พระราชบัญญัติ
การเคหะแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๗
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗
เป็ นปี ที ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการเคหะแห่งชาติ
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญัติ ข6 ึ น ไว้โ ดยคําแนะนํา และ
ยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี6
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญัติ น6 ี เรี ย กว่ า “พระราชบัญ ญัติ ก ารเคหะแห่ ง ชาติ พ.ศ.
๒๕๓๗”
มาตรา ๒๑ ๑ พระราชบัญญัติน6 ี ให้ใช้บงั คับตั6งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที ๓๑๖ ลงวันที ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
(๒) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิม เติมประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที ๓๑๖ ลงวันที ๑๓
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗
(๓) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิม เติมประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที ๓๑๖ ลงวันที ๑๓
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน6 ี
“เคหะ” หมายความว่า อาคารหรื อสิ งปลูกสร้ างและหรื อที ดิน ที ใช้เป็ นที อยู่อาศัย
หรื อทีเกียวเนืองกับการอยูอ่ าศัย หรื อเพือประโยชน์ในการอยูอ่ าศัย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ
๑

ราชกิจจานุเบกษษ เล่ม ๑๑๑/ตอนที ๘๐ ก/หน้า ๒๐/๑๙ กันยายน ๒๕๓๗

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการเคหะแห่งชาติ
“ผูว้ า่ การ” หมายความว่า ผูว้ า่ การการเคหะแห่งชาติ
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของการเคหะแห่งชาติ รวมทั6งผูว้ า่ การ
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของการเคหะแห่งชาติ
“ผูป้ ฏิบตั ิงาน” หมายความว่า ผูว้ า่ การ พนักงาน และลูกจ้าง
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน6 ี
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน คงของมนุษย์*
รักษาการตามพระราชบัญญัติน6 ี
หมวด ๑
การจัดตั6ง ทุน และทุนสํารอง
มาตรา ๖ ให้จดั ตั6งการเคหะขึ6น เรี ยกว่า “การเคหะแห่ งชาติ” เรี ยกโดยย่อว่า “กคช.”
และให้เป็ นนิติบุคคล มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี6
(๑) ๒ จั ด ให้ มี เ คหะเพื อ ให้ ป ระชาชนได้ มี ที อ ยู่ อ าศั ย รวมตลอดถึ ง จั ด ให้ มี
สาธารณู ปโภค สาธารณู ปการ และสิ งอํานวยความสะดวกแก่ผอู้ ยูอ่ าศัย ทํานุ บาํ รุ ง ปรับปรุ ง และ
พัฒ นาบรรดาเคหะดัง กล่ า ว รวมทั6ง พัฒ นาผูอ้ ยู่อ าศัย ให้มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที ดี ข6 ึ น ทั6ง ในทางสัง คม
เศรษฐกิจ และสิ งแวดล้อม
(๒) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนผูป้ ระสงค์จะมีเคหะของตนเอง หรื อ
แก่บุคคลผูป้ ระสงค์จะร่ วมดําเนิ นกิจการกับ กคช. ในการจัดให้มีเคหะขึ6นเพือให้ประชาชนเช่า เช่า
ซื6อ หรื อซื6อ
(๓) ประกอบธุรกิจเกียวกับการก่อสร้างอาคารหรื อจัดหาทีดิน
(๔) ปรับปรุ ง รื6 อ หรื อย้ายแหล่งเสื อมโทรมเพือให้มีสภาพการอยูอ่ าศัย สิ งแวดล้อม
เศรษฐกิจ และสังคมดีข6 ึน
(๕) ประกอบกิจการอืนทีสนับสนุนหรื อเกียวเนืองกับวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น
มาตรา ๗ ให้ กคช. มี สํานักงานใหญ่อยู่ในกรุ งเทพมหานครหรื อจังหวัดอืนตาม
ความเหมาะสม และจะตั6งสํานักงานสาขาหรื อตัวแทนขึ6น ณ ทีอืนใดก็ได้
๒

มาตรา ๖ (๑) แก้ไขเพิม เติมโดยพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๘ ทุนของ กคช. ประกอบด้วย
(๑) ทุนประเดิมของ กคช. ทีมีอยูใ่ นวันทีพระราชบัญญัติน6 ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) เงินทีได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน
(๓) เงินหรื อทรัพย์สินทีได้รับจากรัฐบาลหรื อบุคคลอืน
(๔) เงินหรื อทรัพย์สินทีได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศหรื อต่างประเทศ
หรื อจากองค์การระหว่างประเทศ
(๕) รายได้ตามมาตรา ๓๓
มาตรา ๙ ให้ กคช. มีอาํ นาจกระทํากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่ งวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๖ อํานาจเช่นว่านี6ให้รวมถึง
(๑) สร้ า ง ซื6 อ จัด หา จําหน่ าย เช่ า ให้เช่ า ให้เช่ าซื6 อ ยืม ให้ยืม รั บจํานอง ว่าจ้า ง
รั บ จ้า ง แลกเปลี ย น โอน รั บ โอน ถื อ กรรมสิ ท ธิM มี สิ ท ธิ ค รอบครองหรื อ มี ท รั พ ยสิ ท ธิ อื น หรื อ
ดําเนินการใด ๆ เกียวกับทรัพย์สิน
(๒) ให้กยู้ มื เงินหรื อจัดหาแหล่งเงินกูห้ รื อคํ6าประกันเงินกูใ้ ห้แก่ประชาชนผูป้ ระสงค์
จะมีเคหะเป็ นของตนเอง
(๓) ให้กยู้ ืมเงินหรื อจัดหาแหล่งเงินกูห้ รื อคํ6าประกันเงินกูใ้ ห้แก่บุคคลผูป้ ระสงค์จะ
ร่ วมดําเนินกิจการกับ กคช. ในการจัดให้มีเคหะเพือให้ประชาชน เช่า เช่าซื6 อ หรื อซื6 อตามข้อบังคับที
คณะกรรมการกําหนดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๔) จัดหาทีดินและวัสดุก่อสร้างสําหรับการก่อสร้างเคหะ
(๕) จัดให้มีหรื อพัฒนาสาธารณู ปโภคหรื อบริ การอืนทีจาํ เป็ นเพือให้สภาพการอยู่
อาศัยดีข6 ึน
(๖) กูย้ มื เงินในประเทศหรื อต่างประเทศ หรื อจากองค์การระหว่างประเทศ
(๗) ออกพันธบัตรหรื อตราสารอืนใดเพือการลงทุน
(๘)๓ เข้าร่ วมดําเนิ นกิ จการกับ บุ ค คลอื น หรื อ ถื อหุ ้นในบริ ษ ัทจํากัด หรื อบริ ษ ัท
มหาชนจํากัด เพือดําเนินกิจการอันอยูใ่ นขอบแห่งวัตถุประสงค์ของ กคช.
(๙)๔] เรี ยกเก็บเงิ นค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรั กษาและการจัดการสาธารณู ปโภคและ
บริ การสาธารณะ

๓

มาตรา ๙ (๘) แก้ไขเพิม เติมโดยพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

๔

มาตรา ๙ (๙) เพิม โดยพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

(๑๐) ๕ กระทํา การอย่ า งอื น บรรดาที เ กี ย วเนื อ งกับ การจั ด การให้ สํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของ กคช.
มาตรา ๑๐ เงินสํารองของ กคช. ให้ประกอบด้วยเงินสํารองธรรมดา ซึ งตั6งไว้เผือ
ขาด เงินสํารองเพือไถ่ถอนหนี6 เงินสํารองเพือขยายกิจการและเงินสํารองอืนเพือความประสงค์แต่ละ
อย่างโดยเฉพาะตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร
เงินสํารองตามวรรคหนึงจะนําออกใช้ได้กแ็ ต่โดยมติของคณะกรรมการ
หมวด ๒
คณะกรรมการและผูว้ า่ การ
มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึง เรี ยกว่า “คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ”
ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอืนอีกไม่นอ้ ยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน ในจํานวนนี6
ให้ มี ผู้ แ ทนกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั น คงของมนุ ษ ย์ * หนึ งคนและผู้แ ทน
กระทรวงการคลังหนึงคน และให้ผวู้ า่ การเป็ นกรรมการโดยตําแหน่ง
ให้คณะรัฐมนตรี เป็ นผูแ้ ต่งตั6งประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึง
มาตรา ๑๒ ผูท้ ีจะดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ และผูว้ า่ การ ต้องเป็ น
ผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย และต้องมีความรู้ ความสามารถ ความจัดเจนเกียวกับการบริ หารธุรกิจ การบริ หารรัฐ
กิจ การผังเมือง การสาธารณูปโภค สถาปัตยกรรม วิศวกรรม การเศรษฐกิจ การเงิน หรื อกฎหมาย
มาตรา ๑๓ ผูม้ ี ลกั ษณะอย่างหนึ ง อย่างใดดัง ต่อไปนี6 ต้องห้ามมิ ให้เป็ นประธาน
กรรมการหรื อกรรมการ
(๑) เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในธุรกิจทีกระทํากับ กคช. หรื อในธุรกิจทีเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของ กคช. ทั6งนี6 ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม เว้นแต่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อเป็ นหุ ้นส่ วนที
จํากัดความรับผิดในกิจการเช่นว่านั6นก่อนวันดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ หรื อเป็ นผู้
ซึ งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็ นประธานกรรมการหรื อกรรมการในบริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษ ัท
มหาชนจํากัด ที กคช. เป็ นผูถ้ ือหุน้
(๒) เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างนอกจากผูว้ า่ การ
มาตรา ๑๔ ให้ป ระธานกรรมการและกรรมการซึ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั6ง อยู่ใ น
ตําแหน่งคราวละสามปี
๕

มาตรา ๙ (๑๐) เพิม โดยพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

ในกรณี ทีประธานกรรมการหรื อกรรมการซึ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั6งพ้นจากตําแหน่ง
ก่อนวาระหรื อในกรณี ทีคณะรัฐมนตรี แต่งตั6งกรรมการเพิมขึ6นในระหว่างทีกรรมการซึ งแต่งตั6งไว้
แล้วยังมีวาระอยูใ่ นตําแหน่ ง ให้ผไู้ ด้รับแต่งตั6งแทนตําแหน่ งทีว่างหรื อเป็ นกรรมการเพิมขึ6น อยูใ่ น
ตําแหน่งเท่ากับวาระทีเหลืออยูข่ องกรรมการซึงได้แต่งตั6งไว้แล้ว
เมือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ ง หากยังมิได้มีการแต่งตั6งประธานกรรมการหรื อ
กรรมการขึ6นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรื อกรรมการซึ งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระนั6นอยูใ่ นตําแหน่ ง
เพือดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรื อกรรมการซึงได้รับแต่งตั6งใหม่เข้ารับหน้าที
ประธานกรรมการหรื อกรรมการซึ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั6งอีก
ได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๕ นอกจากการพ้น จากตํา แหน่ ง ตามวาระตามมาตรา ๑๔ ประธาน
กรรมการหรื อกรรมการซึงคณะรัฐมนตรี แต่งตั6งพ้นจากตําแหน่ง เมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรี ให้ออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ หรื อมาตรา ๑๓
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าทีวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทัว ไป
ซึงกิจการของ กคช. อํานาจหน้าทีเช่นว่านี6ให้รวมถึง
(๑) ออกข้อบังคับเพือปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามมาตรา ๖ และมาตรา ๙
(๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการดําเนินกิจการของคณะกรรมการ
(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและการบริ หารงานต่าง ๆ ของ กคช.
(๔) ออกข้อ บัง คับ กํา หนดตํา แหน่ ง อัต ราเงิ น เดื อ นหรื อค่ า จ้า ง บํา เหน็ จ ของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
(๕) ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบตั ิงานของผูว้ ่าการ และการมอบอํานาจให้ผูอ้ ืน
ปฏิบตั ิงานแทนผูว้ า่ การ
(๖) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั6ง การเลือนขั6น การตัดหรื อการลดขั6น
เงินเดือนหรื อค่าจ้าง การออกจากตําแหน่ง วินยั การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน
และลูกจ้าง
(๗) ออกข้อบังคับเกียวกับการเงินของ กคช.
(๘) ออกข้อบังคับว่าด้วยการร้องทุกข์ของผูป้ ฏิบตั ิงาน

(๙) ออกข้อบังคับเกียวกับกองทุนสงเคราะห์หรื อการสงเคราะห์อืน เพือสวัสดิการ
ของผูป้ ฏิบตั ิงานและครอบครัว ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๑๐) ออกข้อบังคับเกียวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของ กคช.
ข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบตั ิงานของผูว้ ่าการและการมอบอํานาจให้ผอู้ ืนปฏิบตั ิงาน
แทนผูว้ ่าการตาม (๕) หรื อข้อบังคับเกียวกับการเงินของ กคช. ตาม (๗) ถ้ามีขอ้ ความจํากัดอํานาจ
ของผูว้ า่ การในการทํานิติกรรมไว้ประการใดให้ประกาศข้อความเช่นว่านั6นในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๗ ประธานกรรมการและกรรมการย่อมได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที
คณะรัฐมนตรี กาํ หนด
มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการแต่งตั6งผูว้ า่ การและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูว้ า่ การ
ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๙ ผูว้ า่ การต้อง
(๑) มีความรู้ความสามารถทีจะบริ หารกิจการของ กคช.
(๒) ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ (๑)
มาตรา ๒๐ ผูว้ า่ การพ้นจากตําแหน่ง เมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการให้ออกด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๔) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ หรื อมาตรา ๑๙
มาตรา ๒๑ ผูว้ ่าการมีหน้าทีบริ หารกิจการของ กคช. ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ตามนโยบายและข้อบังคับทีคณะกรรมการกําหนด
ผูว้ า่ การต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริ หารกิจการของ กคช.
มาตรา ๒๒ ผูว้ า่ การมีอาํ นาจ
(๑) ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตําแหน่ง
(๒) บรรจุ แต่ งตั6ง เลื อนขั6น ตัดหรื อลดขั6นเงิ นเดื อนหรื อค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย
พนั ก งานและลู ก จ้ า ง ตลอดจนให้ พ นั ก งานและลู ก จ้ า งออกจากตํา แหน่ ง ตามข้อ บั ง คั บ ที
คณะกรรมการกําหนด แต่ ถ ้าเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้า งชั6นรองผูว้ ่าการ ผูช้ ่ ว ยผูว้ ่าการ ที ปรึ กษา
ผูเ้ ชียวชาญ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย ผูอ้ าํ นวยการกอง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งทีเทียบเท่าตําแหน่งดังกล่าวขึ6นไป
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
(๓) วางระเบียบเกียวกับการปฏิบตั ิงานของ กคช. โดยไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับที
คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๒๓ ในกิ จการที เกี ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผูว้ ่าการเป็ นผูแ้ ทนของ กคช.
และในการนี6 ผวู้ ่าการจะมอบอํานาจให้บุคคลใด ๆ กระทํากิ จการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั6งนี6 ตาม
ข้อบังคับทีคณะกรรมการกําหนด
นิ ติกรรมทีผวู้ ่าการกระทําโดยฝ่ าฝื นข้อบังคับทีประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ตาม
มาตรา ๑๖ วรรคสอง ย่อมไม่ผกู พัน กคช. เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สตั ยาบัน
มาตรา ๒๔ ในกรณี ทีไม่มีผดู้ าํ รงตําแหน่งผูว้ า่ การหรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้
ถ้ามีรองผูว้ า่ การ ให้รองผูว้ า่ การรักษาการแทนผูว้ า่ การ ถ้ามีรองผูว้ า่ การหลายคน ให้รองผูว้ า่ การซึ ง
ได้รั บ มอบหมายจากผู้ว่ า การเป็ นผู้รั ก ษาการแทนผู้ว่ า การ ถ้า ผู้ว่ า การมิ ไ ด้ม อบหมาย ให้
คณะกรรมการแต่งตั6งรองผูว้ า่ การคนหนึ งเป็ นผูร้ ักษาการแทนผูว้ า่ การ ถ้าไม่มีรองผูว้ า่ การ หรื อรอง
ผูว้ า่ การไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั6งพนักงานคนหนึ งคนใดเป็ นผูร้ ักษาการแทน
ผูว้ า่ การ ทั6งนี6 ให้นาํ มาตรา ๑๙ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ให้ผรู้ ักษาการแทนผูว้ า่ การมีอาํ นาจหน้าทีอย่างเดียวกับผูว้ า่ การ
มาตรา ๒๕ ประธานกรรมการ กรรมการ และพนัก งานอาจได้รั บ โบนัส ตาม
ระเบียบทีคณะรัฐมนตรี กาํ หนด
หมวด ๒/๑
นิติบุคคลชุมชนการเคหะ๖
มาตรา ๒๕/๑ ในหมวดนี6
“เจ้า ของเคหะ” หมายความว่า ผูเ้ ป็ นเจ้าของเคหะในโครงการ และหมายความ
รวมถึงคู่สัญญากับ กคช. ตามสัญญาจะซื6 อจะขายหรื อสัญญาเช่ าซื6 อเคหะในโครงการด้วย แต่ไม่
รวมถึง กคช. ในฐานะทีเป็ นเจ้าของเคหะในโครงการ
“โครงการ” หมายความว่า โครงการของ กคช. ในการจัดให้มีเคหะทีมิใช่อาคารชุด
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกนิติบุคคลชุมชนการเคหะ
“ทรัพย์สินทีใช้ประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า ทีดิน อาคาร หรื อทรัพย์สินอืนที
กคช. ได้จดั ทําหรื อมีไว้เพือประโยชน์ร่วมกันของผูอ้ ยูอ่ าศัย หรื อทีผอู้ ยูอ่ าศัยได้จดั ทําหรื อร่ วมกันจัด
ให้มีข6 ึนเพือประโยชน์ส่วนรวม
๖

หมวด ๒/๑ นิติบุคคลชุมชนการเคหะ มาตรา ๒๕/๑ ถึงมาตรา ๒๕/๑๖ เพิมโดยพระราชบัญญัติการ
เคหะแห่งชาติ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๒๕/๒ เมื อมี เจ้าของเคหะเป็ นจํานวนเกิ นสามในสี ข องเคหะทั6ง หมดใน
โครงการแล้วและโครงการนั6นมีเคหะตั6งแต่สองร้อยหน่วยขึ6นไป ให้ กคช. ดําเนินการให้มีการจัดตั6ง
นิ ติบุค คลชุ ม ชนการเคหะเพือดู แ ลและบํารุ ง รั กษาสาธารณู ปโภคและทรั พ ย์สินที ใช้ประโยชน์
ร่ วมกัน
มาตรา ๒๕/๓ ในการดําเนิ นการเพือให้มีการจัดตั6งนิ ติบุคคลชุมชนการเคหะตาม
มาตรา ๒๕/๒ ให้ กคช. จัดให้มีการสอบถามความเห็ นเจ้าของเคหะเกี ยวกับการจัดตั6งนิ ติบุคคล
ชุมชนการเคหะ
ในการดําเนิ นการตามวรรคหนึ งให้ กคช. จัดให้มีร่างข้อบังคับของนิ ติบุคคลชุมชน
การเคหะทีจะจัดตั6งเสนอต่อทีประชุมเจ้าของเคหะด้วย
ในกรณี ทีเจ้าของเคหะตามวรรคหนึ งแสดงความเห็ นคัดค้านการจัดตั6ง นิ ติบุคคล
ชุมชนการเคหะไม่เกินกึงหนึ งของเจ้าของเคหะทั6งหมดในโครงการขณะนั6น และเสี ยงข้างมากของ
เจ้าของเคหะซึ งอยู่ในที ประชุ ม เห็ นชอบด้วยกับร่ างข้อบัง คับตามวรรคสองแล้วให้ กคช. รั บจด
ทะเบียนข้อบังคับและขึ6นทะเบียนชุมชนการเคหะนั6นเป็ นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติน6 ี
ในกรณี ทีเจ้าของเคหะตามวรรคหนึ งแสดงความเห็ นคัดค้านการจัดตั6ง นิ ติบุคคล
ชุมชนการเคหะเกินกว่ากึงหนึ งของเจ้าของเคหะทั6งหมดในโครงการขณะนั6น ให้ยุติการดําเนิ นการ
จัดตั6งนิติบุคคลชุมชนการเคหะนั6น
การสอบถามความเห็นเจ้าของเคหะตามวรรคหนึ ง และการประชุมเจ้าของเคหะให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กคช. กําหนด
มาตรา ๒๕/๔ ในกรณี โ ครงการที มีเคหะน้อยกว่าสองร้ อยหน่ วย หรื อกรณี การ
ดําเนินการจัดตั6งนิติบุคคลชุมชนการเคหะยุติลงตามมาตรา ๒๕/๓ วรรคสี หรื อกรณี นิติบุคคลชุมชน
การเคหะถูกเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา ๒๕/๑๕ หากเจ้าของเคหะในโครงการดังกล่าวประสงค์จะ
จัดตั6งนิ ติบุคคลชุมชนการเคหะ ให้กระทําได้โดยเข้าชื อรวมกันจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ งในสิ บของ
เจ้าของเคหะทั6งหมดในโครงการนั6น และยืน คําขอจัดตั6งนิติบุคคลชุมชนการเคหะต่อ กคช. ทั6งนี6 เมือ
กคช. ได้รับคําขอแล้วให้ดาํ เนินการต่อไป โดยนําความในมาตรา ๒๕/๓ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
การเข้าชื อและการยืนคําขอตามวรรคหนึ ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือนไขที กคช. กําหนด
มาตรา ๒๕/๕ การรับจดทะเบียนข้อบังคับ การขึ6นทะเบียนนิ ติบุคคล และการควบ
นิติบุคคลชุมชนการเคหะ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กคช. กําหนด
ข้อบังคับของนิติบุคคลชุมชนการเคหะอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี6
(๑) ชือนิติบุคคลชุมชนการเคหะ

(๒) วัตถุประสงค์
(๓) ทีต6 งั สํานักงาน
(๔) ข้อกําหนดเกียวกับคณะกรรมการชุมชนการเคหะ ได้แก่ จํานวนกรรมการการเลือก
วาระการดํารงตําแหน่ง อํานาจหน้าที ค่าตอบแทน และการประชุมของคณะกรรมการชุมชนการเคหะ
(๕) ข้อกําหนดเกียวกับการดําเนินงาน การบัญชี และการเงิน
(๖) ข้อกําหนดเกียวกับสิ ทธิและหน้าทีของสมาชิก
(๗) ข้อกําหนดเกียวกับการประชุมใหญ่ของสมาชิก
มาตรา ๒๕/๖ ให้นิติบุคคลชุ มชนการเคหะมี คณะกรรมการชุ มชนการเคหะ เป็ น
ผูด้ าํ เนินกิจการของนิติบุคคลให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของนิ ติบุคคลชุมชนการเคหะนั6น
และอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของทีประชุมใหญ่ของสมาชิก
ประธานกรรมการชุ ม ชนการเคหะเป็ นผูแ้ ทนของนิ ติบุ ค คลชุ ม ชนการเคหะใน
กิจการอันเกียวกับบุคคลภายนอก แต่อาจมอบหมายเป็ นหนังสื อให้กรรมการชุมชนการเคหะคนหนึง
ทําการแทนในเรื องทีมอบหมายได้
มาตรา ๒๕/๗ กรรมการชุมชนการเคหะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี6
(๑) เป็ นผูอ้ ยูอ่ าศัยในโครงการนั6น
(๒) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่ เคยได้รั บโทษจําคุ กตามคําพิพากษาถึง ที สุดให้จาํ คุกในความผิดเกี ยวกับ
ทรัพย์ เว้นแต่พน้ โทษมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
(๖) ไม่เคยถูกสัง ให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการชุมชนการเคหะใด เว้นแต่พน้ กําหนด
ห้าปี นับแต่วนั ทีมีคาํ สัง
มาตรา ๒๕/๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการชุมชนการเคหะพ้น
จากตําแหน่งเมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มิได้อยูอ่ าศัยในโครงการติดต่อกันเกินหนึงร้อยแปดสิ บวัน
(๔) มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕/๗ (๓) และ (๔)

(๕) ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นความผิดลหุ โทษ
หรื อความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
(๖) ถูกสัง ให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการชุมชนการเคหะตามมาตรา ๒๕/๑๓ วรรคสี
มาตรา ๒๕/๙ เจ้าของเคหะในโครงการทีมีการจัดตั6งนิติบุคคลชุมชนการเคหะ ย่อม
มีฐานะเป็ นสมาชิกของนิติบุคคลชุมชนการเคหะนั6น
ในกรณี ทีเคหะหน่ วยใดที มี อาคารหรื อสิ ง ปลูกสร้ างแล้วแต่ ย งั มิ ได้มี ผูใ้ ดซื6 อ ทํา
สัญญาจะซื6 อหรื อเช่ าซื6 อกับ กคช. หรื อได้โ อนกลับมาเป็ นของ กคช. ให้ถือว่า กคช. มี ฐานะเป็ น
สมาชิกสําหรับเคหะแต่ละหน่วยนั6น
การนับคะแนนเสี ยงในการประชุมใหญ่ของสมาชิก ให้สมาชิกมีคะแนนเสี ยงหนึ ง
เสี ยงต่อเคหะหนึงหน่วยทีตนเป็ นเจ้าของ
มาตรา ๒๕/๑๐ ให้ นิ ติ บุ ค คลชุ ม ชนการเคหะมี อ ํา นาจในการปกครอง ดู แ ล
บํารุ งรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากสาธารณู ปโภคและทรัพย์สินทีใช้ประโยชน์ร่วมกันใน
โครงการ ทั6งนี6 ตามรายการที กคช. กําหนด
การดําเนิ นการของนิ ติบุคคลชุมชนการเคหะเกียวกับสาธารณูปโภคและทรัพย์สินทีใช้
ประโยชน์ร่วมกันตามวรรคหนึ ง ต้องเป็ นไปเพือประโยชน์ร่วมกันของผูอ้ ยูอ่ าศัยในโครงการและจะ
เปลียนแปลงการใช้ประโยชน์แห่ งทรัพย์สินดังกล่าวมิได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบเป็ นหนังสื อจาก
กคช.
ในกรณี ทีนิติบุคคลชุมชนการเคหะเห็นสมควรมอบสาธารณูปโภคหรื อทรัพย์สินที
ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามวรรคหนึ ง ให้หน่ วยงานของรัฐหรื อนิ ติบุคคลตามกฎหมายอืนดูแลและ
บํารุ งรั กษาเพือใช้เป็ นประโยชน์สาธารณะ และทีประชุมใหญ่ของสมาชิ กเห็นชอบด้วย ถ้า กคช.
เห็นว่าการมอบให้หน่วยงานของรัฐหรื อนิ ติบุคคลตามกฎหมายอืนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์
ร่ วมกันแก่ผอู้ ยูอ่ าศัยในโครงการ ให้ กคช. มีอาํ นาจโอนหรื ออนุ ญาตให้หน่ วยงานของรัฐหรื อนิ ติ
บุคคลตามกฎหมายอืนดังกล่าวดูแลและบํารุ งรั กษาสาธารณู ปโภคหรื อทรั พย์สินที ใช้ประโยชน์
ร่ วมกันนั6นได้
ในกรณี ทีการใช้อาํ นาจปกครอง ดูแล บํารุ งรักษา ใช้ หรื อจัดหาผลประโยชน์จาก
สาธารณู ปโภคและทรัพย์สินที ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามวรรคหนึ งของนิ ติบุคคลชุ มชนการเคหะ
มิได้เป็ นไปตามวรรคสอง กคช. จะเพิกถอนอํานาจดังกล่าวสําหรับสาธารณูปโภคและทรัพย์สินทีใช้
ประโยชน์ร่วมกันนั6นก็ได้ และจะโอนหรื ออนุญาตให้หน่วยงานของรัฐหรื อนิ ติบุคคลตามกฎหมาย
อืนดูแลและบํารุ งรักษาสาธารณู ปโภคและทรัพย์สินที ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพือประโยชน์ร่วมกัน
ของผูอ้ ยูอ่ าศัยในโครงการนั6นต่อไปก็ได้

มาตรา ๒๕/๑๑ เพือประโยชน์ของผูอ้ ยูอ่ าศัย ให้นิติบุคคลชุมชนการเคหะมีอาํ นาจ
ดังต่อไปนี6
(๑) ดูแลและบํารุ งรักษาสาธารณูปโภคและทรัพย์สินทีใช้ประโยชน์ร่วมกัน
(๒) วางระเบียบเกียวกับการใช้สาธารณูปโภคและทรัพย์สินทีใช้ประโยชน์ร่วมกัน
(๓) กําหนดข้อห้ามการกระทําอันอาจจะก่ อให้เกิ ดความเสี ย หายหรื อเดื อดร้ อน
รําคาญเกินควรแก่ส่วนรวม หรื อความสงบเรี ยบร้อยหรื อสวัสดิภาพของผูอ้ ยูอ่ าศัย
(๔) กําหนดข้อห้ามเกียวกับการใช้เคหะในการประกอบกิจการหรื อในการประกอบ
อาชีพของผูอ้ ยูอ่ าศัยทีอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผอู้ ยูอ่ าศัยอืน
(๕) วางระเบียบเกียวกับการจราจร
(๖) จัดให้มีบริ การสาธารณะและการรักษาความปลอดภัย
(๗) เรี ยกเก็บค่าบริ การในการดูแลและบํารุ งรั กษาตาม (๑) และค่าบริ การตาม (๖)
และค่ า ใช้จ่ า ยอื น จากสมาชิ ก ทั6ง นี6 เท่ า ที เ หมาะสมและจํา เป็ นต่ อ การบํา รุ ง รั ก ษา และจัด การ
สาธารณู ปโภคบริ การสาธารณะ และการรักษาความปลอดภัย รวมทั6งกําหนดเงินเพิม ในกรณี ไม่
ชําระหรื อชําระล่าช้าซึ งต้องไม่เกิ นอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจํานวนเงิ นที ไม่ชาํ ระหรื อชําระ
ล่าช้า
(๘) กําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุ มชนการเคหะและค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลชุมชนการเคหะ ซึงต้องไม่เกินอัตราที กคช. กําหนด
(๙) ยืน คํา ร้ อ งทุ ก ข์ห รื อ เป็ นคู่ ค วามในคดี ข ้อ พิ พ าทแทนสมาชิ ก เกี ย วกับ กรณี ที
กระทบสิ ทธิหรื อประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม
การดําเนินการตาม (๓) (๔) และ (๘) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมใหญ่
ของสมาชิก
มาตรา ๒๕/๑๒ การดําเนิ นการใด ๆ ทางทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมสําหรับเคหะ
ให้เจ้าพนักงานทีดินรับจดทะเบียนได้เมือผูข้ อจดทะเบียนได้แสดงหนังสื อรับรองจากคณะกรรมการ
ชุมชนการเคหะหรื อ กคช. แล้วแต่กรณี ว่าได้มีการชําระเงินค่าบริ การและเงินเพิมตามมาตรา ๒๕/
๑๑ (๗) สําหรับเคหะ นั6นครบถ้วนแล้ว
ให้ถือว่าหนี6 ค่าบริ การในการดูแลและบํารุ งรักษาสาธารณู ปโภคและทรัพย์สินทีใช้
ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา ๒๕/๑๑ (๑) และค่าบริ การในการจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยตาม
มาตรา ๒๕/๑๑ (๖) เป็ นหนี6บุริมสิ ทธิในมูลรักษาอสังหาริ มทรัพย์เหนือเคหะของผูค้ า้ งชําระ

มาตรา ๒๕/๑๓ ให้ กคช. มีหน้าทีในการส่งเสริ ม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ
นิ ติบุคคลชุมชนการเคหะตามควรแก่กรณี รวมทั6งมีอาํ นาจหน้าทีกาํ กับดูแลการดําเนิ นการของนิ ติ
บุคคลชุมชนการเคหะให้เป็ นไปโดยเรี ยบร้อยและเป็ นประโยชน์แก่ส่วนรวม
สมาชิ กเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ งในห้าของสมาชิ กทั6ง หมดในโครงการมี สิทธิ
เข้าชือกันร้องเรี ยนต่อ กคช. ว่าการกระทําของคณะกรรมการชุมชนการเคหะไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรื อข้อบังคับของนิติบุคคลชุมชนการเคหะ หรื อก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผอู้ ยูอ่ าศัยเกินสมควร
เมือ กคช. ได้รับเรื องร้องเรี ยนตามวรรคสอง ให้ทาํ การตรวจสอบข้อเท็จจริ งโดยเร็ ว
ในกรณี ที กคช. เห็นว่ามีการกระทําตามทีมีผรู้ ้องเรี ยน ให้ กคช. มีอาํ นาจสัง ให้คณะกรรมการชุมชน
การเคหะระงับ หรื อ แก้ไ ขการกระทํา นั6น หรื อ แก้ไ ขหรื อ ยกเลิ ก ระเบี ย บหรื อ ข้อ ห้า มได้ต ามที
เห็นสมควร
ในกรณี ทีผลการตรวจสอบข้อเท็จจริ งปรากฏว่าคณะกรรมการชุมชนการเคหะหรื อ
กรรมการชุ มชนการเคหะคนใดกระทําการโดยทุจริ ตหรื อก่อให้เกิ ดความเสี ยหายหรื อเดื อดร้ อน
รําคาญแก่ ผูอ้ ยู่อ าศัย อย่างร้ า ยแรง ให้ กคช. มี อ าํ นาจสัง ให้ค ณะกรรมการชุ ม ชนการเคหะหรื อ
กรรมการชุมชนการเคหะนั6นพ้นจากตําแหน่ง
การดําเนิ นการตามวรรคสามหรื อวรรคสี ไม่เป็ นเหตุให้คณะกรรมการชุมชนการ
เคหะหรื อกรรมการชุมชนการเคหะนั6นพ้นจากความรับผิดในทางแพ่งหรื อทางอาญาเกี ยวกับการ
กระทําดังกล่าว
มาตรา ๒๕/๑๔ ในโครงการที ไม่ มีการจัดตั6ง นิ ติบุค คลชุ ม ชนการเคหะ ให้เป็ น
หน้าทีของ กคช. ในการดูแลและบํารุ งรักษาสาธารณูปโภคและทรัพย์สินทีใช้ประโยชน์ร่วมกัน และ
เพือประโยชน์ในการดําเนิ นการดังกล่าว ให้ กคช. มีอาํ นาจเช่นเดียวกับนิ ติบุคคลชุ มชนการเคหะ
ตามมาตรา ๒๕/๑๑ แต่มิให้นาํ ความในมาตรา ๒๕/๑๑ วรรคสอง มาใช้บงั คับกับการดําเนิ นการของ
กคช.
ให้ กคช. พ้นจากหน้าทีในการดูแลและบํารุ งรักษาสาธารณูปโภคและทรัพย์สินทีใช้
ประโยชน์ร่วมกันตามวรรคหนึง เมือได้จดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคและทรัพย์สินทีใช้ประโยชน์
ร่ ว มกัน ดัง กล่ า วให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายอื น เพื อ ใช้เ ป็ นประโยชน์
สาธารณะ แต่ท6 งั นี6ตอ้ งประกาศให้ผอู้ ยูอ่ าศัยทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าหนึงปี
ให้นาํ ความในวรรคหนึงมาใช้บงั คับในกรณี ทีนิติบุคคลชุมชนการเคหะถูกเพิกถอน
ทะเบียนตามมาตรา ๒๕/๑๕ และ กคช. ยังมิได้พน้ จากหน้าทีตามวรรคสอง
มาตรา ๒๕/๑๕ ให้ กคช. เพิกถอนทะเบียนนิ ติบุคคลชุมชนการเคหะ เมือปรากฏ
ข้อเท็จจริ งอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี6

(๑) เมือ กคช. เห็นว่านิติบุคคลชุมชนการเคหะไม่อาจดําเนินการต่อไปได้ไม่วา่ ด้วยเหตุใด
(๒) ไม่มีบุคคลใดยอมเป็ นกรรมการชุมชนการเคหะ
(๓) ทีประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของคะแนนเสี ยง
ของสมาชิกทั6งหมดในโครงการ ให้ยกเลิกนิติบุคคลชุมชนการเคหะ
ก่อนเพิกถอนทะเบียนนิ ติบุคคลชุมชนการเคหะตามกรณี (๑) ให้ กคช. จัดให้มีการ
ประชุ มใหญ่ของสมาชิ กเพือลงมติ เกี ย วกับการเพิกถอนทะเบี ย นนิ ติบุค คลชุ ม ชนการเคหะ หาก
สมาชิ กแสดงความเห็ นคัดค้านการเพิกถอนดังกล่าวจํานวนเกิ นกว่ากึงหนึ งของคะแนนเสี ยงของ
สมาชิกทั6งหมดในโครงการ ให้ กคช. งดการเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลชุมชนการเคหะนั6น
เมือเพิกถอนทะเบี ยนนิ ติบุคคลชุ มชนการเคหะตามวรรคหนึ งแล้ว ให้ กคช. หรื อ
คณะกรรมการนิติบุคคลชุมชนการเคหะ แล้วแต่กรณี แต่งตั6งผูช้ าํ ระบัญชีภายในสิ บสี วนั นับแต่วนั ที
เพิกถอนทะเบี ยนนิ ติบุคคลชุมชนการเคหะ และให้นาํ บทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ว่าด้วยการชําระบัญชี ห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบี ยน ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด และบริ ษทั จํากัด มาใช้
บังคับแก่การชําระบัญชีของนิติบุคคลชุมชนการเคหะโดยอนุโลม
ในการเพิกถอนทะเบี ยนนิ ติ บุคคลชุ มชนการเคหะตามกรณี (๒) ให้ กคช. แต่ งตั6ง
กรรมการชุมชนการเคหะจากผูอ้ ยูอ่ าศัยได้ตามทีเห็นสมควรเพือปฏิบตั ิหน้าทีในระหว่างการชําระบัญชี
ผูช้ าํ ระบัญชีตอ้ งจัดการชําระบัญชีของนิติบุคคลชุมชนการเคหะให้เสร็ จภายในหนึ ง
ปี นับแต่วนั ทีได้รับแต่งตั6ง เว้นแต่ กคช. จะกําหนดเวลาไว้เป็ นอย่างอืน
การเพิ ก ถอนทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลชุ ม ชนการเคหะตามวรรคหนึ ง ให้ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที กคช. กําหนด
มาตรา ๒๕/๑๖ เมื อนิ ติบุคคลชุ มชนการเคหะถูกเพิกถอนทะเบี ยนตามมาตรา ๒๕/๑๕
ให้โ อนบรรดาสาธารณู ป โภคและทรั พ ย์สิ น ที ใ ช้ป ระโยชน์ ร่ ว มกัน ที ย งั เป็ นของ กคช. ให้แ ก่
หน่วยงานของรัฐหรื อนิติบุคคลตามกฎหมายอืนตามที กคช. กําหนด
การดําเนิ นการเกี ยวกับทรัพย์สินอืนที เหลือภายหลังการชําระบัญชี นอกจากกรณี
ตามวรรคหนึงให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขที กคช. กําหนด
หมวด ๓
การร้องทุกข์และการสงเคราะห์
มาตรา ๒๖ ให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามข้อบังคับทีคณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๒๗ ให้ กคช. จัดให้มีกองทุนสงเคราะห์หรื อการสงเคราะห์อืน เพือสวัสดิการ
ของผูป้ ฏิ บตั ิ งานใน กคช. และครอบครั วของผูป้ ฏิบตั ิ งานในกรณี พน้ จากตําแหน่ ง ประสบอุบตั ิ เหตุ
เจ็บป่ วย ตาย หรื อกรณี อืนอันควรแก่การสงเคราะห์ ทั6งนี6 ตามข้อบังคับทีคณะกรรมการกําหนด
หมวด ๔
การกํากับและควบคุม
มาตรา ๒๘ ให้รัฐมนตรี มีอาํ นาจหน้าทีกาํ กับโดยทัว ไปซึงกิจการของ กคช. เพือการ
นี6อาจสัง ให้ กคช. ชี6แจงข้อเท็จจริ ง แสดงความคิดเห็น หรื อทํารายงาน หรื อยับยั6งการกระทําทีขดั ต่อ
นโยบายของรัฐบาลหรื อมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอาํ นาจทีจะสัง ให้ปฏิบตั ิตามนโยบายของ
รัฐบาลหรื อมติของคณะรัฐมนตรี และสัง สอบสวนข้อเท็จจริ งทีเกียวกับการดําเนินกิจการ
ในกรณี ที กคช. จะต้องเสนอเรื องไปยังคณะรั ฐมนตรี ให้ค ณะกรรมการนําเรื อง
เสนอรัฐมนตรี เพือเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๙ ในการดําเนินกิจการของ กคช. ให้คาํ นึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน
ในการนี6 ให้ถือว่า วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ (๑) หรื อ (๔) เป็ นวัตถุประสงค์เพือ
ประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์
เมือ กคช. มีความจําเป็ นจะต้องได้มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ เพือใช้ในการดําเนินกิจการ
ตามมาตรา ๖ (๑) หรื อ (๔) ให้ดาํ เนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์
มาตรา ๓๐ การเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์เพือใช้ในการดําเนินกิจการตามมาตรา ๖ (๑)
จะกระทําได้แต่เฉพาะในกรณี จดั ทําทางเข้าออกเพือเป็ นทางสาธารณะเท่านั6น
การเวนคื นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื อใช้ใ นกิ จ การตามมาตรา ๖ (๔) จะต้องเป็ นการ
เวนคืนเพือการผังเมือง การสาธารณสุ ข การป้ องกันมลภาวะ การใช้ประโยชน์ในทีดิน หรื อการจัด
เคหะให้แก่ประชาชนทีตอ้ งย้ายออกไปจากแหล่งเสื อมโทรมเป็ นสําคัญ
มาตรา ๓๑ กคช. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ก่อนจึงจะดําเนิ นการ
ดังต่อไปนี6ได้
(๑) กูย้ มื เงินเป็ นจํานวนเกินครั6งละห้าสิ บล้านบาท
(๒) ออกพันธบัตรหรื อตราสารอืนใดเพือการลงทุน

หมวด ๕
การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ
มาตรา ๓๒ ให้ กคช. จัดทํางบประมาณประจําปี โดยจําแนกเงิ นที จะได้รับ และ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการในปี หนึง ๆ
ค่ าใช้จ่ ายในการดําเนิ นกิ จการให้แยกเป็ นงบลงทุ นและงบทําการ งบลงทุ นนั6นให้
นําเสนอคณะรัฐมนตรี เพือพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ส่ วนงบทําการให้นาํ เสนอคณะรัฐมนตรี
เพือทราบ
มาตรา ๓๓ รายได้ที กคช. ได้รับจากการดําเนิ นงานให้ตกเป็ นของ กคช. สําหรั บ
เป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน และเมื อหักรายจ่ ายสําหรั บการดําเนิ นงานและค่ าภาระต่าง ๆ ที
เหมาะสม รวมตลอดถึงค่าบํารุ งรักษา ค่าเสื อมราคา เงินสํารองตามมาตรา ๑๐ ประโยชน์ตอบแทน
ตามมาตรา ๑๗ โบนัสตามมาตรา ๒๕ เงิ นสบทบกองทุนสงเคราะห์ หรื อการสงเคราะห์อืนตาม
มาตรา ๒๗ และเงินลงทุนตามทีได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แล้ว เหลือเท่าใดให้จดั เป็ น
ทุนของ กคช.
ถ้ารายได้มีไม่เพียงพอสําหรับรายจ่ายตามวรรคหนึ ง นอกจากเงินสํารองตามมาตรา
๑๐ และ กคช. ไม่สามารถหาเงินจากทางอืนได้ รัฐอาจจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ กคช. ได้เท่าทีจาํ เป็ น
มาตรา ๓๔ ให้ กคช. เปิ ดบัญ ชี เ งิ น ฝากไว้กับ ธนาคารตามระเบี ย บของสํา นัก
นายกรัฐมนตรี
มาตรา ๓๕ ให้ กคช. วางและรักษาไว้ซ ึ งระบบการบัญชีทีเหมาะสมแก่กิจการแยก
ตามประเภทงานส่ วนทีสาํ คัญ มีสมุดบัญชี ลงรายการรายรับและรายจ่ายเงินสิ นทรัพย์และหนี6 สินที
แสดงกิจการทีเป็ นอยูต่ ามความเป็ นจริ งและตามทีควรตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็ น
ทีมาของรายการนั6น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็ นประจํา
มาตรา ๓๖ ให้ กคช. จัดทํางบดุล บัญชี ทาํ การ และบัญชี กาํ ไรขาดทุน ส่ งผูส้ อบ
บัญชีภายในหนึงร้อยยีส ิ บวันนับแต่วนั สิ6นปี บัญชี
มาตรา ๓๗ ให้สํา นัก งานตรวจเงิ น แผ่น ดิ น เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ทํา การตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของ กคช. ทุกปี
มาตรา ๓๘ ให้ผสู้ อบบัญชีมีอาํ นาจตรวจสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของ
กคช. เพือการนี6ให้มีอาํ นาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผูว้ า่ การ พนักงาน ลูกจ้าง และผูอ้ ืน
ซึงเป็ นผูแ้ ทนของ กคช.

มาตรา ๓๙ ให้ ผู้ส อบบัญ ชี ท ํา รายงานผลการสอบบัญ ชี แ ละการเงิ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการภายในหนึงร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ6นปี บัญชี เพือเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๐ ให้ค ณะกรรมการทํา รายงานปี ละครั6 งเสนอรั ฐ มนตรี รายงานนี6 ให้
กล่าวถึงผลงานในปี ทีล่วงแล้วของ กคช. และคําชี6แจงเกียวกับนโยบายของคณะกรรมการโครงการ
และแผนงานทีจะจัดทําในภายหน้า
ให้ กคช. โฆษณารายงานประจําปี ที สิ6นไป โดยแสดงงบดุลบัญชี ทาํ การและบัญชี
กําไรขาดทุนที ผสู้ อบบัญชี รับรองว่าถูกต้องแล้ว รวมทั6งรายงานสรุ ปผลงานในปี ทีล่วงมา ภายใน
หนึงร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั สิ6นปี บัญชีของ กคช.
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๑ ให้ประธานกรรมการและกรรมการการเคหะแห่ งชาติ ซึ งดํารงตําแหน่ง
อยูใ่ นวันทีพระราชบัญญัติน6 ี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นประธานกรรมการ และกรรมการการ
เคหะแห่ งชาติตามพระราชบัญญัติน6 ี ต่อไปตามวาระทีเหลืออยู่ และให้ถือว่าวาระดังกล่าวเป็ นวาระ
การดํารงตําแหน่งวาระแรกตามพระราชบัญญัติน6 ี
มาตรา ๔๒ ให้ผวู้ ่าการซึ งดํารงตําแหน่ งอยู่ในวันที พระราชบัญญัติน6 ี ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นผูว้ า่ การตามพระราชบัญญัติน6 ี
มาตรา ๔๓ ให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิ ทธิ หนี6 ทุน ความรับผิด งบประมาณ พนักงาน
และลูกจ้างของการเคหะแห่งชาติทีมีอยูใ่ นวันทีพระราชบัญญัติน6 ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเป็ นของ
กคช. ตามพระราชบัญญัติน6 ี
มาตรา ๔๔ บรรดาประกาศ คําสัง ข้อบังคับ และระเบียบของการเคหะแห่ งชาติ ซึ ง
ใช้บงั คับอยูใ่ นวันทีพระราชบัญญัติน6 ี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าทีไม่ขดั
หรื อแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน6 ี ทั6งนี6 จนกว่าจะได้มีการแก้ไขหรื อยกเลิก
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี6 คือ โดยทีประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับ
ที ๓๑๖ ลงวันที ๑๓ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใช้บัง คับเป็ นเวลานาน บทบัญญัติบางประการไม่
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบนั สมควรปรับปรุ งอํานาจหน้าทีของการเคหะแห่ งชาติเพือให้เกิด
ความคล่ อ งตัว ในการปฏิ บัติ ง าน และเพิ ม บทบัญ ญัติ ใ ห้ ก ารเคหะแห่ ง ชาติ ส ามารถเวนคื น
อสัง หาริ ม ทรั พย์เพื อเป็ นทางสาธารณะได้ รวมทั6ง ขยายวงเงิ นในการกู้ยืม ที จะต้องได้รั บความ
เห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี นอกจากนี6 สมควรแก้ไ ขวาระการดํา รงตํา แหน่ ง ของกรรมการใน
คณะกรรมการการเคหะแห่ ง ชาติ ให้สอดคล้อ งกับ กฎหมายว่าด้วยคุ ณ สมบัติ ม าตรฐานสํา หรั บ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน6 ี
*พระราชกฤษฎี กาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที ข องส่ วนราชการให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๗
มาตรา ๑๑ ในพระราชบัญญัติ การเคหะแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้ แ ก้ไขคําว่ า
“รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็ น “รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน คง
ของมนุ ษย์” และคําว่า “ผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทย” เป็ น “ผูแ้ ทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน คงของมนุษย์”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎี กาฉบับนี6 คือ โดยทีพระราชบัญญัติปรับปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญั ญัติให้จดั ตั6งส่ วนราชการขึ6นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ งได้
มี การตราพระราชกฤษฎี กาโอนกิ จการบริ หารและอํานาจหน้าที ของส่ วนราชการให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม นั6นแล้ว และเนื องจากพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้
บัญญัติให้โอนอํานาจหน้าทีของส่วนราชการ รัฐมนตรี ผดู้ าํ รงตําแหน่งหรื อผูซ้  ึงปฏิบตั ิหน้าทีในส่ วน
ราชการเดิมมาเป็ นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจ
หน้าทีทีโอนไปด้วย ฉะนั6น เพืออนุวตั ิให้เป็ นไปตามหลักการทีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระ
ราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่ วนราชการ
เพือให้ผเู้ กียวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ตอ้ งไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจ
๗

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕

หน้าทีวา่ ตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่ วนราชการหรื อผูร้ ับผิดชอบตามกฎหมายนั6นไป
เป็ นของหน่ ว ยงานใดหรื อผูใ้ ดแล้ว โดยแก้ไ ขบทบัญ ญัติ ข องกฎหมายให้มี การเปลี ย นชื อ ส่ ว น
ราชการ รัฐมนตรี ผูด้ าํ รงตําแหน่งหรื อผูซ้  ึ งปฏิบตั ิหน้าทีของส่ วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจ
หน้าที และเพิมผูแ้ ทนส่ วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิ จที มีการตัดโอนจากส่ วน
ราชการเดิมมาเป็ นของส่ วนราชการใหม่รวมทั6งตัดส่ วนราชการเดิมทีมีการยุบเลิกแล้ว ซึ งเป็ นการ
แก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี6
พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๘
มาตรา ๗ เจ้าของเคหะในโครงการที กคช. ดําเนิ นการไปแล้วก่อนวันทีพระราชบัญญัติ
นี6 ใช้บงั คับ หากประสงค์จะจัดตั6งนิ ติบุคคลชุมชนการเคหะตามพระราชบัญญัติการเคหะแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๗ ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติน6 ี ให้กระทําได้โดยเข้าชื อกันจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ งใน
สิ บของเจ้าของเคหะทั6งหมดในโครงการนั6น และยืนคําขอจัดตั6งนิ ติบุคคลชุมชนการเคหะต่อ กคช. ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที กคช. กําหนด
เมือ กคช. ได้รับคําขอตามวรรคหนึ ง ให้ดาํ เนิ นการให้มีการจัดตั6งนิ ติบุคคลชุมชน
การเคหะนั6นโดยเร็ ว โดยให้นาํ ความในหมวด ๒/๑ นิ ติบุคคลชุมชนการเคหะแห่ งพระราชบัญญัติ
การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึงแก้ไขเพิม เติมโดยพระราชบัญญัติน6 ี มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน คงของมนุษย์
รักษาการตามพระราชบัญญัติน6 ี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี6 คือ โดยที ปัจจุบนั รัฐบาลมีนโยบาย
แก้ไขปัญหาความยากจนและขยายโอกาสให้คนยากจนและคนด้อยโอกาส ซึ งนโยบายประการหนึ ง
คือการส่งเสริ มให้ผมู้ ีรายได้นอ้ ยได้มีทีอยูอ่ าศัย รวมทั6งได้รับการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพชีวิตให้
ดี ข6 ึ น ดัง นั6 น เพื อ ให้ ก ารเคหะแห่ ง ชาติ ส ามารถดํา เนิ น การตามนโยบายดัง กล่ า วได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ สมควรปรับปรุ งอํานาจหน้าทีของการเคหะแห่งชาติให้รองรับกับการพัฒนาเมืองและ

๘

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที ๕๖ ก/หน้า ๘/๑๙ กันยายน ๒๕๕๐

การบริ หารชุมชน อีกทั6งสมควรส่ งเสริ มให้ประชาชนผูอ้ ยูอ่ าศัยในโครงการการจัดให้มีทีอยูอ่ าศัย
ของการเคหะแห่ งชาติ ได้มีการรวมตัวจัดตั6งเป็ นนิ ติบุคคลเพือบริ หารจัดการสาธารณู ปโภคและ
ทรัพย์สินทีใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ของผูอ้ ยูอ่ าศัยด้วยกันเอง จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน6 ี

