
พระราชบัญญตั ิ

การเคหะแห่งชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๓๗ 

   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที� ๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

เป็นปีที� ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้  ฯ 
ใหป้ระกาศวา่ 

โดยที�เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการเคหะแห่งชาติ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญติัขึ6นไวโ้ดยคาํแนะนําและ

ยนิยอมของรัฐสภา ดงัต่อไปนี6  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี6 เรียกว่า “พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๓๗” 
มาตรา ๒๑ ๑ พระราชบญัญติันี6 ให้ใชบ้งัคบัตั6งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นตน้ไป 
มาตรา ๓  ใหย้กเลิก 
(๑) ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที� ๓๑๖ ลงวนัที� ๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๒) พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ�มเติมประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที� ๓๑๖ ลงวนัที� ๑๓ 

ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๓) พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ�มเติมประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที� ๓๑๖ ลงวนัที� ๑๓ 

ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มาตรา ๔  ในพระราชบญัญติันี6  
“เคหะ” หมายความว่า อาคารหรือสิ�งปลูกสร้างและหรือที�ดิน ที�ใช้เป็นที�อยู่อาศยั

หรือที�เกี�ยวเนื�องกบัการอยูอ่าศยั หรือเพื�อประโยชน์ในการอยูอ่าศยั 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ 

                                                           

๑
 ราชกิจจานุเบกษษ เล่ม ๑๑๑/ตอนที� ๘๐ ก/หนา้ ๒๐/๑๙ กนัยายน ๒๕๓๗ 
 



 
“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการการเคหะแห่งชาติ 
“ผูว้า่การ” หมายความวา่ ผูว้า่การการเคหะแห่งชาติ 
“พนกังาน” หมายความวา่ พนกังานของการเคหะแห่งชาติ รวมทั6งผูว้า่การ 
“ลกูจา้ง” หมายความวา่ ลกูจา้งของการเคหะแห่งชาติ 
“ผูป้ฏิบติังาน” หมายความวา่ ผูว้า่การ พนกังาน และลกูจา้ง 
“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติันี6  
มาตรา ๕  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย*์

รักษาการตามพระราชบญัญติันี6  

หมวด ๑ 
การจดัตั6ง ทุน และทุนสาํรอง 

   

มาตรา ๖  ใหจ้ดัตั6งการเคหะขึ6น เรียกวา่ “การเคหะแห่งชาติ” เรียกโดยยอ่วา่ “กคช.” 
และใหเ้ป็นนิติบุคคล มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี6  

(๑)๒ จัดให้มี เคหะเพื�อให้ประชาชนได้มี ที� อยู่อาศัย  รวมตลอดถึงจัดให้ มี
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ�งอาํนวยความสะดวกแก่ผูอ้ยูอ่าศยั ทาํนุบาํรุง ปรับปรุง และ
พฒันาบรรดาเคหะดังกล่าว รวมทั6 งพฒันาผูอ้ยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ6 น ทั6 งในทางสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอ้ม 

(๒) ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนผูป้ระสงคจ์ะมีเคหะของตนเอง หรือ
แก่บุคคลผูป้ระสงค์จะร่วมดาํเนินกิจการกบั กคช. ในการจดัให้มีเคหะขึ6นเพื�อให้ประชาชนเช่า เช่า
ซื6อ หรือซื6อ 

(๓) ประกอบธุรกิจเกี�ยวกบัการก่อสร้างอาคารหรือจดัหาที�ดิน 
(๔) ปรับปรุง รื6อ หรือยา้ยแหล่งเสื�อมโทรมเพื�อให้มีสภาพการอยูอ่าศยั สิ�งแวดลอ้ม 

เศรษฐกิจ และสงัคมดีขึ6น 
(๕) ประกอบกิจการอื�นที�สนบัสนุนหรือเกี�ยวเนื�องกบัวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ 
มาตรา ๗  ให้ กคช. มีสํานักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจงัหวดัอื�นตาม

ความเหมาะสม และจะตั6งสาํนกังานสาขาหรือตวัแทนขึ6น ณ ที�อื�นใดกไ็ด ้

                                                           

๒ มาตรา ๖ (๑) แกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัการเคหะแห่งชาติ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 



มาตรา ๘  ทุนของ กคช. ประกอบดว้ย 
(๑) ทุนประเดิมของ กคช. ที�มีอยูใ่นวนัที�พระราชบญัญติันี6ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๒) เงินที�ไดรั้บจากงบประมาณแผน่ดิน 
(๓) เงินหรือทรัพยสิ์นที�ไดรั้บจากรัฐบาลหรือบุคคลอื�น 
(๔) เงินหรือทรัพยสิ์นที�ไดรั้บความช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศหรือต่างประเทศ

หรือจากองคก์ารระหวา่งประเทศ 
(๕) รายไดต้ามมาตรา ๓๓ 
มาตรา ๙  ให้ กคช. มีอาํนาจกระทาํกิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวตัถุประสงคต์าม

มาตรา ๖ อาํนาจเช่นวา่นี6 ใหร้วมถึง 
(๑) สร้าง ซื6 อ จัดหา จาํหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื6 อ ยืม ให้ยืม รับจาํนอง ว่าจ้าง 

รับจ้าง แลกเปลี�ยน โอน รับโอน ถือกรรมสิทธิM  มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิอื�น หรือ
ดาํเนินการใด ๆ เกี�ยวกบัทรัพยสิ์น 

(๒) ใหกู้ย้มืเงินหรือจดัหาแหล่งเงินกูห้รือคํ6าประกนัเงินกูใ้หแ้ก่ประชาชนผูป้ระสงค์
จะมีเคหะเป็นของตนเอง 

(๓) ให้กูย้ืมเงินหรือจดัหาแหล่งเงินกูห้รือคํ6าประกนัเงินกูใ้ห้แก่บุคคลผูป้ระสงคจ์ะ
ร่วมดาํเนินกิจการกบั กคช. ในการจดัใหมี้เคหะเพื�อใหป้ระชาชน เช่า เช่าซื6อ หรือซื6อตามขอ้บงัคบัที�
คณะกรรมการกาํหนดดว้ยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

(๔) จดัหาที�ดินและวสัดุก่อสร้างสาํหรับการก่อสร้างเคหะ 
(๕) จดัให้มีหรือพฒันาสาธารณูปโภคหรือบริการอื�นที�จาํเป็นเพื�อให้สภาพการอยู่

อาศยัดีขึ6น 
(๖) กูย้มืเงินในประเทศหรือต่างประเทศ หรือจากองคก์ารระหวา่งประเทศ 
(๗) ออกพนัธบตัรหรือตราสารอื�นใดเพื�อการลงทุน 
(๘)๓ เข้าร่วมดาํเนินกิจการกบับุคคลอื�น หรือถือหุ้นในบริษัทจาํกดั หรือบริษัท

มหาชนจาํกดั เพื�อดาํเนินกิจการอนัอยูใ่นขอบแห่งวตัถุประสงคข์อง กคช. 
(๙)๔] เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบาํรุงรักษาและการจดัการสาธารณูปโภคและ

บริการสาธารณะ 

                                                           

๓ มาตรา ๙ (๘) แกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัการเคหะแห่งชาติ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔ 
 มาตรา ๙ (๙) เพิ�มโดยพระราชบญัญติัการเคหะแห่งชาติ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



(๑๐)๕ กระทําการอย่างอื�นบรรดาที� เ กี� ยวเนื� องกับการจัดการให้สําเ ร็จตาม
วตัถุประสงคข์อง กคช. 

 
มาตรา ๑๐  เงินสาํรองของ กคช. ให้ประกอบดว้ยเงินสาํรองธรรมดา ซึ� งตั6งไวเ้ผื�อ

ขาด เงินสาํรองเพื�อไถ่ถอนหนี6  เงินสาํรองเพื�อขยายกิจการและเงินสาํรองอื�นเพื�อความประสงคแ์ต่ละ
อยา่งโดยเฉพาะตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร 

เงินสาํรองตามวรรคหนึ�งจะนาํออกใชไ้ดก้แ็ต่โดยมติของคณะกรรมการ 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการและผูว้า่การ 

   

มาตรา ๑๑  ใหมี้คณะกรรมการคณะหนึ�ง เรียกวา่ “คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ” 
ประกอบดว้ยประธานกรรมการ และกรรมการอื�นอีกไม่นอ้ยกวา่หา้คนแต่ไม่เกินเกา้คน ในจาํนวนนี6
ให้ มีผู ้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์*หนึ� งคนและผู้แทน
กระทรวงการคลงัหนึ�งคน และใหผู้ว้า่การเป็นกรรมการโดยตาํแหน่ง 

ใหค้ณะรัฐมนตรีเป็นผูแ้ต่งตั6งประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ�ง 
มาตรา ๑๒  ผูที้�จะดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ และผูว้า่การ ตอ้งเป็น

ผูมี้สญัชาติไทย และตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ความจดัเจนเกี�ยวกบัการบริหารธุรกิจ การบริหารรัฐ
กิจ การผงัเมือง การสาธารณูปโภค สถาปัตยกรรม วิศวกรรม การเศรษฐกิจ การเงิน หรือกฎหมาย 

มาตรา ๑๓  ผูมี้ลกัษณะอย่างหนึ� งอย่างใดดังต่อไปนี6  ตอ้งห้ามมิให้เป็นประธาน
กรรมการหรือกรรมการ 

(๑) เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในธุรกิจที�กระทาํกบั กคช. หรือในธุรกิจที�เป็นการแข่งขนักบั
กิจการของ กคช. ทั6งนี6  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม เวน้แต่เป็นผูถื้อหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนที�
จาํกดัความรับผิดในกิจการเช่นวา่นั6นก่อนวนัดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ หรือเป็นผู ้
ซึ� งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษทัจาํกดั หรือบริษัท
มหาชนจาํกดั ที� กคช. เป็นผูถื้อหุน้ 

(๒) เป็นพนกังานหรือลกูจา้งนอกจากผูว้า่การ 
มาตรา ๑๔  ให้ประธานกรรมการและกรรมการซึ� งคณะรัฐมนตรีแต่งตั6 งอยู่ใน

ตาํแหน่งคราวละสามปี 
                                                           

๕ 
 มาตรา ๙ (๑๐) เพิ�มโดยพระราชบญัญติัการเคหะแห่งชาติ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ในกรณีที�ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ� งคณะรัฐมนตรีแต่งตั6งพน้จากตาํแหน่ง
ก่อนวาระหรือในกรณีที�คณะรัฐมนตรีแต่งตั6งกรรมการเพิ�มขึ6นในระหว่างที�กรรมการซึ� งแต่งตั6งไว้
แลว้ยงัมีวาระอยูใ่นตาํแหน่ง ให้ผูไ้ดรั้บแต่งตั6งแทนตาํแหน่งที�ว่างหรือเป็นกรรมการเพิ�มขึ6น อยูใ่น
ตาํแหน่งเท่ากบัวาระที�เหลืออยูข่องกรรมการซึ�งไดแ้ต่งตั6งไวแ้ลว้ 

เมื�อครบกาํหนดตามวาระในวรรคหนึ�ง หากยงัมิไดมี้การแต่งตั6งประธานกรรมการหรือ
กรรมการขึ6นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ� งพน้จากตาํแหน่งตามวาระนั6นอยูใ่นตาํแหน่ง
เพื�อดาํเนินงานต่อไปจนกวา่ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ�งไดรั้บแต่งตั6งใหม่เขา้รับหนา้ที� 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ� งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั6งอีก
ได ้แต่จะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระไม่ได ้

มาตรา ๑๕  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๔ ประธาน
กรรมการหรือกรรมการซึ�งคณะรัฐมนตรีแต่งตั6งพน้จากตาํแหน่ง เมื�อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหอ้อก 
(๔) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ 
มาตรา ๑๖  ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ที�วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั�วไป 

ซึ�งกิจการของ กคช. อาํนาจหนา้ที�เช่นวา่นี6 ใหร้วมถึง 
(๑) ออกขอ้บงัคบัเพื�อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๖ และมาตรา ๙ 
(๒) ออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการประชุมและการดาํเนินกิจการของคณะกรรมการ 
(๓) ออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการจดัแบ่งส่วนงานและการบริหารงานต่าง ๆ ของ กคช. 
(๔) ออกข้อบังคับกําหนดตําแหน่ง อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง บําเหน็จของ

ผูป้ฏิบติังาน 
(๕) ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการปฏิบติังานของผูว้่าการ และการมอบอาํนาจให้ผูอื้�น

ปฏิบติังานแทนผูว้า่การ 
(๖) ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบรรจุ การแต่งตั6ง การเลื�อนขั6น การตดัหรือการลดขั6น

เงินเดือนหรือค่าจา้ง การออกจากตาํแหน่ง วินยั การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนกังาน
และลกูจา้ง 

(๗) ออกขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการเงินของ กคช. 
(๘) ออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการร้องทุกขข์องผูป้ฏิบติังาน 



(๙) ออกขอ้บงัคบัเกี�ยวกบักองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื�น เพื�อสวสัดิการ
ของผูป้ฏิบติังานและครอบครัว ดว้ยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

(๑๐) ออกขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัความปลอดภยัในการใชแ้ละรักษาทรัพยสิ์นของ กคช. 
ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการปฏิบติังานของผูว้่าการและการมอบอาํนาจให้ผูอื้�นปฏิบติังาน

แทนผูว้่าการตาม (๕) หรือขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการเงินของ กคช. ตาม (๗) ถา้มีขอ้ความจาํกดัอาํนาจ
ของผูว้า่การในการทาํนิติกรรมไวป้ระการใดใหป้ระกาศขอ้ความเช่นวา่นั6นในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๗  ประธานกรรมการและกรรมการยอ่มไดรั้บประโยชน์ตอบแทนตามที�
คณะรัฐมนตรีกาํหนด 

มาตรา ๑๘  ใหค้ณะกรรมการแต่งตั6งผูว้า่การและกาํหนดอตัราเงินเดือนของผูว้า่การ
ดว้ยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๙  ผูว้า่การตอ้ง 
(๑) มีความรู้ความสามารถที�จะบริหารกิจการของ กคช. 
(๒) ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๓ (๑) 
มาตรา ๒๐  ผูว้า่การพน้จากตาํแหน่ง เมื�อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการใหอ้อกดว้ยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๔) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๑  ผูว้่าการมีหน้าที�บริหารกิจการของ กคช. ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์

ตามนโยบายและขอ้บงัคบัที�คณะกรรมการกาํหนด 
ผูว้า่การตอ้งรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ กคช. 
มาตรา ๒๒  ผูว้า่การมีอาํนาจ 
(๑) ปกครองบงัคบับญัชาพนกังานและลกูจา้งทุกตาํแหน่ง 
(๒) บรรจุ แต่งตั6 ง เลื�อนขั6น ตัดหรือลดขั6นเงินเดือนหรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินัย

พนักงานและลูกจ้าง  ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตําแหน่ง ตามข้อบังคับที�
คณะกรรมการกาํหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั6นรองผูว้่าการ ผูช่้วยผูว้่าการ ที�ปรึกษา 
ผูเ้ชี�ยวชาญ ผูอ้าํนวยการฝ่าย ผูอ้าํนวยการกอง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งที�เทียบเท่าตาํแหน่งดงักล่าวขึ6นไป 
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

(๓) วางระเบียบเกี�ยวกบัการปฏิบติังานของ กคช. โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัที�
คณะกรรมการกาํหนด 



มาตรา ๒๓  ในกิจการที�เกี�ยวกบับุคคลภายนอก ให้ผูว้่าการเป็นผูแ้ทนของ กคช. 
และในการนี6 ผูว้่าการจะมอบอาํนาจให้บุคคลใด ๆ กระทาํกิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได ้ทั6งนี6  ตาม
ขอ้บงัคบัที�คณะกรรมการกาํหนด 

นิติกรรมที�ผูว้่าการกระทาํโดยฝ่าฝืนขอ้บงัคบัที�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตาม
มาตรา ๑๖ วรรคสอง ยอ่มไม่ผกูพนั กคช. เวน้แต่คณะกรรมการจะใหส้ตัยาบนั 

มาตรา ๒๔  ในกรณีที�ไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งผูว้า่การหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ได ้
ถา้มีรองผูว้า่การ ให้รองผูว้า่การรักษาการแทนผูว้า่การ ถา้มีรองผูว้า่การหลายคน ให้รองผูว้า่การซึ� ง
ได้รับมอบหมายจากผู ้ว่าการเป็นผู ้รักษาการแทนผู้ว่าการ ถ้าผู ้ว่าการมิได้มอบหมาย ให้
คณะกรรมการแต่งตั6งรองผูว้า่การคนหนึ�งเป็นผูรั้กษาการแทนผูว้า่การ ถา้ไม่มีรองผูว้า่การ หรือรอง
ผูว้า่การไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหค้ณะกรรมการแต่งตั6งพนกังานคนหนึ�งคนใดเป็นผูรั้กษาการแทน
ผูว้า่การ ทั6งนี6  ใหน้าํมาตรา ๑๙ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ใหผู้รั้กษาการแทนผูว้า่การมีอาํนาจหนา้ที�อยา่งเดียวกบัผูว้า่การ 
มาตรา ๒๕  ประธานกรรมการ กรรมการ และพนักงานอาจได้รับโบนัสตาม

ระเบียบที�คณะรัฐมนตรีกาํหนด 

หมวด ๒/๑ 
นิติบุคคลชุมชนการเคหะ๖ 

   

มาตรา ๒๕/๑  ในหมวดนี6  
“เจ้าของเคหะ” หมายความว่า ผูเ้ป็นเจ้าของเคหะในโครงการ และหมายความ

รวมถึงคู่สัญญากบั กคช. ตามสัญญาจะซื6อจะขายหรือสัญญาเช่าซื6อเคหะในโครงการดว้ย แต่ไม่
รวมถึง กคช. ในฐานะที�เป็นเจา้ของเคหะในโครงการ 

“โครงการ” หมายความวา่ โครงการของ กคช. ในการจดัให้มีเคหะที�มิใช่อาคารชุด
ตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด 

“สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกนิติบุคคลชุมชนการเคหะ 
“ทรัพยสิ์นที�ใชป้ระโยชน์ร่วมกนั” หมายความวา่ ที�ดิน อาคาร หรือทรัพยสิ์นอื�นที� 

กคช. ไดจ้ดัทาํหรือมีไวเ้พื�อประโยชน์ร่วมกนัของผูอ้ยูอ่าศยั หรือที�ผูอ้ยูอ่าศยัไดจ้ดัทาํหรือร่วมกนัจดั
ใหมี้ขึ6นเพื�อประโยชน์ส่วนรวม 
                                                           

๖ หมวด ๒/๑ นิติบุคคลชุมชนการเคหะ มาตรา ๒๕/๑ ถึงมาตรา ๒๕/๑๖ เพิ�มโดยพระราชบญัญติัการ
เคหะแห่งชาติ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



มาตรา ๒๕/๒  เมื�อมีเจา้ของเคหะเป็นจาํนวนเกินสามในสี�ของเคหะทั6งหมดใน
โครงการแลว้และโครงการนั6นมีเคหะตั6งแต่สองร้อยหน่วยขึ6นไป ให ้กคช. ดาํเนินการให้มีการจดัตั6ง
นิติบุคคลชุมชนการเคหะเพื�อดูแลและบาํรุงรักษาสาธารณูปโภคและทรัพยสิ์นที�ใช้ประโยชน์
ร่วมกนั 

มาตรา ๒๕/๓  ในการดาํเนินการเพื�อให้มีการจดัตั6งนิติบุคคลชุมชนการเคหะตาม
มาตรา ๒๕/๒ ให้ กคช. จดัให้มีการสอบถามความเห็นเจา้ของเคหะเกี�ยวกบัการจดัตั6งนิติบุคคล
ชุมชนการเคหะ 

ในการดาํเนินการตามวรรคหนึ�งให้ กคช. จดัให้มีร่างขอ้บงัคบัของนิติบุคคลชุมชน
การเคหะที�จะจดัตั6งเสนอต่อที�ประชุมเจา้ของเคหะดว้ย 

ในกรณีที�เจา้ของเคหะตามวรรคหนึ� งแสดงความเห็นคัดคา้นการจดัตั6งนิติบุคคล
ชุมชนการเคหะไม่เกินกึ�งหนึ� งของเจา้ของเคหะทั6งหมดในโครงการขณะนั6น และเสียงขา้งมากของ
เจา้ของเคหะซึ� งอยู่ในที�ประชุมเห็นชอบดว้ยกบัร่างข้อบงัคบัตามวรรคสองแลว้ให้ กคช. รับจด
ทะเบียนขอ้บงัคบัและขึ6นทะเบียนชุมชนการเคหะนั6นเป็นนิติบุคคลตามพระราชบญัญติันี6  

ในกรณีที�เจา้ของเคหะตามวรรคหนึ� งแสดงความเห็นคัดคา้นการจดัตั6งนิติบุคคล
ชุมชนการเคหะเกินกวา่กึ�งหนึ� งของเจา้ของเคหะทั6งหมดในโครงการขณะนั6น ให้ยุติการดาํเนินการ
จดัตั6งนิติบุคคลชุมชนการเคหะนั6น 

การสอบถามความเห็นเจา้ของเคหะตามวรรคหนึ�ง และการประชุมเจา้ของเคหะให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที� กคช. กาํหนด 

มาตรา ๒๕/๔  ในกรณีโครงการที�มีเคหะน้อยกว่าสองร้อยหน่วย หรือกรณีการ
ดาํเนินการจดัตั6งนิติบุคคลชุมชนการเคหะยติุลงตามมาตรา ๒๕/๓ วรรคสี� หรือกรณีนิติบุคคลชุมชน
การเคหะถกูเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา ๒๕/๑๕ หากเจา้ของเคหะในโครงการดงักล่าวประสงคจ์ะ
จดัตั6งนิติบุคคลชุมชนการเคหะ ให้กระทาํไดโ้ดยเขา้ชื�อรวมกนัจาํนวนไม่น้อยกวา่หนึ� งในสิบของ
เจา้ของเคหะทั6งหมดในโครงการนั6น และยื�นคาํขอจดัตั6งนิติบุคคลชุมชนการเคหะต่อ กคช. ทั6งนี6  เมื�อ 
กคช. ไดรั้บคาํขอแลว้ใหด้าํเนินการต่อไป โดยนาํความในมาตรา ๒๕/๓ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

การเขา้ชื�อและการยื�นคาํขอตามวรรคหนึ� ง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื�อนไขที� กคช. กาํหนด 

มาตรา ๒๕/๕  การรับจดทะเบียนขอ้บงัคบั การขึ6นทะเบียนนิติบุคคล และการควบ
นิติบุคคลชุมชนการเคหะ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที� กคช. กาํหนด 

ขอ้บงัคบัของนิติบุคคลชุมชนการเคหะอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปนี6  
(๑) ชื�อนิติบุคคลชุมชนการเคหะ 



(๒) วตัถุประสงค ์
(๓) ที�ตั6งสาํนกังาน 
(๔) ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัคณะกรรมการชุมชนการเคหะ ไดแ้ก่ จาํนวนกรรมการการเลือก

วาระการดาํรงตาํแหน่ง อาํนาจหนา้ที� ค่าตอบแทน และการประชุมของคณะกรรมการชุมชนการเคหะ 
(๕) ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการดาํเนินงาน การบญัชี และการเงิน 
(๖) ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัสิทธิและหนา้ที�ของสมาชิก 
(๗) ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการประชุมใหญ่ของสมาชิก 
มาตรา ๒๕/๖  ให้นิติบุคคลชุมชนการเคหะมีคณะกรรมการชุมชนการเคหะ เป็น            

ผูด้าํเนินกิจการของนิติบุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของนิติบุคคลชุมชนการเคหะนั6น 
และอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของที�ประชุมใหญ่ของสมาชิก 

ประธานกรรมการชุมชนการเคหะเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคลชุมชนการเคหะใน
กิจการอนัเกี�ยวกบับุคคลภายนอก แต่อาจมอบหมายเป็นหนงัสือใหก้รรมการชุมชนการเคหะคนหนึ�ง
ทาํการแทนในเรื�องที�มอบหมายได ้

มาตรา ๒๕/๗  กรรมการชุมชนการเคหะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม 
ดงัต่อไปนี6  

(๑) เป็นผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการนั6น 
(๒) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงที�สุดให้จาํคุกในความผิดเกี�ยวกบั

ทรัพย ์เวน้แต่พน้โทษมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 
(๖) ไม่เคยถูกสั�งให้พน้จากตาํแหน่งกรรมการชุมชนการเคหะใด เวน้แต่พน้กาํหนด

หา้ปีนบัแต่วนัที�มีคาํสั�ง 
มาตรา ๒๕/๘  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการชุมชนการเคหะพน้

จากตาํแหน่งเมื�อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มิไดอ้ยูอ่าศยัในโครงการติดต่อกนัเกินหนึ�งร้อยแปดสิบวนั 
(๔) มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๕/๗ (๓) และ (๔) 



(๕) ไดรั้บโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงที�สุดให้จาํคุก เวน้แต่เป็นความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาท 

(๖) ถกูสั�งใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการชุมชนการเคหะตามมาตรา ๒๕/๑๓ วรรคสี� 
มาตรา ๒๕/๙  เจา้ของเคหะในโครงการที�มีการจดัตั6งนิติบุคคลชุมชนการเคหะ ยอ่ม

มีฐานะเป็นสมาชิกของนิติบุคคลชุมชนการเคหะนั6น 
ในกรณีที�เคหะหน่วยใดที�มีอาคารหรือสิ�งปลูกสร้างแลว้แต่ยงัมิได้มีผูใ้ดซื6อ ทาํ

สัญญาจะซื6อหรือเช่าซื6อกบั กคช. หรือไดโ้อนกลบัมาเป็นของ กคช. ให้ถือว่า กคช. มีฐานะเป็น
สมาชิกสาํหรับเคหะแต่ละหน่วยนั6น 

การนับคะแนนเสียงในการประชุมใหญ่ของสมาชิก ให้สมาชิกมีคะแนนเสียงหนึ� ง
เสียงต่อเคหะหนึ�งหน่วยที�ตนเป็นเจา้ของ 

มาตรา ๒๕/๑๐  ให้นิติบุคคลชุมชนการเคหะมีอํานาจในการปกครอง ดูแล 
บาํรุงรักษา ใช ้และจดัหาผลประโยชน์จากสาธารณูปโภคและทรัพยสิ์นที�ใชป้ระโยชน์ร่วมกนัใน
โครงการ ทั6งนี6  ตามรายการที� กคช. กาํหนด 

การดาํเนินการของนิติบุคคลชุมชนการเคหะเกี�ยวกบัสาธารณูปโภคและทรัพยสิ์นที�ใช้
ประโยชน์ร่วมกนัตามวรรคหนึ� ง ตอ้งเป็นไปเพื�อประโยชน์ร่วมกนัของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการและจะ
เปลี�ยนแปลงการใชป้ระโยชน์แห่งทรัพยสิ์นดงักล่าวมิได ้เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบเป็นหนังสือจาก 
กคช. 

ในกรณีที�นิติบุคคลชุมชนการเคหะเห็นสมควรมอบสาธารณูปโภคหรือทรัพยสิ์นที�
ใชป้ระโยชน์ร่วมกนัตามวรรคหนึ� ง ให้หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื�นดูแลและ
บาํรุงรักษาเพื�อใชเ้ป็นประโยชน์สาธารณะ และที�ประชุมใหญ่ของสมาชิกเห็นชอบดว้ย ถา้ กคช. 
เห็นวา่การมอบให้หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื�นดงักล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์
ร่วมกนัแก่ผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ ให้ กคช. มีอาํนาจโอนหรืออนุญาตให้หน่วยงานของรัฐหรือนิติ
บุคคลตามกฎหมายอื�นดงักล่าวดูแลและบาํรุงรักษาสาธารณูปโภคหรือทรัพยสิ์นที�ใช้ประโยชน์
ร่วมกนันั6นได ้

ในกรณีที�การใชอ้าํนาจปกครอง ดูแล บาํรุงรักษา ใช้ หรือจดัหาผลประโยชน์จาก
สาธารณูปโภคและทรัพยสิ์นที�ใช้ประโยชน์ร่วมกนัตามวรรคหนึ� งของนิติบุคคลชุมชนการเคหะ 
มิไดเ้ป็นไปตามวรรคสอง กคช. จะเพิกถอนอาํนาจดงักล่าวสาํหรับสาธารณูปโภคและทรัพยสิ์นที�ใช้
ประโยชน์ร่วมกนันั6นกไ็ด ้และจะโอนหรืออนุญาตให้หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย
อื�นดูแลและบาํรุงรักษาสาธารณูปโภคและทรัพยสิ์นที�ใชป้ระโยชน์ร่วมกนัเพื�อประโยชน์ร่วมกนั
ของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการนั6นต่อไปกไ็ด ้



 
มาตรา ๒๕/๑๑  เพื�อประโยชน์ของผูอ้ยูอ่าศยั ให้นิติบุคคลชุมชนการเคหะมีอาํนาจ 

ดงัต่อไปนี6  
(๑) ดูแลและบาํรุงรักษาสาธารณูปโภคและทรัพยสิ์นที�ใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 
(๒) วางระเบียบเกี�ยวกบัการใชส้าธารณูปโภคและทรัพยสิ์นที�ใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 
(๓) กาํหนดข้อห้ามการกระทาํอนัอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อน

รําคาญเกินควรแก่ส่วนรวม หรือความสงบเรียบร้อยหรือสวสัดิภาพของผูอ้ยูอ่าศยั 
(๔) กาํหนดขอ้หา้มเกี�ยวกบัการใชเ้คหะในการประกอบกิจการหรือในการประกอบ

อาชีพของผูอ้ยูอ่าศยัที�อาจก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผูอ้ยูอ่าศยัอื�น 
(๕) วางระเบียบเกี�ยวกบัการจราจร 
(๖) จดัใหมี้บริการสาธารณะและการรักษาความปลอดภยั 
(๗) เรียกเก็บค่าบริการในการดูแลและบาํรุงรักษาตาม (๑) และค่าบริการตาม (๖) 

และค่าใช้จ่ายอื�นจากสมาชิก ทั6 งนี6  เท่าที� เหมาะสมและจําเป็นต่อการบํารุงรักษา และจัดการ
สาธารณูปโภคบริการสาธารณะ และการรักษาความปลอดภยั รวมทั6งกาํหนดเงินเพิ�ม ในกรณีไม่
ชาํระหรือชาํระล่าชา้ซึ� งตอ้งไม่เกินอตัราร้อยละสองต่อเดือนของจาํนวนเงินที�ไม่ชาํระหรือชาํระ
ล่าชา้ 

(๘) กาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุมชนการเคหะและค่าใช้จ่ายในการ
ดาํเนินงานของนิติบุคคลชุมชนการเคหะ ซึ�งตอ้งไม่เกินอตัราที� กคช. กาํหนด 

(๙) ยื�นคาํร้องทุกข์หรือเป็นคู่ความในคดีข้อพิพาทแทนสมาชิกเกี�ยวกับกรณีที�
กระทบสิทธิหรือประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม 

การดาํเนินการตาม (๓) (๔) และ (๘) จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากที�ประชุมใหญ่
ของสมาชิก 

มาตรา ๒๕/๑๒  การดาํเนินการใด ๆ ทางทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสาํหรับเคหะ 
ใหเ้จา้พนกังานที�ดินรับจดทะเบียนไดเ้มื�อผูข้อจดทะเบียนไดแ้สดงหนงัสือรับรองจากคณะกรรมการ
ชุมชนการเคหะหรือ กคช. แลว้แต่กรณี ว่าไดมี้การชาํระเงินค่าบริการและเงินเพิ�มตามมาตรา ๒๕/
๑๑ (๗) สาํหรับเคหะ นั6นครบถว้นแลว้ 

ให้ถือวา่หนี6 ค่าบริการในการดูแลและบาํรุงรักษาสาธารณูปโภคและทรัพยสิ์นที�ใช้
ประโยชน์ร่วมกนัตามมาตรา ๒๕/๑๑ (๑) และค่าบริการในการจดัให้มีการรักษาความปลอดภยัตาม
มาตรา ๒๕/๑๑ (๖) เป็นหนี6 บุริมสิทธิในมูลรักษาอสงัหาริมทรัพยเ์หนือเคหะของผูค้า้งชาํระ 



มาตรา ๒๕/๑๓  ให ้กคช. มีหนา้ที�ในการส่งเสริม สนบัสนุน และใหค้วามช่วยเหลือ
นิติบุคคลชุมชนการเคหะตามควรแก่กรณี รวมทั6งมีอาํนาจหน้าที�กาํกบัดูแลการดาํเนินการของนิติ
บุคคลชุมชนการเคหะใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อยและเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 

สมาชิกเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่าหนึ� งในห้าของสมาชิกทั6งหมดในโครงการมีสิทธิ
เขา้ชื�อกนัร้องเรียนต่อ กคช. ว่าการกระทาํของคณะกรรมการชุมชนการเคหะไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
หรือขอ้บงัคบัของนิติบุคคลชุมชนการเคหะ หรือก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่ผูอ้ยูอ่าศยัเกินสมควร 

เมื�อ กคช. ไดรั้บเรื�องร้องเรียนตามวรรคสอง ใหท้าํการตรวจสอบขอ้เท็จจริงโดยเร็ว 
ในกรณีที� กคช. เห็นวา่มีการกระทาํตามที�มีผูร้้องเรียน ให้ กคช. มีอาํนาจสั�งให้คณะกรรมการชุมชน
การเคหะระงับหรือแก้ไขการกระทาํนั6 น หรือแก้ไขหรือยกเลิกระเบียบหรือข้อห้ามได้ตามที�
เห็นสมควร 

ในกรณีที�ผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริงปรากฏวา่คณะกรรมการชุมชนการเคหะหรือ
กรรมการชุมชนการเคหะคนใดกระทาํการโดยทุจริตหรือก่อให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อน
รําคาญแก่ผูอ้ยู่อาศัยอย่างร้ายแรง ให้ กคช. มีอาํนาจสั�งให้คณะกรรมการชุมชนการเคหะหรือ
กรรมการชุมชนการเคหะนั6นพน้จากตาํแหน่ง 

การดาํเนินการตามวรรคสามหรือวรรคสี�  ไม่เป็นเหตุให้คณะกรรมการชุมชนการ
เคหะหรือกรรมการชุมชนการเคหะนั6นพน้จากความรับผิดในทางแพ่งหรือทางอาญาเกี�ยวกบัการ
กระทาํดงักล่าว 

มาตรา ๒๕/๑๔  ในโครงการที�ไม่มีการจดัตั6 งนิติบุคคลชุมชนการเคหะ ให้เป็น
หนา้ที�ของ กคช. ในการดูแลและบาํรุงรักษาสาธารณูปโภคและทรัพยสิ์นที�ใชป้ระโยชน์ร่วมกนั และ
เพื�อประโยชน์ในการดาํเนินการดงักล่าว ให้ กคช. มีอาํนาจเช่นเดียวกบันิติบุคคลชุมชนการเคหะ
ตามมาตรา ๒๕/๑๑ แต่มิใหน้าํความในมาตรา ๒๕/๑๑ วรรคสอง มาใชบ้งัคบักบัการดาํเนินการของ 
กคช. 

ให ้กคช. พน้จากหนา้ที�ในการดูแลและบาํรุงรักษาสาธารณูปโภคและทรัพยสิ์นที�ใช้
ประโยชน์ร่วมกนัตามวรรคหนึ�ง เมื�อไดจ้ดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคและทรัพยสิ์นที�ใชป้ระโยชน์
ร่วมกันดังกล่าวให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื�นเพื�อใช้เป็นประโยชน์
สาธารณะ แต่ทั6งนี6ตอ้งประกาศใหผู้อ้ยูอ่าศยัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่หนึ�งปี 

ใหน้าํความในวรรคหนึ�งมาใชบ้งัคบัในกรณีที�นิติบุคคลชุมชนการเคหะถูกเพิกถอน
ทะเบียนตามมาตรา ๒๕/๑๕ และ กคช. ยงัมิไดพ้น้จากหนา้ที�ตามวรรคสอง 

มาตรา ๒๕/๑๕  ให้ กคช. เพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลชุมชนการเคหะ เมื�อปรากฏ
ขอ้เทจ็จริงอยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงัต่อไปนี6  



 
(๑) เมื�อ กคช. เห็นวา่นิติบุคคลชุมชนการเคหะไม่อาจดาํเนินการต่อไปไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด 
(๒) ไม่มีบุคคลใดยอมเป็นกรรมการชุมชนการเคหะ 
(๓) ที�ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สองในสามของคะแนนเสียง

ของสมาชิกทั6งหมดในโครงการ ใหย้กเลิกนิติบุคคลชุมชนการเคหะ 
ก่อนเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลชุมชนการเคหะตามกรณี (๑) ให้ กคช. จดัให้มีการ

ประชุมใหญ่ของสมาชิกเพื�อลงมติเกี�ยวกบัการเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลชุมชนการเคหะ หาก
สมาชิกแสดงความเห็นคดัคา้นการเพิกถอนดงักล่าวจาํนวนเกินกว่ากึ�งหนึ� งของคะแนนเสียงของ
สมาชิกทั6งหมดในโครงการ ให ้กคช. งดการเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลชุมชนการเคหะนั6น 

เมื�อเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลชุมชนการเคหะตามวรรคหนึ� งแลว้ ให้ กคช. หรือ
คณะกรรมการนิติบุคคลชุมชนการเคหะ แลว้แต่กรณี แต่งตั6งผูช้าํระบญัชีภายในสิบสี�วนันบัแต่วนัที�
เพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลชุมชนการเคหะ และให้นาํบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยว์่าดว้ยการชาํระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจาํกดั และบริษทัจาํกดั มาใช้
บงัคบัแก่การชาํระบญัชีของนิติบุคคลชุมชนการเคหะโดยอนุโลม 

ในการเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลชุมชนการเคหะตามกรณี (๒) ให้ กคช. แต่งตั6 ง
กรรมการชุมชนการเคหะจากผูอ้ยูอ่าศยัไดต้ามที�เห็นสมควรเพื�อปฏิบติัหนา้ที�ในระหวา่งการชาํระบญัชี 

ผูช้าํระบญัชีตอ้งจดัการชาํระบญัชีของนิติบุคคลชุมชนการเคหะให้เสร็จภายในหนึ�ง
ปีนบัแต่วนัที�ไดรั้บแต่งตั6ง เวน้แต่ กคช. จะกาํหนดเวลาไวเ้ป็นอยา่งอื�น 

การเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลชุมชนการเคหะตามวรรคหนึ� ง ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที� กคช. กาํหนด 

มาตรา ๒๕/๑๖  เมื�อนิติบุคคลชุมชนการเคหะถูกเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา ๒๕/๑๕     
ให้โอนบรรดาสาธารณูปโภคและทรัพย์สินที�ใช้ประโยชน์ร่วมกันที�ยงัเป็นของ กคช. ให้แก่
หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื�นตามที� กคช. กาํหนด 

การดาํเนินการเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นอื�นที�เหลือภายหลงัการชาํระบญัชี นอกจากกรณี
ตามวรรคหนึ�งใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที� กคช. กาํหนด 

หมวด ๓ 
การร้องทุกขแ์ละการสงเคราะห์ 

   

มาตรา ๒๖  ใหผู้ป้ฏิบติังานมีสิทธิร้องทุกขไ์ดต้ามขอ้บงัคบัที�คณะกรรมการกาํหนด 



 
มาตรา ๒๗  ให้ กคช. จดัให้มีกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื�น เพื�อสวสัดิการ

ของผูป้ฏิบติังานใน กคช. และครอบครัวของผูป้ฏิบติังานในกรณีพน้จากตาํแหน่ง ประสบอุบติัเหตุ 
เจบ็ป่วย ตาย หรือกรณีอื�นอนัควรแก่การสงเคราะห์ ทั6งนี6  ตามขอ้บงัคบัที�คณะกรรมการกาํหนด 

หมวด ๔ 
การกาํกบัและควบคุม 
   

มาตรา ๒๘  ใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจหนา้ที�กาํกบัโดยทั�วไปซึ�งกิจการของ กคช. เพื�อการ
นี6อาจสั�งให ้กคช. ชี6แจงขอ้เทจ็จริง แสดงความคิดเห็น หรือทาํรายงาน หรือยบัย ั6งการกระทาํที�ขดัต่อ
นโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอาํนาจที�จะสั�งให้ปฏิบติัตามนโยบายของ
รัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และสั�งสอบสวนขอ้เทจ็จริงที�เกี�ยวกบัการดาํเนินกิจการ 

ในกรณีที� กคช. จะต้องเสนอเรื� องไปยงัคณะรัฐมนตรี ให้คณะกรรมการนาํเรื� อง
เสนอรัฐมนตรีเพื�อเสนอต่อไปยงัคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๙  ในการดาํเนินกิจการของ กคช. ใหค้าํนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน 
ในการนี6 ให้ถือว่า วตัถุประสงค์ตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๔) เป็นวตัถุประสงค์เพื�อ

ประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายวา่ดว้ยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์
เมื�อ กคช. มีความจาํเป็นจะตอ้งไดม้าซึ�งอสงัหาริมทรัพย ์เพื�อใชใ้นการดาํเนินกิจการ

ตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๔) ใหด้าํเนินการเวนคืนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์
มาตรา ๓๐  การเวนคืนอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อใชใ้นการดาํเนินกิจการตามมาตรา ๖ (๑) 

จะกระทาํไดแ้ต่เฉพาะในกรณีจดัทาํทางเขา้ออกเพื�อเป็นทางสาธารณะเท่านั6น 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยเ์พื�อใช้ในกิจการตามมาตรา ๖ (๔) จะต้องเป็นการ

เวนคืนเพื�อการผงัเมือง การสาธารณสุข การป้องกนัมลภาวะ การใชป้ระโยชน์ในที�ดิน หรือการจดั
เคหะใหแ้ก่ประชาชนที�ตอ้งยา้ยออกไปจากแหล่งเสื�อมโทรมเป็นสาํคญั 

มาตรา ๓๑  กคช. ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดาํเนินการ
ดงัต่อไปนี6ได ้

(๑) กูย้มืเงินเป็นจาํนวนเกินครั6 งละหา้สิบลา้นบาท 
(๒) ออกพนัธบตัรหรือตราสารอื�นใดเพื�อการลงทุน 
 
 



หมวด ๕ 
การเงิน การบญัชี และการตรวจสอบ 

   

มาตรา ๓๒  ให้ กคช. จดัทาํงบประมาณประจาํปีโดยจาํแนกเงินที�จะได้รับ และ
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกิจการในปีหนึ�ง ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินกิจการให้แยกเป็นงบลงทุนและงบทาํการ งบลงทุนนั6นให้
นาํเสนอคณะรัฐมนตรีเพื�อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ส่วนงบทาํการให้นาํเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื�อทราบ 

มาตรา ๓๓  รายไดที้� กคช. ไดรั้บจากการดาํเนินงานให้ตกเป็นของ กคช. สาํหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน และเมื�อหักรายจ่ายสําหรับการดาํเนินงานและค่าภาระต่าง ๆ ที�
เหมาะสม รวมตลอดถึงค่าบาํรุงรักษา ค่าเสื�อมราคา เงินสาํรองตามมาตรา ๑๐ ประโยชน์ตอบแทน
ตามมาตรา ๑๗ โบนัสตามมาตรา ๒๕ เงินสบทบกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื�นตาม
มาตรา ๒๗ และเงินลงทุนตามที�ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว้ เหลือเท่าใดให้จดัเป็น
ทุนของ กคช. 

ถา้รายไดมี้ไม่เพียงพอสาํหรับรายจ่ายตามวรรคหนึ�ง นอกจากเงินสาํรองตามมาตรา 
๑๐ และ กคช. ไม่สามารถหาเงินจากทางอื�นได ้รัฐอาจจ่ายเงินอุดหนุนใหแ้ก่ กคช. ไดเ้ท่าที�จาํเป็น 

มาตรา ๓๔  ให้ กคช. เปิดบัญชีเงินฝากไวก้ับธนาคารตามระเบียบของสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๕  ให้ กคช. วางและรักษาไวซึ้� งระบบการบญัชีที�เหมาะสมแก่กิจการแยก
ตามประเภทงานส่วนที�สาํคญั มีสมุดบญัชีลงรายการรายรับและรายจ่ายเงินสินทรัพยแ์ละหนี6 สินที�
แสดงกิจการที�เป็นอยูต่ามความเป็นจริงและตามที�ควรตามประเภทงาน พร้อมดว้ยขอ้ความอนัเป็น
ที�มาของรายการนั6น ๆ และใหมี้การตรวจสอบบญัชีภายในเป็นประจาํ 

มาตรา ๓๖  ให้ กคช. จดัทาํงบดุล บญัชีทาํการ และบญัชีกาํไรขาดทุน ส่งผูส้อบ
บญัชีภายในหนึ�งร้อยยี�สิบวนันบัแต่วนัสิ6นปีบญัชี 

มาตรา ๓๗  ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูส้อบบัญชี ทําการตรวจสอบ 
รับรองบญัชีและการเงินทุกประเภทของ กคช. ทุกปี 

มาตรา ๓๘  ใหผู้ส้อบบญัชีมีอาํนาจตรวจสรรพสมุดบญัชีและเอกสารหลกัฐานของ 
กคช. เพื�อการนี6 ใหมี้อาํนาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผูว้า่การ พนกังาน ลกูจา้ง และผูอื้�น
ซึ�งเป็นผูแ้ทนของ กคช. 



มาตรา ๓๙  ให้ผู ้สอบบัญชีทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อ
คณะกรรมการภายในหนึ�งร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัสิ6นปีบญัชี เพื�อเสนอต่อไปยงัคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๔๐  ให้คณะกรรมการทาํรายงานปีละครั6 งเสนอรัฐมนตรี รายงานนี6 ให้
กล่าวถึงผลงานในปีที�ล่วงแลว้ของ กคช. และคาํชี6แจงเกี�ยวกบันโยบายของคณะกรรมการโครงการ
และแผนงานที�จะจดัทาํในภายหนา้ 

ให้ กคช. โฆษณารายงานประจาํปีที�สิ6นไป โดยแสดงงบดุลบญัชีทาํการและบญัชี
กาํไรขาดทุนที�ผูส้อบบญัชีรับรองว่าถูกตอ้งแลว้ รวมทั6งรายงานสรุปผลงานในปีที�ล่วงมา ภายใน
หนึ�งร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัสิ6นปีบญัชีของ กคช. 

บทเฉพาะกาล 
   

มาตรา ๔๑  ใหป้ระธานกรรมการและกรรมการการเคหะแห่งชาติ ซึ� งดาํรงตาํแหน่ง
อยูใ่นวนัที�พระราชบญัญติันี6ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการการ
เคหะแห่งชาติตามพระราชบญัญติันี6 ต่อไปตามวาระที�เหลืออยู ่และให้ถือวา่วาระดงักล่าวเป็นวาระ
การดาํรงตาํแหน่งวาระแรกตามพระราชบญัญติันี6  

มาตรา ๔๒  ให้ผูว้่าการซึ� งดาํรงตาํแหน่งอยู่ในวนัที�พระราชบญัญติันี6ประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษาเป็นผูว้า่การตามพระราชบญัญติันี6  

มาตรา ๔๓  ให้โอนกิจการ ทรัพยสิ์น สิทธิ หนี6  ทุน ความรับผิด งบประมาณ พนกังาน
และลกูจา้งของการเคหะแห่งชาติที�มีอยูใ่นวนัที�พระราชบญัญติันี6ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเป็นของ 
กคช. ตามพระราชบญัญติันี6  

มาตรา ๔๔  บรรดาประกาศ คาํสั�ง ขอ้บงัคบั และระเบียบของการเคหะแห่งชาติ ซึ� ง
ใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัที�พระราชบญัญติันี6ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าที�ไม่ขดั
หรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติันี6  ทั6งนี6  จนกวา่จะไดมี้การแกไ้ขหรือยกเลิก 

 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภยั 
นายกรัฐมนตรี 

 
 

 



 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี6  คือ โดยที�ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบั
ที� ๓๑๖ ลงวนัที� ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใช้บังคับเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางประการไม่
เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั สมควรปรับปรุงอาํนาจหนา้ที�ของการเคหะแห่งชาติเพื�อให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และเพิ�มบทบัญญัติให้การเคหะแห่งชาติสามารถเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์เพื�อเป็นทางสาธารณะได้ รวมทั6 งขยายวงเงินในการกู้ยืมที�จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี นอกจากนี6 สมควรแก้ไขวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการใน
คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติให้สอดคลอ้งกบักฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี6  

 
*พระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบัญญติัให้สอดคลอ้งกบัการโอนอาํนาจหน้าที�ของส่วนราชการให้
เป็นไปตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๗ 
 

มาตรา ๑๑  ในพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้แก้ไขคําว่า 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั�นคง
ของมนุษย”์ และคาํว่า “ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย” เป็น “ผูแ้ทนกระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มั�นคงของมนุษย”์ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบันี6  คือ โดยที�พระราชบญัญติัปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญติัใหจ้ดัตั6งส่วนราชการขึ6นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ� งได้
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอาํนาจหน้าที�ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั6นแลว้ และเนื�องจากพระราชบญัญติัดงักล่าวได้
บญัญติัใหโ้อนอาํนาจหนา้ที�ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผูด้าํรงตาํแหน่งหรือผูซึ้� งปฏิบติัหนา้ที�ในส่วน
ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยใหมี้การแกไ้ขบทบญัญติัต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัอาํนาจ
หนา้ที�ที�โอนไปดว้ย ฉะนั6น เพื�ออนุวติัให้เป็นไปตามหลกัการที�ปรากฏในพระราชบญัญติัและพระ
ราชกฤษฎีกาดงักล่าว จึงสมควรแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัการโอนส่วนราชการ 
เพื�อใหผู้เ้กี�ยวขอ้งมีความชดัเจนในการใชก้ฎหมายโดยไม่ตอ้งไปคน้หาในกฎหมายโอนอาํนาจ 

                                                           

๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที� ๑๐๒ ก/หนา้ ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
 
 



 
หนา้ที�วา่ตามกฎหมายใดไดมี้การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผูรั้บผิดชอบตามกฎหมายนั6นไป
เป็นของหน่วยงานใดหรือผูใ้ดแล้ว โดยแกไ้ขบทบัญญติัของกฎหมายให้มีการเปลี�ยนชื�อส่วน
ราชการ รัฐมนตรี ผูด้าํรงตาํแหน่งหรือผูซึ้� งปฏิบติัหนา้ที�ของส่วนราชการให้ตรงกบัการโอนอาํนาจ
หน้าที� และเพิ�มผูแ้ทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที�มีการตดัโอนจากส่วน
ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั6งตดัส่วนราชการเดิมที�มีการยุบเลิกแลว้ ซึ� งเป็นการ
แกไ้ขใหต้รงตามพระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกานี6  

 
พระราชบญัญติัการเคหะแห่งชาติ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๘ 

 
มาตรา ๗  เจา้ของเคหะในโครงการที� กคช. ดาํเนินการไปแลว้ก่อนวนัที�พระราชบญัญติั

นี6 ใชบ้งัคบั หากประสงค์จะจดัตั6งนิติบุคคลชุมชนการเคหะตามพระราชบญัญติัการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๗ ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติันี6  ให้กระทาํไดโ้ดยเขา้ชื�อกนัจาํนวนไม่น้อยกว่าหนึ� งใน
สิบของเจา้ของเคหะทั6งหมดในโครงการนั6น และยื�นคาํขอจดัตั6งนิติบุคคลชุมชนการเคหะต่อ กคช. ตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขที� กคช. กาํหนด 

เมื�อ กคช. ไดรั้บคาํขอตามวรรคหนึ� ง ให้ดาํเนินการให้มีการจดัตั6งนิติบุคคลชุมชน
การเคหะนั6นโดยเร็ว โดยให้นาํความในหมวด ๒/๑ นิติบุคคลชุมชนการเคหะแห่งพระราชบญัญติั
การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ�งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติันี6  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์

รักษาการตามพระราชบญัญติันี6  
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี6  คือ โดยที�ปัจจุบนัรัฐบาลมีนโยบาย
แกไ้ขปัญหาความยากจนและขยายโอกาสใหค้นยากจนและคนดอ้ยโอกาส ซึ� งนโยบายประการหนึ�ง
คือการส่งเสริมใหผู้มี้รายไดน้อ้ยไดมี้ที�อยูอ่าศยั รวมทั6งไดรั้บการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้
ดีขึ6 น ดังนั6 น เพื�อให้การเคหะแห่งชาติสามารถดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สมควรปรับปรุงอาํนาจหนา้ที�ของการเคหะแห่งชาติใหร้องรับกบัการพฒันาเมืองและ 

                                                           

๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที� ๕๖ ก/หนา้ ๘/๑๙ กนัยายน ๒๕๕๐ 



การบริหารชุมชน อีกทั6งสมควรส่งเสริมให้ประชาชนผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการการจดัให้มีที�อยูอ่าศยั
ของการเคหะแห่งชาติได้มีการรวมตวัจดัตั6 งเป็นนิติบุคคลเพื�อบริหารจดัการสาธารณูปโภคและ
ทรัพยสิ์นที�ใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของผูอ้ยูอ่าศยัดว้ยกนัเอง จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


