทธิในทรัพยสวนกลางที่เหลือจากการถูกเวนคืน ในกรณีนี้ใหนิติ
บุคคลอาคารชุดจัดการใหเจาของรวมซึ่งไมถูกเวนคืนหองชุดรวมกันชดใชราคาใหแกเจาของรวมซึ่งหมด
สิทธิไปดังกลาว ทั้งนี้ ตามอัตราสวนที่เจาของรวมแตละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง
เพื่อประโยชนในการชดใชราคาใหแกเจาของรวมซึ่งหมดสิทธิไปตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาหนี้เพื่อชด
ใชราคาดังกลาวมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสวนบุคคลของเจาของหองชุดซึ่งไมถูกเวนคืนหองชุด เชนเดียวกับคา
ใชจายตามมาตรา 18 วรรคสอง
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มาตรา 35 ใหนิติบุคคลอาคารชุดมีผูจัดการคนหนึ่ง ซึ่งจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได
ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูจัดการ ใหนิติบุคคลนั้นแตงตั้งบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเปนผูดําเนินการแทน
นิติบุคคลในฐานะผูจัดการ
มาตรา 36 ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามมาตรา 33 หรือมติของที่ประชุมเจาของรวม หรือ
คณะกรรมการตามมาตรา 37 ทั้งนี้ โดยไมขัดตอขอบังคับ
(2) ในกรณีจําเปนและรีบดวน ใหผูจัดการมีอํานาจโดยความริเริ่มของตนเองจัดการในกิจการเพื่อ
ความปลอดภัยของอาคาร ดังเชนวิญูชนจะพึงรักษาและจัดการทรัพยสินของตนเอง
(3) เปนผูแทนของนิติบุคคลอาคารชุด
(4) หนาที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูจัดการตองปฏิบัติกิจการในหนาที่ดวยตนเอง เวนแตกิจการซึ่งตามขอบังคับ หรือมติของที่ประชุม
เจาของรวม ตามมาตรา 48 (3) กําหนดใหมอบหมายใหผูอื่นทําแทนได
มาตรา 37 เจาของรวมจะจัดใหมีคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ประกอบดวย
กรรมการไมเกินเกาคนซึ่งแตงตั้งโดยมติของที่ประชุมใหญตามมาตรา 44 ก็ได
การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงของกรรมการ อํานาจหนาที่และการประชุม
ของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญตามมาตรา 44
มาตรา 38 บุคคลดังตอไปนี้ มีสิทธิไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
(1) เจาของรวม หรือคูสมรสของเจาของรวม
(2) ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาลหรือผูพิทักษ ในกรณีที่เจาของรวมเปนผูเยาว คนไรความสามารถ
หรือคนเสมือนไรความสามารถ แลวแตกรณี
(3) ผูจัดการหรือผูแทนอื่นของนิติบุคคลในกรณีที่นิติบุคคลเปนเจาของรวม
มาตรา 39 นิติบุคคลอาคารชุดอาจใชสิทธิของเจาของรวมครอบไปถึงทรัพยสวนกลางทั้งหมด ใน
การตอสูบุคคลภายนอก หรือเรียกรองเอาทรัพยสินคืน เพื่อประโยชนของเจาของรวมทั้งหมดได
มาตรา 40 ใหเจาของรวมชําระเงินใหแกนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อดําเนินกิจการของนิติบุคคลอาคาร
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ชุด ดังตอไปนี้
(1) เงินคาใชจายของนิติบุคคลอาคารชุดที่เจาของแตละหองชุดจะตองชําระลวงหนา
(2) เงินทุนเมื่อเริ่มตนกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งตามขอบังคับ หรือตามมติของที่ประชุมใหญ
(3) เงินอื่นเพื่อปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญภายใตเงื่อนไขซึ่งที่ประชุมใหญกําหนด
มาตรา 41 เพื่อประโยชนในการบังคับชําระหนี้อันเกิดจากคาใชจายตามมาตรา 18 ใหนิติบุคคล
อาคารชุดมีบุริมสิทธิ ดังนี้
(1) บุริมสิทธิเกี่ยวกับคาใชจายตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนบุริมสิทธิในลําดับเดียวกับ
บุริมสิทธิตามมาตรา 259 (1) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และมีอยูเหนือสังหาริมทรัพยที่เจาของ
หองชุดนั้นนํามาไวในหองชุดของตน
(2) บุริมสิทธิเกี่ยวกับคาใชจายตามมาตรา 18 วรรคสอง ใหถือวาเปนบุริมสิทธิในลําดับเดียวกับ
บุริมสิทธิตามมาตรา 273 (1) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และมีอยูเหนือทรัพยสวนบุคคลของแต
ละเจาของหองชุด
บุริมสิทธิตาม (2) ถาผูจัดการไดสงรายการหนี้ตอพนักงานเจาหนาที่แลวใหถือวาอยูในลําดับกอน
จํานอง
มาตรา 42 ใหมีการประชุมเจาของรวมทั้งหมด เรียกวา ประชุมใหญ ภายในหกเดือนนับแตวันที่ได
จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ตอจากนั้นใหมีการประชุมใหญปละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย
มาตรา 43 การประชุมใหญตองมีผูมาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
มาตรา 44 มติของที่ประชุมใหญตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของเจาของรวมที่เขาประชุม
เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น
มาตรา 45 ในการลงคะแนนเสียง ใหเจาของรวมแตละรายมีคะแนนเสียงเทากับอัตราสวนที่ตนมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง
ถาเจาของรวมคนเดียวมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดใหลดจํานวน
คะแนนเสียงของผูนั้นลงมาเหลือเทากับจํานวนคะแนนเสียงของบรรดาเจาของรวมอื่น ๆ รวมกัน
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มาตรา 46 เมื่อมีขอบังคับกําหนดใหเจาของรวมเพียงบางคนตองเสียคาใชจายในการใดโดยเฉพาะ
ใหเจาของรวมเหลานี้เทานั้นมีสวนออกเสียงในมติที่เกี่ยวกับคาใชจายในการนั้น โดยแตละคนมีคะแนนเสียง
ตามอัตราสวนที่กําหนดไวในขอบังคับตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง
มาตรา 47 เจาของรวมอาจมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอื่นออกเสียงแทนตนได แตผูรับมอบฉันทะ
คนหนึ่งจะรับมอบฉันทะใหออกเสียงในการประชุมครั้งหนึ่งเกินสามรายมิได
ผูจัดการ และคูสมรสของผูจัดการ จะเปนประธานในที่ประชุมหรือจะรับมอบฉันทะใหออกเสียง
แทนเจาของรวมคนใดมิได
มาตรา 48 มติเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้ตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนคะแนนเสียง
ของเจาของรวมทั้งหมด
(1) การอนุญาตใหเจาของรวมคนใดคนหนึ่งทําการกอสรางตอเติมที่มีผลตอทรัพยสวนกลางหรือ
ลักษณะภายนอกของอาคาร โดยคาใชจายของผูนั้นเอง
(2) การแตงตั้งหรือถอดถอนผูจัดการ
(3) การกําหนดกิจการที่ผูจัดการมีอํานาจมอบหมายใหผูอื่นทําการแทนได
ถาเจาของรวมมาประชุมมีจํานวนไมพอที่จะถือเปนเสียงขางมากตามวรรคหนึ่งใหเรียกประชุมใหม
ภายในสิบหาวันนับแตวันเรียกประชุมครั้งกอน การประชุมครั้งใหมนี้ใหออกเสียงลงมติตามจํานวนคะแนน
เสียงขางมากของผูเขาประชุม
มาตรา 49 มติเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
คะแนนเสียงของเจาของรวมทั้งหมด
(1) การแกไข เปลี่ยนแปลงอัตราสวนคาใชจายรวมกันในขอบังคับตามมาตรา 32 (10)
(2) การซื้ออสังหาริมทรัพย หรือรับใหอสังหาริมทรัพยซึ่งมีคาภาระติดพัน เปนทรัพยสวนกลาง
(3) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับการใชหรือการจัดการทรัพยสวนกลาง
(4) การกอสรางอันเปนการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือปรับปรุงทรัพยสวนกลาง นอกจากที่กําหนด
ไวในขอบังคับ
(5) การจําหนายทรัพยสวนกลางที่เปนอสังหาริมทรัพย
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มาตรา 50 ในกรณีที่อาคารชุดเสียหายทั้งหมดหรือเปนบางสวน แตเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหองชุด
ทั้งหมด ถาเจาของรวมมีมติโดยคะแนนเสียงตามมาตรา 48 ใหกอสรางหรือซอมแซมอาคารสวนที่เสียหาย
นั้น ใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดการกอสรางหรือซอมแซมอาคารสวนที่เสียหายใหคืนดี
ในกรณีที่อาคารชุดเสียหายเปนบางสวนแตนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนหองชุดทั้งหมด ถาสวน
ใหญของเจาของหองชุดที่เสียหายมีมติใหกอสรางหรือซอมแซมอาคารสวนที่เสียหายนั้น ใหนิติบุคคลอาคาร
ชุดจัดการกอสรางหรือซอมแซมอาคารสวนที่เสียหายใหคืนดี
คาใชจายในการกอสรางหรือซอมแซมอาคารที่เสียหายสําหรับที่เปนทรัพยสวนกลาง ใหเจาของรวม
ทุกคนในอาคารชุดเฉลี่ยออกตามอัตราสวนที่เจาของรวมแตละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง สวนคาใช
จายในการกอสรางหรือซอมแซมสําหรับที่เปนทรัพยสวนบุคคลใหตกเปนภาระของเจาของหองชุดที่เสียหาย
นั้น
หองชุดที่กอสรางขึ้นใหมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใหถือวาแทนที่หองชุดเดิมและใหถือวา
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดเดิมเปนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดสําหรับหองชุดที่กอสรางขึ้นใหมนั้น ถาราย
ละเอียดในหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดเดิมไมตรงกับหองชุดที่กอสรางขึ้นใหม ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
แกไขใหถูกตอง
ถามีมติไมกอสรางหรือซอมแซมอาคารสวนที่เสียหายตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ใหนํามาตรา
34 มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อเจาของหองชุดที่ไมกอสรางหรือซอมแซมสวนที่เสียหายไดรับคาชดใชราคาทรัพยสวนกลาง
จากเจาของรวมแลว หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดของหองชุดดังกลาวเปนอันยกเลิก และใหเจาของสงคืน
พนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับชดใชราคาทรัพยสวนกลางเพื่อหมายเหตุการยกเลิกใน
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดทั้งฉบับเจาของหองชุดและฉบับที่เก็บไวที่สํานักงานพนักงานเจาหนาที่ และให
พนักงานเจาหนาที่ประกาศการยกเลิกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดนั้นในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 6
การเลิกอาคารชุด
-----มาตรา 51 อาคารชุดที่ไดจดทะเบียนไวอาจเลิกไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ยังไมไดจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ผูขอจดทะเบียนอาคารชุดหรือผูรับโอน
กรรมสิทธิ์ในหองชุดทั้งหมดในอาคารชุด แลวแตกรณีขอเลิกอาคารชุด
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(2) เจาของรวมมีมติเปนเอกฉันทใหเลิกอาคารชุด
(3) อาคารชุดเสียหายทั้งหมด และเจาของรวมมีมติไมกอสรางอาคารนั้นขึ้นใหม
(4) อาคารชุดถูกเวนคืนทั้งหมดตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
มาตรา 52 ในกรณีที่อาคารชุดเลิกเพราะเหตุตามมาตรา 51 (1) ใหผูขอเลิกยื่นคําขอจดทะเบียนเลิก
อาคารชุดตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตอพนักงานเจาหนาที่
เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเห็นวาเปนการถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนเลิกอาคาร
ชุดและใหประกาศการจดทะเบียนเลิกอาคารชุดนั้นในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามมาตรานี้แลว ใหนํามาตรา 54 และมาตรา 55 มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา 53 ในกรณีที่อาคารชุดเลิกเพราะเหตุตามมาตรา 51 (2) หรือ (3) ใหผูจัดการนิติบุคคลอาคาร
ชุดยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตอพนักงานเจาหนาที่พรอมดวย
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด และสําเนารายงานการประชุมของเจาของรวมที่มีมติใหเลิกอาคารชุดนั้นหรือที่มี
มติไมกอสรางอาคารชุดนั้นขึ้นใหมโดยมีผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดรับรองวาเปนสําเนาถูกตอง แลวแต
กรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมเจาของรวมลงมติ
เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเห็นวาเปนการถูกตอง ก็ใหรับจดทะเบียนเลิกอาคารชุดและให
ประกาศการจดทะเบียนเลิกอาคารชุดนั้นในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 54 เมื่อไดจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามมาตรา 52 หรือมาตรา 53 แลว ใหหนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุดของอาคารชุดนั้นเปนอันยกเลิก และใหพนักงานเจาหนาที่หมายเหตุการยกเลิกในฉบับเจาของหอง
ชุดและฉบับที่เก็บไวที่สํานักงานพนักงานเจาหนาที่
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจมีหนังสือเรียกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดฉบับเจาของหองชุดที่ยกเลิก
คืนจากเจาของหรือผูครอบครองเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และใหเจาของหองชุดหรือผูครอบครองสง
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดแกพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือเรียก
มาตรา 55 ใหพนักงานเจาหนาที่สงหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดที่ยกเลิกฉบับที่เก็บไวที่สํานักงาน
ของพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งไดหมายเหตุการยกเลิกตามมาตรา 54 แลว พรอมสําเนาคําขอจดทะเบียนเลิก
อาคารชุดไปใหเจาพนักงานที่ดินทองที่จดแจงในสารบัญสําหรับจดทะเบียนของโฉนดที่ดินเดิม โดยแสดง
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ชื่อเจาของรวมที่มีชื่อในคําขอจดทะเบียนขอเลิกอาคารชุดเปนผูถือกรรมสิทธิ์รวมตามอัตราสวนที่เจาของ
รวมแตละคนถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง พรอมทั้งรายการภาระผูกพันอื่นที่ปรากฏในหนังสือ
กรรมสิทธิ์หองชุดนั้น
เมื่อเจาพนักงานที่ดินไดจดแจงโฉนดที่ดินตามวรรคหนึ่งแลว ใหที่ดินนั้นพนจากการอยูภายใตบท
บังคับตามพระราชบัญญัตินี้ และใหเจาพนักงานที่ดินคืนโฉนดที่ดินนั้นใหแกผูถือกรรมสิทธิ์
“คนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 19 ที่มีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินอันสืบ
เนื่องมาจากการจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามวรรคหนึ่ง ตองจําหนายที่ดินนั้นเฉพาะสวนของตนภายใน
กําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่จดทะเบียนเลิกอาคารชุด ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาวให
นําความในมาตรา 19 เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม”
(มาตรา 55 “วรรคสาม” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534)

มาตรา 56 ในกรณีที่อาคารชุดเลิกเพราะเหตุตามมาตรา 51 (4) ใหหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดของ
อาคารชุดนั้นเปนอันยกเลิก ใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนเลิกอาคารชุดและใหประกาศการจดทะเบียน
เลิกอาคารชุดนั้นในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง การจดแจงในสารบัญสําหรับจดทะเบียนของหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดและ
ของโฉนดที่ดินเดิม ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 57 เมื่อมีการจดทะเบียนเลิกอาคารชุด ใหนิติบุคคลอาคารชุดเปนอันเลิก และใหที่ประชุมเจา
ของรวมตั้งผูชําระบัญชีภายในสิบสี่วัน นับแตวันที่จดทะเบียนเลิกอาคารชุด
มาตรา 58 ผูชําระบัญชีมีอํานาจจําหนายทรัพยสวนกลางที่เปนสังหาริมทรัพย เวนแตที่ประชุมเจา
ของรวมจะมีมติเปนอยางอื่น
มาตรา 59 ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 22 หุนสวนและบริษัท
หมวด 5 การชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัด มาใชบังคับแกการชําระ
บัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดโดยอนุโลม
มาตรา 60 เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหแบงใหแกเจาของรวมตาม
อัตราสวนที่เจาของรวมแตละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง
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หมวด 7
คาธรรมเนียมและคาใชจาย
-----มาตรา 61 การขอและการจดทะเบียนอาคารชุดหรือนิติบุคคลอาคารชุด การขอและการจดทะเบียน
เลิกอาคารชุด การเปลี่ยนแปลงขอบังคับ การออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดหรือใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุด การขอและการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือการทําธุรกิจอื่นเกี่ยวกับหองชุด ใหผูขอเสียคา
ธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 62 ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายที่ดิน หมวด 11 คาธรรมเนียมมาตรา 104 มาตรา
105 และมาตรา 106 มาใชบังคับแกคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี

(“CD 749 พระราชบัญญัติ” เนื่องจากกฎหมายมีการแกไข – เพิ่มเติม – ยกเลิก - พาดพิง ทั้ง
พระราชบัญญัติและกฎกระทรวง เมื่อพนป 2002 จะลาสมัยปละกวา 200 พระราชบัญญัติฯ ประมาณ
3,000 หนา ใหนํา CD นี้ไปแลกซื้อ CD ใหมตามกติกาใบคูปองของ CD : สูตรไพศาล)

อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจาย
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------------------(1) คาจดทะเบียนอาคารชุด
(2) คาจดทะเบียนเลิกอาคารชุด
(3) คาจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
(4) คาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงขอบังคับ
(5) คาออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดหรือ
ใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
(6) คาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ก. เรียกตามจํานวนทุนทรัพย
รอยละ 2 อยางต่ําไมต่ํากวา
ข. ไมมีทุนทรัพย
(7) คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
(1) คาคําขอ
(2) คาคัดสําเนาเอกสารตาง ๆ
รวมทั้งคาคัดสําเนาเอกสาร
เปนพยานในคดีแพง
โดยเจาหนาที่เปนผูคัด
(3) คารับรองเอกสารที่คัด
(4) คาตรวจหลักฐานทะเบียน
หองชุด
(5) คารับอายัดหองชุด
(8) คาใชจาย
(1) คาปดประกาศไดแกผูปดประกาศ
(2) คาพยานไดแกพยาน

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

500.00 บาท
500.00 บาท
500.00 บาท
100.00 บาท

หองชุดละ 100.00 บาท

20.00 บาท
20.00 บาท
2.00 บาท

หนาละ 5.00 บาท
ฉบับละ 5.00 บาท
หองชุดละ 10.00 บาท
หองชุดละ 10.00 บาท
รายละ 10.00 บาท
คนละ 2.00 บาท
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----------------------------------------------------------------------หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบัน ปญหาในดานที่
อยูอาศัยภายในเมืองไดเพิ่มทวีมากขึ้น และระบบกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยไมอาจสนองความตองการของประชาชน ซึ่งตองอยูอาศัยในอาคารเดียวกันโดยรวมกันมี
กรรมสิทธิ์หองชุดในอาคารนั้นแยกจากกันเปนสัดสวนได สมควรวางระบบกรรมสิทธิ์หองชุดขึ้น เพื่อใหผูที่
อยูในอาคารเดียวกันสามารถถือกรรมสิทธิ์หองชุดในอาคารสวนที่เปนของตนแยกจากกันเปนสัดสวนและ
สามารถจัดระบบคาใชจายในการบํารุงรักษาอาคารรวมกันได นอกจากนั้นสมควรวางมาตรการควบคุมการ
จัดตั้งอาคารชุดใหเหมาะสมเพื่อเปนหลักประกันใหแกผูที่จะมาซื้อหองชุดเพื่ออยูอาศัย จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น
---------------------เหตุผลทาย พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรใหคนตาง
ดาวหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในที่ดินเสมือนคนตางดาวบางประเภทอาจไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุดได ทั้งนี้
เพื่อประโยชนในการสงเสริมการลงทุนอันจะกอใหเกิดความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้
---------------------เหตุผลทาย พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวและนิติบุคคลที่กฎหมายถือวาเปนคนตางดาว
เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่เปลี่ยนแปลงขอจํากัด
เกี่ยวกับการนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร โดยกําหนดใหผูนําเงินตราตางประเทศเขามาใน
ราชอาณาจักรตองขายหรือฝากเงินตราตางประเทศนั้นแกธนาคารที่ไดรับอนุญาตและแกไขอัตราสวนการถือ
กรรมสิทธิ์หองชุดในแตละอาคารชุดของคนตางดาวและนิติบุคคลที่กฎหมายถือวาเปนคนตางดาวใหเหมาะ
สมยิ่งขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกในการซื้อหองชุดของบุคคลดังกลาว ตลอดจนเปนการเพิ่มกําลังซื้อให
กับธุรกิจอสังหาริมทรัพยของประเทศที่กําลังประสบปญหาสภาวะซบเซา ซึ่งเปนมาตรการหนึ่งในการ
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ฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม นอกจากนั้นไดเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการ
ตรากฎหมายที่มีบทบัญญัติเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 335 (1) ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
(ประกาศใน รจ. 116 ก ตอนที่ 31

วันลง รจ. 27 เมษายน 2542)

กฎกระทรวง
(พ.ศ. 2523)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
-------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 6 (6) มาตรา 8 มาตรา 21 มาตรา 31 และตามมาตรา 61
แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอ
ไปนี้
หมวด 1
จดทะเบียนอาคารชุด
สวนที่ 1
การขอจดทะเบียนอาคารชุด
ขอ 1. ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารใดประสงคจะขอจดทะเบียนที่ดินและอาคารนั้นใหเปน
อาคารชุด ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.ช. 1 ทายกฎกระทรวงนี้ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด
หรือสํานักงานที่ดินสาขา แหงทองที่ที่ที่ดินและอาคารนั้นตั้งอยู แลวแตกรณี
(กฎกระทรวงฉบับที่ 1 นี้ ลงใน รจ. เลมวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2523)

ขอ 2. คําขอตามขอ 1 ใหยื่นพรอมดวยเอกสารดังตอไปนี้
(1) โฉนดที่ดิน
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(2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ตั้งของอาคารชุดแตละอาคารชุดและสิ่งปลูกสราง โดยมี
มาตราสวน 1: 100 หรือ 1:100 ตามความเหมาะสม
(3) แผนผังแสดงรายละเอียดของอาคารชุดแตละชั้นโดยระบุความกวาง ความยาว ความ
สูง
และเนื้อที่ รวมทั้งหมายเลขประจําของหองชุดแตละหองชุด
(4) แผนผังและรายการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสวนบุคคล และทรัพยสวนกลาง
ในอาคารชุดนั้น
(5) บัญชีแสดงรายการเกี่ยวกับอัตราสวนที่เจาของหองชุดแตละหองชุดมีกรรมสิทธิ์ ใน
ทรัพย
สวนกลาง
(6) คํารับรองเปนหนังสือของผูยื่นคําขอวา อาคารนั้นไมติดการจํานอง เวนแตการจํานอง
อาคารรวมกับที่ดิน
สวนที่ 2
การประกาศคําขอจดทะเบียนและการแจงเจาหนี้
ขอ 3. ในกรณีที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดติดการจํานองหรือตกอยูภายใตบังคับแหง
บุริมสิทธิอันไดจดทะเบียนไวในโฉนดที่ดิน ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ ดังนี้
(1) ประกาศคําขอจดทะเบียนอาคารชุดโดยปดไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด
หรือสํานักงานที่ดินสาขา ที่วาการเขตหรือที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอและที่ทําการแขวงหรือที่ทําการกํานัน
แหงทองที่ที่ที่ดินและอาคารนั้นตั้งอยู และ ณ บริเวณที่ดินที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดแหงละหนึ่งฉบับ
(2) มีหนังสือแจงพรอมทั้งสงสําเนาประกาศไปใหเจาหนี้จํานอง หรือเจาหนี้ซึ่งมี
บุริมสิทธิเหนือที่ดินและอาคารดังกลาว มาแจงพรอมทั้งแสดงหลักฐานแหงหนี้ตอพนักงานเจาหนาที่ภาย
ในสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือแจง
ขอ 4. เมื่อไดดําเนินการตามขอ 3 แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการดังนี้
(1) ถาเจาหนี้จํานองไดมาแจงและแสดงหลักฐานแหงหนี้ตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน
กําหนด
เวลา ใหพนักงานเจาหนาที่ชี้แจงใหทราบถึงคําขอจดทะเบียนอาคารชุดรายนั้นพรอมทั้งจํานวนเงินที่เจาหนี้
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ดงกลาวจะไดรับชําระหนี้จากหองชุดแตละหองชุด ในการนี้ ใหบันทึกคําชี้แจงและคํายินยอมหรือไมยิน
ยอมของเจาหนี้ ลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
(2) ถาเจาหนี้ซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือที่ดินและอาคารมาแจง และแสดงหลักฐานตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายในกําหนดเวลา ใหพนักงานเจาหนาที่ชี้แจงใหทราบถึงคําขอจดทะเบียนอาคารชุดรายนั้น
และ
บันทึก คําชี้แจงใหเจาหนี้ลงลายมือชื่อไว
(3) ถาเจาหนี้จํานองและเจาหนี้ซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือที่ดินและอาคารมิไดมาแจงและแสดง
หลักฐานแหงหนี้ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดเวลา ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกการนั้นไวในคําขอ

สวนที่ 3
การรับและไมรับจดทะเบียนอาคารชุด
ขอ 5 เมื่อไดดําเนินการตามขอ 4 แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่มีเจาหนี้จํานอง ถาเจาหนี้จํานองไมยินยอมใหจดทะเบียนที่ดินและอาคาร
เปนอาคารชุด หรือไมมาแจงและแสดงหลักฐานแหงหนี้ตอพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่สั่งไม
รับ จดทะเบียนและแจงใหผูยื่นคําขอทราบโดยไมชักชา
(2) ในกรณีที่มีเจาหนี้ซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือที่ดินและอาคาร ไมวาเจาหนี้ดังกลาวจะไดมา
แจงและแสดงหลักฐานแหงหนี้ตอพนักงานเจาหนาที่หรือไมก็ตาม ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผูยื่นคําขอ
ทราบเพื่อใหผูยื่นคําขอดําเนินการใหที่ดินและอาคารนั้นปราศจากภาระผูกพันภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจง ถาผูยื่นคําขอไมดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่สั่งไมรับ
จดทะเบียน
ขอ 6 ที่ดินและอาคารที่จะรับจดทะเบียนเปนอาคารชุดได ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ที่ดินและอาคารนั้นตองเปนกรรมสิทธิ์ของผูยื่นคําขอ โดยปราศจากภาระผูกพันใด ๆ
นอกจากการจํานองซึ่งเขาเกณฑตาม (2)
(2) ในกรณีที่ที่ดินหรือทั้งที่ดินและอาคารติดการจํานอง ตองปรากฏวาผูรับจํานองยินยอม
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ใหจดทะเบียนเปนอาคารชุดโดยยินยอมที่จะรับชําระหนี้จากหองชุดแตละหองชุดตามจํานวนเงินที่ตกลงกัน
แลว
(3) อาคารนั้นไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและสามารถใชเปนหอง
ชุดและทรัพยสวนกลางได
ขอ 7 การจดทะเบียนอาคารชุด ใหบันทึกสาระสําคัญตาง ๆ ลงไวในทะเบียนอาคารชุด แลวออก
หนังสือสําคัญการจดทะเบียนอาคารชุดใหผูยื่นคําขอหนึ่งฉบับ และเก็บคูฉบับไว ณ สํานักงานของ
พนักงานเจาหนาที่หนึ่งฉบับ

หมวด 2
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
สวนที่ 1
แบบและการออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
ขอ 8 แบบหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดใหใชแบบ อ.ช. 2 ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 9 การออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(1) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับจดทะเบียนอาคารชุดแลว ใหออกหนังสือกรรมสิทธิ์หอง
ชุดแกเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารที่ไดจดทะเบียนแลวนั้น โดยอาศัยหลักฐานจากแผนผังอาคาร
ชุดและ รายละเอียดอื่น ๆ ที่ยื่นประกอบคําขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้น
(2) ในกรณีที่มีการจํานองติดอยู ใหจดแจงการจํานองนั้นในหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด ทุก
ฉบับ พรอมทั้งระบุจํานวนเงินที่ผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี้จากหองชุดแตละหองไวในสารบัญสําหรับจด
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ทะเบียนโดยคํานวณจํานวนเงินดังกลาว ตามอัตราสวนแหงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง
สวนที่ 2
แบบและการออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
ขอ 10 แบบใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดใหใชแบบ อ.ช. 2 ทายกฎกระทรวงนี้ โดยใหมีคําวา
“ใบแทน” พิมพดวยหมึกสีแดงไวดานหนาเหนือตราครุฑ
ขอ 11 การออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ในกรณีหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดสูญหาย ใหเจาของหองชุดยื่นคําขอตอพนักงาน
เจาหนาที่ โดยนําพยานหลักฐานมาใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนจนเปนที่เชื่อถือได แลวใหพนักงาน
เจาหนาที่ประกาศใหบุคคลทั่วไปทราบมีกําหนดสามสิบวัน ประกาศนั้นใหปดไวเปดเผย ณ สํานักงานที่ดิน
จังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขา ที่วาการเขตหรือที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ และที่ทําการแขวงหรือที่ทํา
การกํานันแหงทองที่หองชุดตั้งอยู และ ณ ที่หองชุดนั้นแหงละหนึ่งฉบับ ถามีผูคัดคานภายในเวลาที่
กําหนดและนําพยานหลักฐานมาแสดง ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนแลวสั่งการไปตามควรแกกรณี ถา
ไมมีผูใดคัดคานภายในกําหนด ใหออกใบแทนไดตามคําขอ
(2) ในกรณีหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดชํารุด ถาเจาของหองชุดนําหนังสือกรรมสิทธิ์หอง
ชุดมามอบ และนําหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดนั้นยังมีตําแหนงที่ดิน ที่ตั้งหองชุด ลายมือชื่อและตราประจํา
ตําแหนงของพนักงานเจาหนาที่ ตามแบบหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดปรากฏอยูและสามารถทําการตรวจสอบ
ได ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบแทนได แตถาขาดสาระสําคัญดังกลาวใหนําความใน (1) มาใชบังคับ
(3) ในกรณีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หองชุด แตผูยื่นคําขอ
ไมสามารถนําหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดมาเพื่อดําเนินการตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลได ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจออกใบแทนไดตาม (1) โดยอนุโลม
(4) ในกรณีอธิบดีกรมที่ดินจะใชอํานาจจําหนายหองชุดของคนตางดาว ตามมาตรา 19
แตไมไดหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดคืนมาหรือไดนํามาแตชํารุด ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกใบแทน
ไดตาม (1) หรือ (2) โดยอนุโลม
(5) ในกรณีพนักงานเจาหนาที่ใชอํานาจเพิกถอนหรือแกไขหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด การ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุด หรือการจดแจงรายการในสารบัญสําหรับจดทะเบียนแตไม
ไดหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดคืนมาหรือไดมาแตชํารุด ใหออกใบแทนตามคูฉบับที่เก็บไว ณ สํานักงาน
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ของพนักงาน เจาหนาที่
(6) ใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด ใหพนักงานเจาหนาที่ลงลายมือชื่อและตราประทับ
ประจําตําแหนง และในสารบัญสําหรับจดทะเบียน ใหระบุวัน เดือน ป ที่ออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
ฉบับเดิมดวยหมึกสีแดง ถามีรายการจดทะเบียน ใหคัดรายการดวยหมึกสีแดงและใหพนักงานเจาหนาที่ลง
ลายมือชื่อและประทับตราใตรายการสุดทาย ถาไมมีรายการจดทะเบียนใหพนักงานเจาหนาที่ลงลายมือชื่อ
และประทับตราใต วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดฉบับเดิม
สําหรับหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดฉบับที่เก็บไวที่สํานักงานเจาหนาที่ในสารบัญสําหรับจดทะเบียน
ใหมีคําวา “ไดออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดไปแลว พรอมทั้งระบุวัน เดือน ป ที่ออกดวยหมึกสี
แดง และใหพนักงานเจาหนาที่ลงลายมือชื่อกํากับไว
หมวด 3
การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
สวนที่ 1
การขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ขอ 12 ผูประสงคจะจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ใหยื่นคําขอตามแบบ อ.ช. 3 ทายกฎ
กระทรวงนี้ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขาแหงทองที่ที่
อาคารชุดนั้นตั้งอยู แลวแตกรณี
ขอ 13 คําขอตามขอ 12 ใหยื่นพรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้
(1) หลักฐานในการจดทะเบียนอาคารชุด
(2) สําเนาขอบังคับ
(3) ชื่อและที่อยูของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูจัดการ ให
ระบุชื่อและที่อยูของบุคคลธรรมดาซึ่งเปนดําเนินการแทนนิติบุคคลพรอมทั้งหลักฐานการแตงตั้งตาม
มาตรา 35 และหลักฐานแสดงการกอตั้งนิติบุคคลนั้นดวย
(4) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามมาตรา 37 ถามี
สวนที่ 2
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การรับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงขอบังคับ
ขอ 14 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดพิจารณาเห็นวาหลักฐานตามขอ 13 ถูกตองแลว ใหรับจดทะเบียน
นิติบุคคลอาคารชุดนั้นได โดยบันทึกสาระสําคัญลงไวในทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและบันทึกการจด
ทะเบียน
ไว ในขอบังคับดวย แลวออกหนังสือสําคัญการจดทะเบียนบุคคลอาคารชุดใหผูยื่นคําขอหนึ่งฉบับ และเก็บ
คูฉบับไว ณ สํานักงานเจาหนาที่หนึ่งฉบับ
ขอ 15 นิติบุคคลอาคารชุดใดประสงคจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงขอบังคับที่ไดจดทะเบียนไว
แลวใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานเจาหนาที่ตามแบบ อ.ช. 4 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยสําเนาขอ
บังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดพิจารณาเห็นวาเปนการถูกตองแลว ใหรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงขอ
บังคับไวในทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามขอ 14 แลวบันทึกการจดทะเบียนไวในขอบังคับฉบับที่
เปลี่ยนแปลงดวย
หมวด 4
คาธรรมเนียมและคาใชจาย
ขอ 16 คาธรรมเนียม
(1) คาจดทะเบียนอาคารชุด
(2) คาจดทะเบียนเลิกอาคารชุด
(3) คาจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
(4) คาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงขอบังคับ
(5) คาออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดหรือ
ใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
บาท
“(6) คาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ก.
คาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย
เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บ

ฉบับละ 500.00 บาท
ฉบับละ 200.00 บาท
ฉบับละ 300.00 บาท
ฉบับละ 100.00 บาท
หองชุดละ 50.00
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ข.

ค.
ง.

จ.

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกรรม
รอยละ
แตอยางต่ําตองไมนอยกวา
20.00
คาจดทะเบียนโอนมรดกหรือให ทั้งนี้
เฉพาะในระหวางผูบุพการีกับผูสืบสันดาน
หรือระหวางคูสมรส เรียกตามราคาประเมิน
รอยละ
ทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
รอยละ
คาจดทะเบียนการจํานอง หรือบุริมสิทธิ
คิดตามราคาที่จํานอง หรือบุริมสิทธิที่จดทะเบียน รอยละ
คาจดทะเบียนการเชา คิดตามคาเชา
ตลอดเวลาที่เชา หรือเงินกินเปลา หรือ
ทั้งสองอยางรวมกัน
รอยละ
ในกรณีเชาตลอดชีวิต ใหคํานวณคาเชา
เทากับระยะเวลาการเชาสามสิบป
เศษของรอย ตาม ก. ข. ค. และ ง. ใหคิดเปนหนึ่งรอย
คาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ไมมีทุนทรัพยหอง
ชุดละ

2
บาท

0.5
0.5
1

1

20.00 บาท”

(ขอ 16 “(6)” แกไขโดย กฎ ฉ.2 (พ.ศ. 2529) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2529 รจ. 103/232)
(ขอ 16 (6) “ก. กับ ข.” แกไขอีกโดย กฎ ฉ.3 ( พ.ศ. 2536) ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2536)

คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
ก.
คาคําขอ
ข.
คาคัดสําเนาเอกสารตาง ๆ รวมทั้งคาคัดสําเนาเอกสาร
เปนพยานในคดีแพง โดยเจาหนาที่เปนผูจัด หนาละ
ค.
คารับรองเอกสารที่คัด
ฉบับละ
ง.
คาตรวจหลักฐานทะเบียนหองชุด
หองชุดละ
จ.
คารับอายัดหองชุด
หองชุดละ
ขอ 17 คาใชจาย
(7)

20.00 บาท
5.00
5.00
10.00
10.00

บาท
บาท
บาท
บาท
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(1)
(2)

คาปดประกาศไดแกผูปดประกาศ
คาพยานไดแกพยาน
ใหไว ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2522
ประเทือง กีรติบุตร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

รายละ 10.00 บาท
คนละ 2.00 บาท

