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ระเบียบการเคหะแหงชาต ิ
วาดวยการจัดต้ัง  การรับจดทะเบียนขอบังคับ  การขึ้นทะเบียนนิติบุคคล  การควบ  การเพิกถอน 

และการกํากับดูแล  นิติบุคคลชุมชนการเคหะ 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการจัดต้ัง  การรับจดทะเบียน
ขอบังคับ  การขึ้นทะเบียนนิติบุคคล  การควบ  การเพิกถอน  และการกํากับดูแล  นิติบุคคลชุมชน 
การเคหะ  เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเคหะแหงชาติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๓)  แหงพระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
และมาตรา  ๒๕/๓  วรรคหา  มาตรา  ๒๕/๔  วรรคสอง  มาตรา  ๒๕/๕  มาตรา  ๒๕/๑๑  (๘)  มาตรา  ๒๕/๑๕  
วรรคหก  และมาตรา  ๒๕/๑๖  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๗   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ  (ฉบับที่   ๒)   พ .ศ .   ๒๕๕๐   อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๔๒  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ผูวาการการเคหะแหงชาติจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบการเคหะแหงชาติ  วาดวยการจัดต้ัง  การรับจดทะเบียน
ขอบังคับ  การขึ้นทะเบียนนิติบุคคล  การควบ  และการกํากับดูแล  นิติบุคคลชุมชนการเคหะ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“นิติบุคคล”  หมายความวา  นิติบุคคลชุมชนการเคหะ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกํากับดูแลนิติบุคคลชุมชนการเคหะ 
“เจาหนาที่”  หมายความวา  ผูวาการ  และพนักงานการเคหะแหงชาติซึ่งผูวาการแตงตั้ง 

ใหปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
“นายทะเบียน”  หมายความวาพนักงานการเคหะแหงชาติซ่ึงผูวาการแตงต้ังใหมีหนาที่เปนผูรับ

จดทะเบียนนิติบุคคลชุมชนการเคหะ 
“ประชุมใหญ”  หมายความวา  ประชุมใหญของสมาชิกของนิติบุคคล 
ขอ ๔ ใหผูวาการการเคหะแหงชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

หมวด  ๑ 
การใหมีการจัดต้ังนิติบุคคล 

 

 

ขอ ๕ ให  กคช.  ดําเนินการใหมีการจัดต้ังนิติบุคคล  ในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีโครงการที่  กคช.  ไดเร่ิมดําเนินการ  หรืออยูระหวางการดําเนินการ  นับแตวันที่  

๒๐  กันยายน  ๒๕๕๐  เปนตนไป 
 (ก) สําหรับโครงการที่มีเคหะต้ังแตสองรอยหนวยข้ึนไป  ใหดําเนินการตอเมื่อมีเจาของ

เคหะเปนจํานวนเกินสามในสี่ของเคหะทั้งหมดในโครงการนั้นแลว 
 (ข) สําหรับโครงการที่มีเคหะนอยกวาสองรอยหนวย  และมีเจาของเคหะเปนจํานวนเกิน

สามในสี่ของเคหะทั้งหมดในโครงการแลว  ใหดําเนินการตอเมื่อเจาของเคหะไดเขาชื่อรวมกันจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของเจาของเคหะทั้งหมดในโครงการนั้น  และไดย่ืนคําขอจัดต้ังชุมชนการเคหะ
ดังกลาวเปนนิติบุคคลตอ  กคช.  แลว 

(๒) กรณีโครงการที่  กคช.  ไดดําเนินการเสร็จไปแลวกอนวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๐  นั้น  
ใหดําเนินการตอเมื่อเจาของเคหะไดเขาชื่อรวมกันจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของเจาของเคหะ
ทั้งหมดในโครงการ  และไดย่ืนคําขอจัดต้ังชุมชนการเคหะดังกลาวเปนนิติบุคคลตอ  กคช.  แลว   

(๓) กรณีโครงการที่  กคช.  เคยดําเนินการจัดต้ังนิติบุคคลแลว  แตการดําเนินการ  ไดยุติลง
เนื่องจากมีการคัดคานการจัดต้ัง  หรือเคยจัดต้ังนิติบุคคลแลว  แตในภายหลังนิติบุคคลนั้น  ถูกเพิกถอน
ทะเบียน  ใหดําเนินการตอเมื่อเจาของเคหะไดเขาชื่อรวมกันจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของเจาของ
เคหะทั้งหมดในโครงการ  และไดย่ืนคําขอจัดต้ังชุมชนการเคหะดังกลาวเปนนิติบุคคลตอ  กคช.  แลว 

ขอ ๖ เจาของเคหะในโครงการใดซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของเจาของเคหะ
ทั้งหมดในโครงการนั้น  มีสิทธิเขาชื่อรวมกันเพื่อย่ืนคําขอตอเจาหนาที่  ใหดําเนินการจัดต้ังชุมชน 
การเคหะในโครงการดังกลาวเปนนิติบุคคลได 

เจาของเคหะใดประสงคจะริเร่ิมรวบรวมรายชื่อตามวรรคหนึ่ง  ใหเจาของเคหะนั้นจัดใหมี 
การเขาชื่อเจาของเคหะในโครงการ  โดยจัดทําเปนบัญชีรายชื่อเจาของเคหะที่เขาชื่อ  ตามแบบบัญชี
รายชื่อ  (แบบ  กคช.  1)  ทายระเบียบนี้  และตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ  ที่อยู  และลายมือชื่อ 
ของเจาของเคหะที่เขาชื่อนั้น  พรอมทั้งรวบรวมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารของทางราชการ 
ที่มีรูปถายสามารถแสดงตนไดของเจาของเคหะที่เขาชื่อทุกคนดวย 
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เจาของเคหะที่รวมเขาชื่อตามวรรคสองโดยถูกตองแลว  ใหถือวาการเขาชื่อนั้น  มีผลสมบูรณ
และจะถอนการเขาชื่อในภายหลังมิได 

ขอ ๗ เมื่อมีเจาของเคหะเขาชื่อรวมกันเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ  ของเจาของเคหะ
ทั้งหมดในโครงการแลว  ใหเจาของเคหะที่ เปนผู ริเร่ิมเปนผูแทนในการยื่นคําขอจัดต้ังนิติบุคคล 
ตอเจาหนาที่  ตามแบบคําขอจัดต้ังนิติบุคคล  (แบบ  กคช.  2)  ทายระเบียบนี้  พรอมดวยหลักฐาน  
ดังตอไปนี้ 

(๑) บัญชีรายชื่อเจาของเคหะที่เขาชื่อ 
(๒) เอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ  ที่อยู  และลายมือชื่อของเจาของเคหะ  ที่เขาชื่อทุกคน 
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารของทางราชการที่มีรูปถายสามารถแสดงตนได

ของเจาของเคหะที่เขาชื่อทุกคน 
ขอ ๘ เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขอจัดต้ังนิติบุคคลแลว  ใหตรวจสอบความถูกตอง  ของคําขอ

และความครบถวนของเอกสาร  ถาเห็นวาถูกตองครบถวนแลว  ใหเจาหนาที่จัดใหมีการปดประกาศ
รายชื่อเจาของเคหะที่ เขาชื่อดังกลาวไวในที่ เปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ที่เหมาะสมภายใน
โครงการนั้น 

ในกรณีที่เจาของเคหะใดมีชื่อเปนผูเขาชื่อตามประกาศในวรรคหนึ่งโดยมิไดรวมเขาชื่อดวย  
ใหเจาของเคหะนั้นมีสิทธิย่ืนคํารองคัดคานตอเจาหนาที่  ตามแบบคํารองคัดคาน  (แบบ  กคช.  3)   
ทายระเบียบนี้  ภายในสามสิบวันนับแตวันปดประกาศ  เพื่อใหขีดฆาชื่อตนเองออกจากบัญชีรายชื่อ
เจาของเคหะที่เขาชื่อดังกลาว 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาคัดคานตามวรรคสองแลว  ใหถือวารายชื่อของเจาของเคหะที่เขาชื่อ 
ที่ไมมีการคัดคานเปนรายชื่อที่ถูกตอง  และถามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ  ของเจาของเคหะทั้งหมด
ในโครงการนั้นแลว  ให  กคช.  ดําเนินการใหมีการจัดต้ังชุมชนการเคหะดังกลาวเปนนิติบุคคลตอไป 

ในกรณีที่มีเจาของเคหะเขาชื่อรวมกันไมถึงหนึ่งในสิบของเจาของเคหะทั้งหมด  ในโครงการ  
หรือมีผูคัดคานการเขาชื่อจนทําใหมีเจาของเคหะเขาชื่อรวมกันไมถึงหนึ่งในสิบ  ของเจาของเคหะ
ทั้งหมดในโครงการ  ใหเจาหนาที่แจงใหผูแทนในการยื่นคําขอจัดต้ังนิติบุคคลนั้นทราบ 

ขอ ๙ ภายในสามสิบวันนับแตไดรับแจงตามขอ  ๘  ผูแทนในการยื่นคําขอจัดต้ังนิติบุคคลนั้น
อาจดําเนินการจัดใหมีการเขาชื่อเพิ่มเติมใหครบจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ  ของเจาของเคหะ 
ทั้งหมดในโครงการ  ถารวบรวมรายชื่อไดครบจํานวนดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด  ใหผูแทนนั้นเสนอ
รายชื่อผูเขาชื่อเพิ่มเติมตอเจาหนาที่ตอไป 
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ในกรณีที่ไมสามารถรวบรวมรายชื่อไดครบจํานวนตามเวลาที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง   
ใหเจาหนาที่ส่ังจําหนายเร่ือง  และปดประกาศแจงใหผูอยูอาศัยในโครงการนั้นทราบดวย 

การดําเนินการจัดใหมีการเขาชื่อเพิ่มเติม  การจัดทําบัญชีรายชื่อผูเขาชื่อเพิ่มเติม  การประกาศ
บัญชีรายชื่อผูเขาชื่อเพิ่มเติม  และการคัดคานรายชื่อผูเขาชื่อเพิ่มเติมนั้น  ใหนําความในขอ  ๖  ขอ  ๗  
และขอ  ๘  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
การสอบถามความเห็นและการประชุมเจาของเคหะ 

 

 

ขอ ๑๐ ในการดําเนินการใหมีการจัดต้ังนิติบุคคล  ให  กคช.  จัดใหมีการสอบถามความเห็น
ของเจาของเคหะในโครงการนั้นเกี่ยวกับการจัดต้ังนิติบุคคลเสียกอน  รวมทั้งจัดใหมีการประชุม 
เจาของเคหะดังกลาวเพื่อพิจารณารางขอบังคับของนิติบุคคลที่จะจัดต้ังดวย 

ขอ ๑๑ การสอบถามความเห็นของเจาของเคหะ  ให  กคช.  สอบถามเปนหนังสือไปยัง
เจาของเคหะในโครงการทุกคนกอนวันประชุมเจาของเคหะไมนอยกวาสามสิบวัน  และตองปดประกาศ
แจงการสอบถามดังกลาวใหผูอยูอาศัยในโครงการทราบดวย 

หนังสือสอบถามความเห็นตามวรรคหนึ่ง  อยางนอยตองมีรายการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับนิติบุคคลที่จะจัดต้ัง 
(๒) รายการสาธารณูปโภคและทรัพยสินที่ใชประโยชนรวมกัน  ที่  กคช.  ประสงคมอบให 

นิติบุคคลที่จะจัดต้ังมีอํานาจหนาที่ดูแลและบํารุงรักษา 
(๓) อํานาจหนาที่ของนิติบุคคลตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการเคหะแหงชาติ 
(๔) วิธีการแสดงความเห็นชอบหรือคัดคานการจัดต้ังนิติบุคคล  ซ่ึงตองกําหนดเวลาใหแสดง

ความเห็นไดอยางนอยสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือสอบถามความเห็นดังกลาว 
ขอ ๑๒ ในกรณีที่เจาของเคหะแสดงความเห็นคัดคานการจัดต้ังนิติบุคคลเกินกวากึ่งหนึ่ง 

ของเจาของเคหะทั้งหมดในโครงการขณะนั้น  ให  กคช.  ยุติการดําเนินการจัดต้ังนิติบุคคลนั้น   
ขอ ๑๓ ให   กคช .   กําหนดสถานที่และเวลาในการประชุมเจาของเคหะโดยคํานึงถึง 

ความสะดวกของเจาของเคหะเปนสําคัญ  โดยมีหนังสือนัดประชุมพรอมดวยรางขอบังคับของ   
นิติบุคคลที่จะจัดต้ัง  สงไปยังเจาของเคหะในโครงการทุกคนกอนวันประชุมไมนอยกวาสามสิบวัน  
รวมทั้งตองปดประกาศแจงใหผูอยูอาศัยในโครงการทราบดวย 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

หนังสือนัดประชุมตามวรรคหนึ่ง  ตองระบุวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบวาระดวย 
ขอ ๑๔ การประชุมเจาของเคหะตองมีเจาของเคหะมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในหา 

ของจํานวนเจาของเคหะทั้งหมดในโครงการขณะนั้น  จึงจะเปนองคประชุม   
ถาการประชุมเจาของเคหะไมไดองคประชุมตามวรรคหนึ่ง  ให  กคช.  ดําเนินการเรียกประชุม

อีกคร้ังหนึ่ง  โดยจัดใหมีการประชุมข้ึนภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการประชุมคร้ังแรก  การประชุม
คร้ังหลังนี้ตองมีเจาของเคหะมาประชุมเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของเจาของเคหะทั้งหมด 
ในโครงการขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม 

ขอ ๑๕ ใหผูวาการหรือผูซ่ึงผูวาการมอบหมายเปนประธานในที่ประชุม   
ประธานในที่ประชุมมีอํานาจหนาที่ดําเนินการประชุม  และเพื่อรักษาความเรียบรอยในการ

ประชุม  ใหประธานมีอํานาจออกคําส่ังใด ๆ  ตามความจําเปนก็ได 
ขอ ๑๖ การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  โดยเจาของเคหะคนหนึ่ง  มีเสียงหนึ่งเสียง 

ในการลงคะแนน   ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่ง 
เปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๑๗ ใหเจาหนาที่ปรับปรุงรางขอบังคับของนิติบุคคลที่จะจัดต้ังตามมติ  ของที่ประชุม  
และจัดทํารายงานการประชุมเจาของเคหะโดยสรุป  ซ่ึงอยางนอยตองมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 

(๑) รายชื่อเจาของเคหะที่มาและไมมาประชุม  และบุคคลอื่นที่เขารวมประชุม 
(๒) เร่ืองที่ที่ประชุมพิจารณา 
(๓) ความเห็นของที่ประชุม  ทั้งที่เปนความเห็นของเสียงขางมากและความเห็นของเสียงขางนอย 
(๔) มติของที่ประชุม 
เมื่อมีการปรับปรุงรางขอบังคับและจัดทํารายงานการประชุมเจาของเคหะ  ตามวรรคหนึ่งแลว  

ใหประธานในที่ประชุมลงลายมือชื่อรับรองไวเปนหลักฐาน 
รางขอบังคับและรายงานการประชุมเจาของเคหะที่ประธานในที่ประชุมลงลายมือชื่อรับรองไว

เปนหลักฐานแลว  ใหทําสําเนาปดประกาศแจงใหผูอยูอาศัยในโครงการทราบดวย 

หมวด  ๓ 
การรับจดทะเบียนขอบังคับและการขึ้นทะเบียนนิติบุคคล 

 

 

ขอ ๑๘ เมื่อเจาของเคหะแสดงความเห็นคัดคานการจัดต้ังนิติบุคคลไมเกินกึ่งหนึ่งของเจาของ
เคหะทั้งหมดในโครงการขณะนั้น  และเสียงขางมากของเจาของเคหะซึ่งอยูในที่ประชุมเห็นชอบดวย 
กับรางขอบังคับของนิติบุคคลที่จะจัดต้ังแลว  ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนขอบังคับและขึ้นทะเบียน
ชุมชนการเคหะนั้นเปนนิติบุคคล   



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

การจดทะเบียนขอบังคับและการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ใหนายทะเบียน
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ที่ประชุมเจาของเคหะมีมติ  โดยตองบันทึก
สาระสํา คัญลงไวในทะเบียนนิติบุคคล   และบันทึกการขึ้นทะเบียนดังกลาวไวในขอบังคับ   
ของนิติบุคคลดวย  แลวออกหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนใหแกนิติบุคคลนั้นหนึ่งฉบับ  และเก็บ 
คูฉบับไว  ณ  สํานักงานใหญของ  กคช.  หนึ่งฉบับ 

ให  กคช.  ประกาศการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งในราชกิจจานุเบกษา  และใหปด

ประกาศการขึ้นทะเบียนดังกลาวไวในที่ เปดเผยและเห็นไดงาย   ณ   สํานักงานของ   กคช .    

ที่รับข้ึนทะเบียน  และสํานักงานของนิติบุคคลนั้นดวย 

ขอ ๑๙ รางขอบังคับของนิติบุคคลที่เจาหนาที่รับจดทะเบียน  ตองมีลายมือชื่อของประธาน 

ในที่ประชุมเจาของเคหะนั้นรับรองไวเปนหลักฐานดวย  และอยางนอยตองมีรายการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อนิติบุคคล  ซ่ึงตองเปนอักษรไทย  และมีคําวา  “นิติบุคคลชุมชนการเคหะ”  นําหนา 

(๒) วัตถุประสงค 

(๓) ที่ต้ังสํานักงาน 

(๔) ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุมชนการเคหะ  ไดแก  จํานวนกรรมการ  การเลือก  

วาระการดํารงตําแหนง  อํานาจหนาที่  คาตอบแทน  และการประชุมของคณะกรรมการชุมชนการเคหะ 

(๕) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน  การบัญชี  และการเงิน 

(๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก 

(๗) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 

ขอ ๒๐ นิ ติบุ คคลใดประสงค จะแก ไข เพิ่ ม เ ติมข อบั ง คับที่ ได จดทะ เบี ยนไว แล ว   

ใหคณะกรรมการชุมชนการเคหะนั้นย่ืนคําขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับดังกลาวตอเจาหนาที่  ตามแบบ 

คําขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  (แบบ  กคช.  4)  ทายระเบียบนี้  พรอมดวยหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) รายงานการประชุมใหญที่มีมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

(๒) รางขอบังคับฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 

(๓) สําเนารางขอบังคับซ่ึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมแลว 

เมื่อเจาหนาที่ไดพิจารณาเห็นวาเปนการถูกตองแลว  ใหรับจดทะเบียนขอบังคับฉบับที่แกไข

เพิ่มเติมไวในทะเบียนนิติบุคคล  แลวบันทึกการจดทะเบียนดังกลาวไวในขอบังคับฉบับนั้นดวย 



 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

เมื่อเจาหนาที่จดทะเบียนขอบังคับฉบับที่แกไขเพิ่มเติมแลว  ใหขอบังคับที่แกไขเพิ่มเติมนั้น 
มีผลใชบังคับได 

ขอ ๒๑ ให  กคช.  จัดต้ังสวนงานเรียกวา  “สํานักงานทะเบียนนิติบุคคลชุมชนการเคหะ”   
เพื่อดําเนินการรับจดทะเบียนขอบังคับและการขึ้นทะเบียนนิติบุคคล  การควบ  การเพิกถอนและการ
กํากับดูแล  นิติบุคคลชุมชนการเคหะ  โดยมีนายทะเบียนเปนหัวหนาสํานักงาน   

หมวด  ๔ 
คณะกรรมการกํากับดูแลนิติบุคคลชุมชนการเคหะ 

 

 

ขอ ๒๒ ใหมีคณะกรรมการ  เรียกวา  “คณะกรรมการกํากับดูแลนิติบุคคลชุมชนการเคหะ”  

เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้  ซ่ึงผูวาการเปนผูแตงต้ังโดยจะมีมากกวาหนึ่งคณะ  ก็ได  ทั้งนี้

คณะกรรมการแตละคณะ  ประกอบดวยรองผูวาการการเคหะแหงชาติหรือผูชวยผูวาการซึ่งผูวาการ

มอบหมายเปนประธานกรรมการ  และกรรมการ  และผูทรงคุณวุฒิรวมแลวจํานวน  ไมนอยกวาหาคน

แตไมเกินเจ็ดคนเปนกรรมการ 

ใหนายทะเบียนเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการกํากับดูแล  นิติบุคคลชุมชน

การเคหะในแตละคณะ 

ผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ตองเปนผูมีความรูความสามารถหรือประสบการณ  ในดาน 

การบริหาร  การพัฒนาชุมชน  การศึกษา  การสาธารณูปโภค  การสิ่งแวดลอม  นิติศาสตร  ศิลปศาสตร  

เศรษฐศาสตร  หรือสังคมศาสตร  และตองไมเปนที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือ  ดํารงตําแหนง 

ทางการเมือง 

ขอ ๒๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  หรือในกรณีที่ผูวาการแตงต้ัง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูใน

ตําแหนง  ใหผูไดรับแตงต้ังดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนง

เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนง

ติดตอกันเกินสองวาระไมได 



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๒๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง  เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ผูวาการใหออก   
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) มีลักษณะตองหามตามขอ  ๒๒  วรรคสอง 
ขอ ๒๕ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลและติดตามสอดสองพฤติการณในการดําเนิน

กิจการของนิติบุคคลใหเปนไปโดยเรียบรอยและเปนประโยชนแกสวนรวม  ซ่ึงอํานาจหนาที่เชนวานี้ 
ใหรวมถึง 

(๑) ใหคําปรึกษา  เสนอแนะ  หรือใหความเห็นแกผูวาการในเรื่องการออกกฎระเบียบ   
หรือในเร่ืองอื่น ๆ  ในสวนที่เกี่ยวกับนิติบุคคล  ตามที่คณะกรรมการการเคหะแหงชาติหรือผูวาการ
มอบหมาย   

(๒) เสนอความเห็นตอผูวาการเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการสงเสริม  สนับสนุน   
หรือการใหความชวยเหลือแกนิติบุคคล 

(๓) กําหนดรายการสาธารณูปโภคและทรัพยสินที่ใชประโยชนรวมกันที่จะมอบใหนิติบุคคล
ดูแลและบํารุงรักษา 

(๔) กําหนดกรอบอัตราคาตอบแทนของคณะกรรมการชุมชนการเคหะและคาใชจายในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคล 

(๕) พิจารณาเรื่องการเพิกถอนอํานาจดูแลและบํารุงรักษา  หรือการขอเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนสาธารณูปโภคและทรัพยสินที่ใชประโยชนรวมกันของนิติบุคคล  และการมอบทรัพยสิน
ดังกลาวใหหนวยงานของรัฐหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นดูแลและบํารุงรักษา 

(๖) พิจารณาและวินิจฉัยเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับคณะกรรมการชุมชนการเคหะและการดําเนิน
กิจการของนิติบุคคล 

(๗) วินิจฉัยตีความขอบังคับของนิติบุคคล  ตามที่นิติบุคคลนั้นรองขอ 
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(๘) พิจารณาเรื่องการเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคล  และการจัดการทรัพยสินที่เหลือภายหลัง

การชําระบัญชี 

(๙) วางนโยบายและแนวทางการดําเนินกิจการเกี่ยวกับการดูแลและบํารุงรักษาสาธารณูปโภค

และทรัพยสินที่ใชประโยชนรวมกันและจัดใหมีบริการสาธารณะและการรักษาความปลอดภัย  สําหรับ

ในโครงการที่ไมมีการจัดต้ังนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลถูกเพิกถอนทะเบียน 

ขอ ๒๖ การประชุมคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ

ปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

ประธานในที่ประชุมมีอํานาจหนาที่ดําเนินการประชุม  และเพื่อรักษาความเรียบรอยในการ

ประชุม  ใหประธานมีอํานาจออกคําส่ังใด ๆ  ตามความจําเปนก็ได 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่ง  เปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๒๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 

อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  และใหนําขอ  ๒๖  มาใชบังคับแกการประชุม 

ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 
การกํากับดูแลนิติบุคคล 

 

 

ขอ ๒๘ การมอบสาธารณูปโภคและทรัพยสินที่ใชประโยชนรวมกันใหนิติบุคคลดูแล 
และบํารุงรักษานั้น  ใหกระทําไดตอเมื่อมีการทําบันทึกความตกลงระหวาง  กคช.  กับนิติบุคคลแลว   

บันทึกความตกลงตามวรรคหนึ่ง  ใหทําเปนหนังสือ  ซ่ึงอยางนอยตองมีรายการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) รายการทรัพยสินที่  กคช.  มอบใหนิติบุคคลดูแลและบํารุงรักษา  โดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการ 

(๒) ขอบเขตการใชประโยชนแหงทรัพยสิน 

(๓) แนวทาง  นโยบาย  และขอสงวนของการดูแลและบํารุงรักษาทรัพยสิน 
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(๔) ชื่อและตําแหนงของพนักงานของ  กคช.  ที่ติดตอไดในกรณีมีปญหาหรือขอสงสัย
เกี่ยวกับการดูแลและบํารุงรักษาทรัพยสิน 

ขอ ๒๙ นิติบุคคลใดประสงคจะเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนสาธารณูปโภคและทรัพยสิน 
ที่ใชประโยชนรวมกันตามที่กําหนดไวในบันทึกความตกลง  ใหคณะกรรมการชุมชน  การเคหะนั้น 
ย่ืนคําขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนแหงทรัพยสินดังกลาวตอเจาหนาที่  ตามแบบคําขอเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนแหงทรัพยสิน  (แบบ  กคช.  5)  ทายระเบียบนี้  พรอมดวยรายงานการประชุมใหญ 
ที่มีมติใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนแหงทรัพยสินดังกลาว 

เมื่อเจ าหนาที่ได รับคําขอตามวรรคหนึ่งและตรวจสอบความถูกตองแลวใหสงเ ร่ือง   
ใหคณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาไมสมควรเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน 
แหงทรัพยสินดังกลาว  ใหเจาหนาที่ส่ังยกเลิกคําขอนั้น  และแจงใหคณะกรรมการชุมชนการเคหะ   
ที่ย่ืนคําขอทราบ 

หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรอนุญาตตามที่นิติบุคคลรองขอใหแจงมติไปยัง 
ผูวาการ  เพื่อใหผูวาการออกหนังสือยินยอมใหนิติบุคคลเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน  แหงทรัพยสิน
นั้นได  และจัดใหมีการแกไขเพิ่มเติมบันทึกความตกลงตอไป 

ขอ ๓๐ ในกรณีที่ปรากฏแกคณะกรรมการวานิติบุคคลใดใชอํานาจปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  
ใช  หรือจัดหาผลประโยชนจากสาธารณูปโภคหรือทรัพยสินที่ใชประโยชนรวมกัน  โดยมิไดเปนไป 
เพื่อประโยชนรวมกันของผูอยูอาศัยในโครงการ  หรือตามที่กําหนดไวในบันทึกความตกลงแลว   
ใหคณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนอํานาจของนิติบุคคลนั้นในการดูแลและบํารุงรักษาสําหรับทรัพยสิน
ดังกลาวได   

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเพิกถอนอํานาจของนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง   
ใหแจงมติไปยังผูวาการ  พรอมทั้งเสนอความเห็นวาสมควรโอนหรืออนุญาตใหหนวยงานของรัฐหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นใดเปนผูดูแลและบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและทรัพยสิน  ที่ใชประโยชน
รวมกันดังกลาวตอไป   

เมื่อผูวาการไดรับแจงมติตามวรรคสองแลว  ใหส่ังการเพิกถอนอํานาจของ  นิติบุคคลในการ
ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยสินนั้น  แตจะดําเนินการโอนหรืออนุญาตใหหนวยงานของรัฐหรือนิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่นดูแลและบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและทรัพยสิน  ที่ใชประโยชนรวมกันดังกลาวตอไป  
ตามที่คณะกรรมการมีความเห็นหรือไมก็ไดตามที่เห็นสมควร 
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ขอ ๓๑ นิติบุคคลใดมีปญหาขอโตแย งเกี่ยวกับความในขอบังคับของนิ ติบุคคลและ 

ไมสามารถหาขอยุติได  ใหคณะกรรมการชุมชนการเคหะนั้นขอหารือปญหาดังกลาวมายังคณะกรรมการ 

การหารือตามวรรคหนึ่ง  ใหทําเปนหนังสือ  ซ่ึงอยางนอยตองมีการระบุถึงความในขอบังคับ 

ที่มีการโตแยง  ประเด็นปญหาอันเปนเหตุใหเกิดขอโตแยง  พรอมทั้งขอเท็จจริงตามสมควรเกี่ยวกับ 

เร่ืองดังกลาว 

เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยเปนประการใด  ใหเจาหนาที่แจงคําวินิจฉัยแกคณะกรรมการชุมชน

การเคหะที่ขอหารือ  และใหนิติบุคคลถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 

ขอ ๓๒  สมาชิกของนิติบุคคลเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของสมาชิกทั้งหมด 

ในโครงการมีสิทธิเขาชื่อกันรองเรียนตอเจาหนาที่  วาการกระทําของคณะกรรมการชุมชนการเคหะ 

ไมชอบดวยกฎหมายหรือขอบังคับของนิติบุคคล  หรือกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยเกินสมควร 

การรองเรียนตามวรรคหนึ่ง  ใหทําเปนหนังสือโดยใชถอยคําสุภาพ  ซ่ึงอยางนอยตองมีการระบุ

เร่ืองอันเปนเหตุใหรองเรียนพรอมทั้งขอเท็จจริงหรือพฤติการณตามสมควรเกี่ยวกับเร่ืองที่รองเรียน   

และชื่อ  ที่อยู  และลายมือชื่อของผูแทนสมาชิกที่รองเรียน  พรอมดวยบัญชีรายชื่อสมาชิกที่เขาชื่อ 

ขอ ๓๓ การย่ืนเร่ืองรองเรียนตองกระทําภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่  รูหรือควรรู 

ถึงเหตุแหงการรองเรียน 

คํารองเรียนที่ไดย่ืนเมื่อพนกําหนดอายุความตามวรรคหนึ่ง  ถาคณะกรรมการเห็นวากรณี 

จะเปนประโยชนรวมกันของผูอยูอาศัยในโครงการหรือประโยชนสาธารณะ  หรือเปนปญหาสําคัญ 

อันควรแกการแกไข  คณะกรรมการอาจรับเร่ืองดังกลาวไวพิจารณาวินิจฉัยตอไปก็ได 

ขอ ๓๔ เมื่อเจาหนาที่ไดรับเร่ืองรองเรียนตามขอ  ๓๒   แลว   ใหเจาหนาที่ตรวจสอบ

ขอเท็จจริงและสรุปเร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว  เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยเปนประการใด  

ใหเจาหนาที่แจงผูแทนสมาชิกที่รองเรียนทราบดวย 

การพิจารณาเรื่องรองเรียนตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาหรือ

สงสัยวากระทําการอันไมชอบดวยกฎหมายหรือขอบังคับของนิติบุคคล  หรือกอใหเกิดความเดือดรอน

แกผูอยูอาศัยเกินสมควร  เพื่อชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นตามสมควร  เวนแตในกรณี   

ที่จําเปนและเรงดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด   

หรือจะกระทบตอประโยชนสวนรวม 
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ขอ ๓๕ ในขณะพิจารณาเรื่องรองเรียน  ถาคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือ

วิธีการใด ๆ  เพื่อบรรเทาทุกขใหแกผูรองเรียนเปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัย  ไมวาจะมีคํารองขอ 

จากผูรองเรียนหรือไม  ใหคณะกรรมการเสนอความเห็นในการดําเนินการพรอมดวยเหตุผลไปยัง 

ผูวาการ  และถาผูวาการเห็นชอบดวยใหผูวาการสั่งการเพื่อบรรเทาทุกขนั้นตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๓๖ ในกรณีที่คณะกรรมการไดวินิจฉัยเร่ืองรองเรียนแลวเห็นวามีการกระทําตามที่มี 

ผูรองเรียน  ใหคณะกรรมการเสนอความเห็นไปยังผูวาการเพื่อส่ังการใหคณะกรรมการชุมชนการเคหะ

ระงับหรือแกไขการกระทํานั้น  หรือแกไขหรือยกเลิกระเบียบหรือขอหามไดตามที่เห็นสมควร  และ 

หากปรากฏขอเท็จจริงวา  คณะกรรมการชุมชนการเคหะหรือกรรมการชุมชนการเคหะคนใดกระทําการ

โดยทุ จ ริตหรือกอให เกิ ดความ เสี ยหายหรือ เ ดือดร อน รําคาญแกผู อ ยู อ าศั ยอย างร ายแรง   

ใหผูวาการมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการชุมชนการเคหะหรือกรรมการชุมชนการเคหะนั้นพนจากตําแหนง 

ในกรณีที่ผูวาการไมเห็นชอบดวยกับคําวินิจฉัยที่สงมา  ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  ผูวาการ 

มีอํานาจสั่งการไดตามที่เห็นสมควร   

ขอ ๓๗ นิติบุคคลใดจัดใหมีการประชุมใหญ  ใหนิติบุคคลนั้นแจงระเบียบวาระการประชุม  

และรายละเอียดตามสมควรให  กคช.  ทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน 

ในกรณีที่ผูวาการเห็นสมควร  ผูวาการหรือผูแทนซ่ึงผูวาการมอบหมายเปนหนังสืออาจเขารวม

การประชุมใหญนั้นได 

ใหนิติบุคคลสงสําเนางบดุลประจําปที่ที่ประชุมใหญรับรองแลว   และรายงานสรุปผล 

การดําเนินกิจการของนิติบุคคลและคาใชจายในการดําเนินกิจการของนิติบุคคลประจําป  ตลอดจน

รายงานการประชุมใหญทุกคร้ัง  ให  กคช.  ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันประชุมใหญ 

ขอ ๓๘ ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนหรือมีเหตุพิเศษ  ใหผูวาการมีอํานาจแจงใหนิติบุคคล

ดําเนินการเรียกประชุมใหญ  เพื่อพิจารณาเรื่องหรือปญหาที่มีความสําคัญได 

การแจงตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือ  โดยแจงใหนิติบุคคลทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน

กอนวันที่นัดประชุมใหญ   เวนแตในกรณีที่ จําเปนเรงดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกอใหเกิด 

ความเสียหายอยางรายแรงจะแจงใหนิติบุคคลทราบลวงหนาเปนอยางอื่นก็ได 

หากนิติบุคคลมิไดจัดใหมีการประชุมใหญภายวันที่กําหนดไว  ใหผูวาการมีอํานาจดําเนินการ

เรียกประชุมเองได 



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

หมวด  ๖ 
การควบนิติบุคคล 

 

 

ขอ ๓๙ การควบนิติบุคคลต้ังแตสองนิติบุคคลข้ึนไป  ใหกระทําไดเฉพาะนิติบุคคลซ่ึงมี 
พื้นที่ติดตอหรือใกลเคียงกัน  และที่ประชุมใหญของนิติบุคคลแตละแหงมีมติเห็นชอบกับการควบ 
นิติบุคคลดังกลาว  ซ่ึงอยางนองตองมีคะแนนเสียงเปนจํานวนไมนอยกวาสองในสามของคะแนนเสียง
ของสมาชิกทั้งหมด   

ใหคณะกรรมการชุมชนการเคหะแตละแหงรวมกันย่ืนคําขอควบนิติบุคคลดังกลาวตอ
เจาหนาที่  ตามแบบคําขอควบนิติบุคคล  (แบบ  กคช.  6)  ทายระเบียบนี้  พรอมดวยหลักฐาน  
ดังตอไปนี้ 

(๑) หนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลแตละแหง 
(๒) รายงานการประชุมใหญของนิติบุคคลแตละแหงที่มีมติเห็นชอบการควบ  นิติบุคคล   

และเห็นชอบกับรางขอบังคับของนิติบุคคลที่เกิดจากการควบ 
(๓) รางขอบังคับของนิติบุคคลที่เกิดจากการควบ   
(๔) บัญชีหนี้หรือภาระผูกพันของนิติบุคคลแตละแหง  และหนังสือยินยอมของเจาหนี้ในการ

ควบนิติบุคคล  (ถามี) 
ขอ ๔๐ เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขอควบนิติบุคคลแลว  ใหตรวจสอบความถูกตองของคําขอและ

ความครบถวนของเอกสาร  ถาเห็นวาถูกตองครบถวนแลว  ใหพนักงานเจาหนาที่  จัดใหมีการ 
ปดประกาศคําขอไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สํานักงานของ  กคช.  ที่รับคําขอ  สํานักงานของ 
นิติบุคคลแตละแหง  และสถานที่อื่นที่เหมาะสมภายในโครงการแตละแหงนั้น  มีกําหนดไมนอยกวา
สามสิบวัน 

ในกรณีมีผูมีสวนไดเสียคัดคานการควบนิติบุคคลภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง   
โดยอางเหตุวาการขอควบนิติบุคคลมิได เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด   
ใหเจาหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงและสรุปเร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว  เมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นเปนประการใด  ใหเจาหนาที่แจงผูคัดคานทราบภายในสิบหาวัน 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาการขอควบนิติบุคคลไมชอบดวยกฎหมายตามที่ 
มีผูคัดคาน  ใหเจาหนาที่ส่ังยกเลิกคําขอควบนิติบุคคลนั้น  และแจงใหคณะกรรมการชุมชนการเคหะ 
ที่ย่ืนคําขอควบนิติบุคคลทราบ 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาคัดคานตามวรรคหนึ่งแลว  หากไมมีการคัดคานหรือ  มีการคัดคาน 
แตคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นคําคัดคานฟงไมข้ึน  ใหเจาหนาที่ รับจดทะเบียนขอบังคับและ 
ข้ึนทะเบียนนิติบุคคลนั้นตอไป 

ใหนําความในขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  มาใชบังคับแกการจดทะเบียนขอบังคับและการขึ้นทะเบียน
นิติบุคคลที่เกิดจากการควบโดยอนุโลม 

ขอ ๔๑ เมื่อเจาหนาที่ไดจดทะเบียนขอบังคับและขึ้นทะเบียนนิติบุคคลที่เกิดจากการควบแลว  
ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนาที่  และหนี้สินของนิติบุคคลเดิมไปเปนของนิติบุคคลใหม 
ที่เกิดจากการควบนั้นทั้งส้ิน 

หมวด  ๗ 
การเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคล 

 

 

ขอ ๔๒ นิติบุคคลยอมถูกเพิกถอนทะเบียน   เมื่อปรากฏขอเท็จจริงอยางหนึ่งอยางใด  
ดังตอไปนี้ 

(๑) เมื่อคณะกรรมการเห็นวานิติบุคคลไมอาจดําเนินการตอไปไดไมวาดวยเหตุใด 
(๒) ไมมีบุคคลใดยอมเปนกรรมการชุมชนการเคหะ  หรือมีจํานวนบุคคลที่ยอมเปนกรรมการ

ชุมชนการเคหะนอยกวาจํานวนตามที่ขอบังคับของนิติบุคคลกําหนด 
(๓) ที่ประชมุใหญมีมติใหยกเลิกนิติบุคคล   
ขอ ๔๓ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวานิติบุคคลใดไมอาจดําเนินการตอไปไดไมวาดวยเหตุใด  

ใหคณะกรรมการเสนอความเห็นไปยังผูวาการ  เพื่อแจงใหนิติบุคคลนั้นดําเนินการเรียกประชุมใหญ  
เพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคล   

หากในการประชุมใหญตามวรรคหนึ่ง  สมาชิกของนิติบุคคลแสดงความเห็นคัดคานการเพิกถอน
ทะเบียนดังกลาวไมเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดในโครงการ  ใหเจาหนาที่ดําเนินการเพิกถอน
ทะเบียนนิติบุคคลนั้น 

ขอ ๔๔ หากในการประชุมใหญเพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชนการเคหะครั้งใด  ไมมีบุคคลใด
ยอมเปนกรรมการชุมชนการเคหะ  หรือมีจํานวนบุคคลที่ยอมเปนกรรมการชุมชน  การเคหะนอยกวา
จํานวนตามที่ขอบังคับของนิติบุคคลกําหนดไว  ใหประธานในที่ประชุมแจงเร่ืองดังกลาวเปนหนังสือ 
ตอเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันประชุมใหญ  พรอมดวยรายงานการประชุมใหญในคร้ังนั้น 



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

เมื่ อเจ าหนาที่ ได รับหนังสือแจงตามวรรคหนึ่งแลว   ใหรายงานตอผู ว าการโดยเร็ว   
เพื่อดําเนินการจัดใหมีการประชุมใหญอีกคร้ังเพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชนการเคหะ  และหาก 
การประชุมใหญในคร้ังหลังนี้ยังไมมีบุคคลใดยอมเปนกรรมการชุมชนการเคหะ  หรือมีจํานวนบุคคล 
ที่ยอมเปนกรรมการชุมชนการเคหะนอยกวา จํานวนตามที่ขอบังคับของนิติบุคคลกําหนดไว   
ใหเจาหนาที่ดําเนินการเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลนั้น 

ขอ ๔๕ เมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหยกเลิกนิติบุคคล  โดยมีคะแนนเสียงของสมาชิกเปนจํานวน
ไมนอยกวาสองในสามของคะแนนเสียงของสมาชิกทั้งหมดในโครงการแลว  ใหคณะกรรมการชุมชน
การเคหะนั้นย่ืนคําขอยกเลิกนิติบุคคลดังกลาวตอเจาหนาที่  ตามแบบคําขอยกเลิกนิติบุคคล  (แบบ  กคช.  7)  
ทายระเบียบนี้  ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญมีมติ  พรอมดวยหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) หนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนนิติบุคคล 
(๒) รายงานการประชุมใหญที่มีมติใหยกเลิกนิติบุคคล   
(๓) บัญชีหนี้หรือภาระผูกพันของนิติบุคคล  และหนังสือยินยอมของเจาหนี้  ในการยกเลิก 

นิติบุคคล  (ถามี) 
(๔) หลักฐานการจัดต้ังนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนบรรดาสาธารณูปโภคและ

ทรัพยสินที่ใชประโยชนรวมกันไปจัดการดูแลและบํารุงรักษา  (ถามี) 
หากการขอยกเลิกนิติบุคคลเปนไปโดยถูกตอง  ใหเจาหนาที่ดําเนินการเพิกถอนทะเบียน 

นิติบุคคลนั้น 
ใหนําความในขอ  ๔๐  มาใชบังคับแกการพิจารณาคําขอยกเลิกนิติบุคคล  ของเจาหนาที่ 

โดยอนุโลม 
ขอ ๔๖ ในการดําเนินการเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคล  ใหเจาหนาที่บันทึกการเพิกถอน

ทะเบียนนิติบุคคลดังกลาวในทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียน  นิติบุคคล 
ทั้งสองฉบับนี้ใหตรงกัน 

ให  กคช.  ประกาศการเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งในราชกิจจานุเบกษา  และให
ปดประกาศการเพิกถอนทะเบียนดังกลาวไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สํานักงานใหญของ  กคช.  
และสถานที่ที่เหมาะสมภายในโครงการนั้นดวย 

ขอ ๔๗ เมื่อเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลแลว  ใหผูวาการจัดใหมกีารแตงต้ังผูชําระบัญชีภายใน
สิบส่ีวันนับแตวันที่เพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลดังกลาว  และใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยวาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน  หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัด  มาใช
บังคับแกการชําระบัญชีของนิติบุคคลโดยอนุโลม 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ในการเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลตามกรณีขอ  ๔๒  (๒)  ใหผูวาการแตงต้ังกรรมการชุมชน
การเคหะจากผูอยูอาศัยไดตามที่เห็นสมควรเพื่อปฏิบัติหนาที่ในระหวางการชําระบัญชี 

ผูชําระบัญชีตองจัดการชําระบัญชีของนิติบุคคลใหเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง  
เวนแตผูวาการจะกําหนดเวลาไวเปนอยางอื่น 

ขอ ๔๘ การจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินในภายหลังที่ได เพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลแลว   
ใหดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) บรรดาสาธารณูปโภคและทรัพยสินที่ใชประโยชนรวมกันที่ยังเปนของ  กคช.  ใหโอน
ใหแกหนวยงานของรัฐหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

(๒) การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินอื่นที่เหลือภายหลังการชําระบัญชี  นอกจากกรณีตาม  (๑)  
ใหผูชําระบัญชีดําเนินการ  ดังนี้ 

 (ก) จดทะเบียนโอนที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคและทรัพยสินที่ใชประโยชนรวมกัน
ใหแกหนวยงานของรัฐหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อใชเปนประโยชนสาธารณะ 

 (ข) จดทะเบียนโอนที่ดินอันเปนบริการสาธารณะใหแกหนวยงานของรัฐหรือนิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่น   ทั้ งนี้   หนวยงานของรัฐหรือนิ ติบุคคลตามกฎหมายอื่นที่ รับโอนดังกลาว 
ตองไมดําเนินการใด  ๆ   อันเปนการเปลี่ยนแปลงหรือสงผลกระทบตอการได รับบริการหรือ   
ใชประโยชนในส่ิงอํานวยความสะดวกเดิมของผูอยูอาศัยในโครงการ 

 (ค) ทรัพยสินอื่นใหจัดแบงแกสมาชิกของนิติบุคคลตามอัตราสวนคาบริการในการดูแล
และบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและทรัพยสินที่ใชประโยชนรวมกัน  ทั้งนี้  เวนแตมติของที่ประชุมใหญ
จะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๔๙ ในระหวางที่ยังไมไดมีการจัดต้ังสํานักงานนายทะเบียนนิติบุคคลชุมชนการเคหะ  
 ใหฝายกฎหมายและที่ดินดําเนินการรับจดทะเบียนขอบังคับและการขึ้นทะเบียนนิติบุคคล  การควบ  
การเพิกถอน  และการกํากับดูแล  นิติบุคคลชุมชนการเคหะ  โดยใหผูอํานวยการ  ฝายกฎหมายและที่ดิน  
หรือผูที่ผูวาการมอบหมาย  ทําหนาที่เปนนายทะเบียน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สุชาติ  ศิริโยธิพันธุ 
ผูวาการ  การเคหะแหงชาติ 



กคช.1

แบบบ�ญช�รายช
�อเจ�าของเคหะ

ล�าด�บท�� บ�านเลขท�� เลขประจ�าต�วประชาชน ลายม
อช
�อผ��เข�าประช ม หมายเหต 

โครงการ.....................................................................
ต�าบล/แขวง.................................  อ�าเภอ/เขต.................................  จ�งหว�ด...........................................

ช
�อ-สก ล ผ��ถ
อกรรมส+ทธ+-/
ส+ทธ+ครอบครอง



กคช.2

แบบค��ขอจ	ดต	�งน�ต�บ�คคลช�มชนก�รเคหะ
...................................

  ผ�	ขอจดทะเบ�ยน   ช��อ....................................................................................................................อาย�...................................ป�  ส�ญชาต ไทย
  จ�ดต�"งน ต บ�คคล  ท��อย�%เลขท��.................................ตรอก/ซอย/ถนน.............................................................................หม�%ท��.........................
  ช�มชนการเคหะ ต,าบล/แขวง..............................อ,าเภอ/เขต..................................จ�งหว�ด.................................โทรศ�พท3..........................

ได	ร�บการแต%งต�"งเป4นต�วแทนเจ	าของเคหะตามมต ท��ประช�มเม��อว�นท��.........................................................................

  รายละเอ�ยดของ ท��ด นอย�%ในโครงการช��อ....................................................................................................................................................
  โครงการ ท��ต�"งโครงการเลขท��...............................ตรอก/ซอย/ถนน.................................................................หม�%ท��........................

ต,าบล/แขวง................................อ,าเภอ/เขต..................................จ�งหว�ด...............................โทรศ�พท3..........................
ผ�	จ�ดท,าโครงการช��อ...........................................ก�รเคหะแห�งช�ต�...................................................................................
ท��ต�"งส,าน�กงานเลขท��............905..............ตรอก/ซอย/ถนน...................นวม�นทร�...........................หม�%ท��............3...........
ต,าบล/แขวง.......คลองจ	!น.......อ,าเภอ/เขต......บ�งกะป#......จ�งหว�ด......กร�งเทพมห�นคร......โทรศ�พท3....0-2351-7777....
ได	ร�บอน�ญาตตาม  พรบ. กคช.  พ.ศ.2537
ท��ด นแปลงย%อยตามแผนผ�งโครงการม�  จ,านวน.................หน%วย   และม�เจ	าของเคหะแล	ว  จ,านวน.......................หน%วย

  รายละเอ�ยด เจ	าของเคหะได	ร�บแจ	งจากการเคหะแห%งชาต ให	จ�ดต�"งน ต บ�คคลช�มชนการเคหะตามมต ท��ประช�ม  คร�"งท��........................
  การขอจ�ดต�"ง ลงว�นท��..............................................
  น ต บ�คคล ม�มต ของเจ	าของเคหะ  จ,านวน.......................................................................หน%วย   ให	จ�ดต�"งน ต บ�คคลช�มชนการเคหะ
  ช�มชนการเคหะ ผ�	ขอม�ความประสงค3จะขอจดทะเบ�ยนน ต บ�คคลช�มชนการเคหะ  ด�งน�"

1. ช��อน ต บ�คคลช�มชนการเคหะ.........................................................................................................................................
2. ท��ต�"งของส,าน�กงานน ต บ�คคลช�มชนการเคหะ  (ช��วคราว/ถาวร)

ท��ต�"งเลขท��................................ตรอก/ถนน....................................................................................หม�%ท��.......................
ต,าบล/แขวง...........................อ,าเภอ/เขต..................................จ�งหว�ด................................โทรศ�พท3..........................

3. ท��ด นอ�นเป4นสาธารณ�ปโภค  ม�จ,านวน................................แปลง
        โฉนดท��ด น  รวม...................แปลง          อ��น  ๆ  ...........................................................  รวม..................แปลง

4. ท��ด นอ�นเป4นบร การสาธารณะม�  จ,านวน.......................แปลง
  โฉนดท��ด น  รวม...................แปลง           อ��น  ๆ  ..........................................................  รวม...................แปลง

/หล�กฐานและ.....

  
  เลขท��ร	บ.......................................
  ว	นท��.............................................
  .....................................................

เจ�าหน�าท��



กคช.2

  หล�กฐานและ   รายงานการประช�มของเจ	าของเคหะจ,านวนไม%น	อยกว%ากB�งหนB�งของจ,านวนแปลงย%อยตามแผนผ�งโครงการท��
  รายละเอ�ยด ม�ให	จ�ดต�"งน ต บ�คลช�มชนการเคหะ  เหCนชอบข	อบ�งค�บ  และแต%งต�"งต�วแทนในการย��นค,าขอจดทะเบ�ยน

ส,าเนาข	อบ�งค�บ
บ�ญช�รายช��อเจ	าของเคหะเหCนชอบจ�ดต�"งน ต บ�คคลช�มชนการเคหะ
บ�ญช�ท��ด นอ�นเป4นสาธารณ�ปโภคและทร�พย3ส นท��ใช	ประโยชน3ร%วมก�นท��การเคหะแห%งชาต ได	จ�ดให	ม�ขB"น 
ตามแผนผ�งโครงการท��ได	ร�บอน�ญาต
ส,าเนาโฉนดท��ด น    รวม.............................ฉบ�บ  (ถ	าม�)
เอกสารส ทธ Dอ��น  ๆ  รวม.............................ฉบ�บ  (ถ	าม�)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ผ�	ย��นค,าขอจดทะเบ�ยนจ�ดต�"งน ต บ�คคลช�มชนการเคหะ  พร	อมด	วยหล�กฐานและรายละเอ�ยดท��กล%าว
ข	างบนน�"ต%อ

 เจ	าหน	าท��.....................................................................................

(ลงช��อ)............................................................................ผ�	ย��นค,าขอ

           (........................................................................)

           ว�นท��.......................................................



กคช.3

แบบค��ร�องค
ดค��น
ก�รเข��ช��อร�วมขอจ
ดต
�งน�ต�บ�คคลช�มชนก�รเคหะ

ว�นท
�...............เด�อน............................พ.ศ..............

เร
ยน   ห�วหน�าส�าน�กงานทะเบ
ยนน�ต�บ�คคลช�มชนการเคหะ  การเคหะแห#งชาต�

ข�าพเจ�า  นาย/ นาง/ นางสาว......................................................................................................... 
ป)จจ�บ�นอย*#บ�านเลขท
� ...................  ตรอก/ซอย................................  ถนน................................  หม*#ท
� ............. 
ต�าบล/แขวง...................................  อ�าเภอ/เขต..........................................  จ�งหว�ด................................................ 
โทรศ�พท//ม�อถ�อ.............................................................  ขอค�ดค�านการเข�าช��อร#วมจ�ดต�0งน�ต�บ�คคลช�มชนการเคหะ
โครงการ....................................................ต�0งอย*#เลขท
�............................  ตรอก/ซอย............................................. 
ถนน...................................  หม*#ท
�...........  ต�าบล/แขวง..................................  อ�าเภอ/เขต...................................... 
จ�งหว�ด......................................................................  ซ1�งม
ช��อข�าพเจ�าปรากฏอย*#ตามบ�ญช
รายช��อแนบท�ายประกาศ 
ฉบ�บลงว�นท
�...................................................  รวมท�0งม�ได�มอบอ�านาจให�ผ*�อ��นกระท�าการแทนแต#อย#างใด

(ลงช��อ).............................................ผ*�ย��นค�าร�องค�ดค�าน
                             (......................................................)

                                                                             (ลงช��อ)..............................................เจ�าหน�าท
�
               (.....................................................)

หมายเหต�    1.  แนบส�าเนาบ�ตรประชาชนของผ*�ย��นค�าร�องค�ดค�าน  1  ช�ด
                    2.  ผ*�ย��นค�าร�องค�ดค�านต�องย��นค�าร�องภายใน  30  ว�น  น�บแต#ว�นป=ดประกาศรายช��อ
                         ขอจ�ดต�0งน�ต�บ�คคลช�มชนการเคหะ



กคช.4

แบบค��ขอแก	ไข / เพ��มเต�ม
ข	อบ�งค�บน�ต�บ�คคลช�มชนก�รเคหะ

ว�นท	
 ................ เด�อน .......................... พ.ศ..................

เร	ยน   ห�วหน�าส�าน�กงานทะเบ	ยนน�ต�บ คคลช มชนการเคหะ  การเคหะแห$งชาต�

ด�วย  น�ต�บ คคลช มชนการเคหะ................................................  ทะเบ	ยนเลขท	
............................. 
ส�าน�กงานต�&งอย'$เลขท	
  ....................  ตรอก/ซอย...................................  ถนน.................................  หม'$ท	
............ 
ต�าบล/แขวง.....................................  อ�าเภอ/เขต..........................................  จ�งหว�ด............................................. 
ม	ความประสงค.ขอแก�ไข / เพ�
มเต�มข�อบ�งค�บน�ต�บ คคลช มชนการเคหะ....................................................  ตามมต�
ท	
ประช มใหญ$  เม�
อว�นท	
.........................................  เวลา...........................น.  ณ  ................................................. 

พร�อมน	&ได�แนบหล�กฐานซ4
งประกอบด�วย
1.  รายงานประช มใหญ$ท	
ม	มต�ให�แก�ไข / เพ�
มเต�มข�อบ�งค�บฯ  เม�
อว�นท	
......................................  เวลา..............  น.
2.  ข�อบ�งค�บน�ต�บ คคลช มชนการเคหะ..........................................  พ.ศ...............  (ฉบ�บเก$า)
3.  ร$างข�อบ�งค�บน�ต�บ คคลช มชนการเคหะ.....................................  พ.ศ................  (ฉบ�บแก�ไข)  พร�อมส�าเนา  1  ช ด

อน4
ง  ขอร�บรองว$าการแก�ไข / เพ�
มเต�มข�อบ�งค�บน�ต�บ คคลช มชนการเคหะ................................... 
ด�งกล$าวไม$ข�ดต$อกฎหมาย  และค�าน4งถ4งผลประโยชน.โดยรวมของสมาช�กเป?นส�าค�ญ

          (ลงช�
อ).......................................................
                                                              (.................................................)

                                                                                             คณะกรรมการช มชนการเคหะ

                                                   (ลงช�
อ)................................................  พยาน
        (...............................................)

                                      (ลงช�
อ)...............................................  พยาน
        (..............................................)

      เห@นชอบให�ร�บจดทะเบ	ยนข�อบ�งค�บน�ต�บ คคล
      ช มชนการเคหะ  (ฉบ�บแก�ไข  คร�&งท	
......................)
      ว�นท	
............ เด�อน................................พ.ศ................

  (ลงช�
อ).................................................
            (..................................................)
                          นายทะเบ	ยน



กคช.5

แบบค��ขอเปล��ยนแปลงก�รใช�ประโยชน�แห�งทร�พย�ส�น
น�ต�บ คคลช มชนก�รเคหะ

ว�นท
�.............. เด�อน.......................... พ.ศ................

เร
ยน   ห�วหน�าท
�ส�าน�กงานทะเบ
ยนน�ต�บ คคลช มชนการเคหะ  การเคหะแห$งชาต�

ด�วย  น�ต�บ คคลช มชนการเคหะ................................................................................................. 
ทะเบ
ยนเลขท
�.....................................  ส�าน�กงานต�&งอย'$เลขท
�.......................  ตรอก/ซอย....................................... 
ถนน....................................  หม'$ท
�..............  ต�าบล/แขวง.................................  อ�าเภอ/เขต................................... 
จ�งหว�ด......................................

ม
ความประสงค.  ขอเปล
�ยนแปลงการใช�ประโยชน.สาธารณ'ปโภคและทร�พย.ส�นท
�ใช�ประโยชน.
ร$วมก�น  ตามท
�ก�าหนดไว�ในบ�นท4กความตกลง  คร�&งท
�..................  ลงว�นท
�.......................................  รายละเอ
ยด
ตามบ�ญช
แนบท�าย  (กคช.5/1)  และรายงานการประช มใหญ$  คร�&งท
�  ...................  ลงว�นท
�.................................... 

      (ลงช��อ)...............................................ผ'�ย��นค�าขอ
                                             (..............................................)

                                                           คณะกรรมการช มชนการเคหะ

(ลงช��อ)..............................................ผ'�ร�บค�าขอ
                                                                                                                  (..............................................)

                                                                             เจ�าหน�าท
�

เห:นชอบให�ม
การเปล
�ยนแปลงการใช�ประโยชน.
แห$งทร�พย.ส�นของน�ต�บ คคลช มชนการ

เคหะ............................................................................ ได�

 (ลงช��อ).................................................      
         (.....................................................)
                         นายทะเบ
ยน



กคช.6

แบบค��ขอควบน
ต
บ�คคลช�มชนก�รเคหะ

ว�นท
�.................  เด�อน.........................  พ.ศ...................

เร
ยน   ห�วหน�าส�าน�กงานทะเบ
ยนน�ต�บ คคลช มชนการเคหะ  การเคหะแห$งชาต�

ด�วย  น�ต�บ คคลช มชนการเคหะ..................................................  ทะเบ
ยนเลขท
�  .............................. 
ส�าน�กงานต�&งอย'$เลขท
�.......................  ตรอก/ซอย.................................  ถนน...................................  หม'$ท
�............. 
ต�าบล/แขวง...........................................  อ�าเภอ/เขต........................................  จ�งหว�ด.......................................... 
โดย  นาย / นาง / นางสาว  ........................................................................  ผ'�ร�บมอบอ�านาจ  และน�ต�บ คคลช มชน
การเคหะ..................................................  ทะเบ
ยนเลขท
�.............................  ส�าน�กงานต�&งอย'$เลขท
�....................... 
ตรอก/ซอย.............................................  ถนน....................................................  หม'$ท
�.......................................... 
ต�าบล/แขวง.......................................  อ�าเภอ/เขต..............................................  จ�งหว�ด........................................ 
โดย  นาย / นาง / นางสาว  ...........................................................................  ผ'�ร�บมอบอ�านาจ

ม
ความประสงค0ขอควบน�ต�บ คคลช มชนการเคหะข�างต�น  เป1นน�ต�บ คคลช มชนการเคหะ.................. 
...........................................   ตามมต�ท
�ประช มใหญ$ของน�ต�บ คคลช มชนการเคหะ................................................. 
เม��อว�นท
�..............  เด�อน............................  พ.ศ.................  เวลา....................  น.  ณ ............................................ 
และตามมต�ท
�ประช มใหญ$ของน�ต�บ คคลช มชนการเคหะ.................................................... เม��อว�นท
�..................... 
เด�อน............................  พ.ศ...............  เวลา..................  น.  ณ  .....................................................

พร�อมน
&ได�แนบหล�กฐานครบถ�วน ตามท
�ระบ ไว�ในด�านหล�งแบบค�าขอควบน�ต�บ คคลน
&ด�วยแล�ว

(ลงช��อ)..................................คณะกรรมการช มชนการเคหะ
                                                                                        (.............................................)

(ลงช��อ)..................................คณะกรรมการช มชนการเคหะ
                                                                                       (.............................................)

/หล�กฐาน.....

เห9นชอบข:&นทะเบ
ยนน�ต�บ คคลช มชนการเคหะ
............................................ท
�เก�ดจากการควบ
ว�นท
�...........เด�อน......................พ.ศ.............

(ลงช��อ).......................................
(...................................................)
                 นายทะเบ
ยน

1

1

2

2

1

2



กคช.6

หล�กฐ�นประกอบก�รขอควบน
ต
บ�คคลช�มชนก�รเคหะ

1.  หน�งส�อส�าค�ญแสดงการข:&นทะเบ
ยนน�ต�บ คคลแต$ละแห$ง
2.  รายงานการประช มใหญ$ของน�ต�บ คคลแต$ละแห$งท
�ม
มต�เห9นชอบการควบน�ต�บ คคล  และ

เห9นชอบก�บร$างข�อบ�งค�บของน�ต�บ คคลท
�เก�ดจากการควบ
3.  ร$างข�อบ�งค�บของน�ต�บ คคลท
�เก�ดจากการควบ
4.  บ�ญช
หน
&หร�อภาระผ'กพ�นของน�ต�บ คคลแต$ละแห$ง  และหน�งส�อย�นยอมของเจ�าหน
&ใน

การควบน�ต�บ คคล  (ถ�าม
)



กคช.7

แบบค��ขอยกเล�กน�ต�บ�คคลช�มชนก�รเคหะ

ว�นท
�................ เด�อน........................ พ.ศ.................

เร
ยน   ห�วหน�าส�าน�กงานทะเบ
ยนน�ต�บ คคลช มชนการเคหะ  การเคหะแห$งชาต�

ตามท
�ได�ม
การจ�ดต�'งน�ต�บ คคลช มชนการเคหะ............................................................................. 
ส�าน�กงานต�'งอย($เลขท
�.....................  ตรอก/ซอย.................................  ถนน...................................  หม($ท
�............... 
ต�าบล/แขวง......................................  อ�าเภอ/เขต...........................................  จ�งหว�ด........................................... 
โทรศ�พท/..............................................  โทรสาร.................................................  ตามหน�งส�อส�าค�ญแสดงการข1'น
ทะเบ
ยนน�ต�บ คคลช มชนการเคหะ ทะเบ
ยนเลขท
�..............................  ลงว�นท
�................................................  น�'น

ในการน
'  ม
เหต ให�ต�องยกเล�กน�ต�บ คคลช มชนการเคหะ ............................................................... 
ตามมต�ของท
�ประช มใหญ$  เม��อว�นท
�...................................................  พร�อมน
'ได�แนบหล�กฐาน ซ1�งประกอบด�วย

1.  หน�งส�อส�าค�ญแสดงการข1'นทะเบ
ยนน�ต�บ คคล
2.  รายงานการประช มใหญ$ท
�ม
มต�ให�ยกเล�กน�ต�บ คคล
3.  บ�ญช
หน
'หร�อภาระผ(กพ�นของน�ต�บ คคล  และหน�งส�อย�นยอมของเจ�าหน
'
     ในการยกเล�กน�ต�บ คคล  (ถ�าม
)
4.  หล�กฐานการจ�ดต�'งน�ต�บ คคลตามกฎหมายอ��น  เพ��อร�บโอนบรรดาสาธารณ(ปโภคและทร�พย/ส�น
     ท
�ใช�ประโยชน/ร$วมก�นไปจ�ดการด(แลและบ�าร งร�กษา  (ถ�าม
)

         (ลงช��อ)...........................................ผ(�ย��นค�าขอ
                                          (.................................................)
                                           คณะกรรมการช มชนการเคหะ

         (ลงช��อ)...........................................ผ(�ร�บค�าขอ
                                            (..............................................)

                      เจ�าหน�าท
�

  หมายเหต     คณะกรรมการช มชนการเคหะย��นค�าขอยกเล�กน�ต�บ คคล
                     ต$อเจ�าหน�าท
�ภายใน  60  ว�น  น�บแต$ว�นท
�ประช มใหญ$ม
มต�ให�ยกเล�ก

       เหBนชอบให�เพ�กถอนน�ต�บ คคลช มชนการเคหะ
       ต�'งแต$ว�นท
�........................................................

(ลงช��อ)................................................
(..................................................)

นายทะเบ
ยน
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ทะเบ
ยนเลขท
�................/.................

หน�งส�อส�	ค�ญก	รจดทะเบ�ยนจ�ดต��งน�ต�บ�คคลช�มชนก	รเคหะ

ส�	น�กง	นทะเบ�ยนน�ต�บ�คคลช�มชนก	รเคหะ
ก	รเคหะแห�งช	ต�

หน�งส�อส��ค�ญฉบ�บน
�ออกให�เพ��อแสดงว"�  เจ��หน��ท
�ได�ร�บจดทะเบ
ยนจ�ดต��งน(ต(บ)คคลช)มชน
ก�รเคหะ  โดยอ�ศ�ยคว�มต�มพระร�ชบ�ญญ�ต(ก�รเคหะแห"งช�ต(  พ.ศ.  2537  และพระร�ชบ�ญญ�ต(ก�รเคหะแห"งช�ต( 
(ฉบ�บท
�  2)  พ.ศ.  2550  แล�ว  โดยม
ร�ยก�รด�งน
�

1.  ช��อน(ต(บ)คคลช)มชนก�รเคหะ................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................

2.  ท
�ต��งส��น�กง�นเลขท
�....................................  ตรอก/ซอย......................................................... 
ถนน................................  หม8"ท
�...............  ต��บล/แขวง.................................  อ��เภอ/เขต...................................... 
จ�งหว�ด............................................  โทรศ�พท:...........................................  โทรส�ร..............................................

3.  ม
ว�ตถ)ประสงค:  เพ��อร�บมอบท
�ด(นอ�นเป<นส�ธ�รณ8ปโภคและทร�พย:ส(นท
�ใช�ประโยชน:ร"วมก�น
ไปจ�ดก�รด8แลบ��ร)งร�กษ�  ให�คงสภ�พด
ด�งเช"นท
�ได�จ�ดท��ข@�นและให�ม
ก�รพ�ฒน�ให�เจร(ญร)"งเร�อง  เพ��อประโยชน:
ร"วมก�นของสม�ช(กช)มชนก�รเคหะฯ  รวมท��งให�ม
อ��น�จกระท��ก�รใด  ๆ  ต�มว�ตถ)ประสงค:ด�งกล"�ว

ให�ไว�  ณ  ว�นท
�................. เด�อน..........................พ.ศ....................

(ลงช��อ)  ................................................  น�ยทะเบ
ยน
     (  ................................................  )

ห�วหน��ส��น�กง�นทะเบ
ยนน(ต(บ)คคลช)มชนก�รเคหะ
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ส	รบ�ญจดทะเบ�ยน
จดทะเบ�ยน
ว�น  เด�อน  ป"

ประเภท
ก	รจดทะเบ�ยน ร	ยละเอ�ยด พน�กง	นเจ%	หน%	ท�&

ลงช�&อ  ประท�บตร	
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