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คู่มือสําหรั บประชาชน: การจดทะเบียนเกียวกับนิตบิ ุคคลอาคารชุด
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การจดทะเบียนเกียวกับนิติบคุ คลอาคารชุด
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. อาคารชุดพ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ มเติ มโดยพ.ร.บ. อาคารชุด (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551
2)

กฎกระทรวงกํ าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการจดทะเบี ยนอาคารชุดการออกหนังสื อกรรมสิ ทธิ ห้องชุด
และการจดทะเบี ยนนิ ติบคุ คลอาคารชุดพ.ศ.2553

3)

ระเบี ยบกรมที ดิ นว่าด้วยอาคารชุดพ.ศ.2554

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่ได้ ระบุ
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 16/07/2015 11:27การจดทะเบียนเกียวกับนิตบิ คุ คลอาคาร
ชุดสํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการสํานักงานที ดิ นกรุงเทพมหานครและสาขาสํานักงานที ดิ นจังหวัด/สํานักงานที ดิ นสาขา/
สํานักงานที ดิ นฯส่วนแยก/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
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หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การจดทะเบียนเกียวกับนิตบิ คุ คลอาคารชุดประกอบด้ วยการจดทะเบียน 3 ประเภทคือ
1.การจดทะเบียนเปลียนแปลงข้ อบังคับนิตบิ คุ คลอาคารชุด
กรณีทีนิตบิ คุ คลอาคารชุดมีการเปลียนแปลงข้ อบังคับทีได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วให้ ผ้ จู ดั การนิติบคุ คลอาคารชุดยืนคําขอจด
ทะเบียนเปลียนแปลงข้ อบังคับต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีตามแบบอ.ช.4 พร้ อมด้ วยเอกสารหลักฐานเมือพนักงานเจ้ าหน้ าที
พิจารณาแล้ วเห็นว่าคําขอดังกล่าวมีหลักฐานครบถ้ วนข้ อบังคับทีเปลียนแปลงใหม่ไม่ขดั ต่อกฎหมายการเรี ยกประชุม
และวิธีการประชุมตลอดจนมติของทีประชุมใหญ่เจ้ าของร่วมเป็ นไปตามพระราชบัญญัตอิ าคารชุดพ.ศ.2522 แก้ ไข
เพิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที 4) พ.ศ.2551 ก็จะดําเนินการจดทะเบียนเปลียนแปลงข้ อบังคับดังกล่าว
2.การจดทะเบียนผู้จดั การนิตบิ คุ คลอาคารชุด
กรณีนิติบคุ คลอาคารชุดมีการเปลียนแปลงผู้จดั การนิตบิ คุ คลอาคารชุดตามมติทีประชุมใหญ่เจ้ าของร่วมให้ ผ้ จู ดั การซึง
ได้ รับแต่งตังยืนคําขอต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีตามแบบอ.ช.17 พร้ อมด้ วยเอกสารหลักฐานเมือพนักงานเจ้ าหน้ าทีพิจารณา
แล้ วเห็นว่าคําขอดังกล่าวมีหลักฐานครบถ้ วนผู้ได้ รับแต่งตังเป็ นผู้จดั การมีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามการ
เรี ยกประชุมวิธีการประชุมและมติของทีประชุมใหญ่ของเจ้ าของร่วมเป็ นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ.2522
แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตอิ าคารชุด (ฉบับที 4) พ.ศ.2551 ก็จะดําเนินการจดทะเบียนผู้จดั การนิตบิ คุ คลอาคาร
ชุด
สําหรับคุณสมบัตขิ องผู้จดั การนิติบคุ คลอาคารชุดต้ องเป็ นไปตามมาตรา 35 และมาตรา 35/1 แห่งพระราชบัญญัติ
อาคารชุดพ.ศ. 2522 แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตอิ าคารชุด (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 คือให้ นิตบิ คุ คลอาคารชุดมี
ผู้จดั การนิติบคุ คลอาคารชุดหนึงคนจะเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิตบิ คุ คลก็ได้ ในกรณีทีนิตบิ คุ คลเป็ นผู้จดั การให้ นิติบคุ คล
นันแต่งตังบุคคลธรรมดาคนหนึงเป็ นผู้ดําเนินการแทนนิติบคุ คลในฐานะผู้จดั การซึงผู้จดั การนิติบคุ คลอาคารชุดต้ องมี
อายุไม่ตํากว่ายีสิบห้ าปี บริ บรู ณ์และต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังนี

เป็ นบุคคลล้ มละลาย
เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
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เคยถูกไล่ออกปลดออกหรื อให้ ออกจากราชการองค์การหรื อหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชนฐานทุจริ ตต่อหน้ าที
เคยได้ รับโทษจําคุยโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้ จําคุกเว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้ กระทําโดยประมาทหรื อ
ความผิดลหุโทษ
เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นผู้จดั การเพราะเหตุทจุ ริ ตหรื อมีความประพฤติเสือมเสียหรื อบกพร่ องในศีลธรรมอันดี
มีหนีค้ างชําระค่าใช้ จา่ ยตามมาตรา 18

ในกรณีทีผู้จดั การนิติบคุ คลเป็ นนิติบคุ คลผู้ดําเนินการแทนนิตบิ คุ คลนันในฐานะผู้จดั การต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวด้ วย

3. การจดทะเบียนกรรมการนิตบิ คุ คลอาคารชุด
กรณีนิติบคุ คลอาคารชุดมีการแต่งตัง/เปลียนแปลงคณะกรรมการนิตบิ คุ คลอาคารชุดให้ ผ้ จู ดั การยืนคําขอต่อพนักงาน
เจ้ าหน้ าทีตามแบบอ.ช.17 พร้ อมด้ วยเอกสารหลักฐานเมือพนักงานเจ้ าหน้ าทีพิจารณาแล้ วเห็นว่าคําขอดังกล่าวมี
หลักฐานครบถ้ วนผู้ได้ รับแต่งตังเป็ นกรรมการมีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามการเรี ยกประชุมวิธีการประชุม
และมติของทีประชุมใหญ่ของเจ้ าของร่วมเป็ นไปตามพระราชบัญญัตอิ าคารชุดพ.ศ.2522 แก้ ไขเพิมเติมโดย
พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที 4) พ.ศ.2551 ก็จะดําเนินการจดทะเบียนแต่งตัง/เปลียนแปลงกรรมการนิตบิ คุ คล
อาคารชุดสําหรับคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการนิตบิ คุ คลอาคารชุดต้ องเป็ นไปตามมาตรา 37/1 คือ

เจ้ าของร่วมหรื อคูส่ มรสของเจ้ าของร่วม
ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์ ในกรณีทีเจ้ าของร่วมเป็ นผู้เยาว์คนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้
ความสามารถแล้ วแต่กรณี
ตัวแทนของนิตบิ คุ คลอาคารชุดจํานวนหนึงคนในกรณีทีนิตบิ คุ คลเป็ นเจ้ าของร่วม

ในกรณีทีห้ องชุดใดมีผ้ ถู ือกรรมสิทธิเป็ นเจ้ าของร่ วมหลายคนให้ มีสิทธิได้ รับแต่งตังเป็ นกรรมการจํานวนหนึงคน
และบุคคลซึงจะได้ รับแต่งตังเป็ นกรรมการต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี
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เป็ นผู้เยาว์คนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
เคยถูกทีประชุมใหญ่เจ้ าของร่วมให้ พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรื อถอดถอนจากการเป็ นผู้จดั การเพราะเหตุทจุ ริ ตหรื อ
มีความประพฤติเสือมเสียหรื อบกพร่ องในศีลธรรมอันดี
เคยถูกไล่ออกปลดออกหรื อให้ ออกจากราชการองค์การหรื อหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน
เคยได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้ จําคุกเว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้ กระทําโดยประมาทหรื อ
ความผิดลหุโทษ

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

การตรวจสอบเอกสาร

- ยืนคําขอชําระค่าคําขอ
20 นาที
และตรวจสอบความถูกต้ อง
ของเอกสาร

การพิจารณา

-พิจารณาคุณสมบัตแิ ละ
13 วันทําการ สํานักงานทีดิน
ลักษณะต้ องห้ ามของ
จังหวัด
ผู้จดั การนิติบคุ คลอาคารชุด
นครสวรรค์
คณะกรรมการนิตบิ คุ คล
อาคารชุดและพิจารณาว่า
ข้ อบังคับมีสาระตามที
กฎหมายกําหนดหรื อไม่

1)

2)

หมายเหตุ

(หน่วยงานที
รับผิดชอบ
- สํานักงานทีดิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีดิน
จังหวัดสํานักงาน
ทีดินสาขาและ
ส่วนแยก)
(หน่วยงานที
รับผิดชอบ
- สํานักงานทีดิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีดิน
จังหวัดสํานักงาน
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

รวมทังการเรี ยกประชุม
วิธีการประชุมและมติของที
ประชุมใหญ่เจ้ าของร่ วม
เป็ นไปตามทีกฎหมาย
กําหนดหรื อไม่
-เจ้ าหน้ าทีดําเนินการจัดทํา
เอกสารทีเกียวข้ องกับการ
จดทะเบียน
- แจ้ งให้ ผ้ ยู ืนคําขอมาชําระ
ค่าธรรมเนียม
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

- ชําระค่าธรรมเนียม
- พนักงานเจ้ าหน้ าทีจด
ทะเบียน

หมายเหตุ

ทีดินสาขาและ
ส่วนแยก)

1 วันทําการ

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

3)

(หน่วยงานที
รับผิดชอบ
- สํานักงานทีดิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีดิน
จังหวัดสํานักงาน
ทีดินสาขาและ
ส่วนแยก)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วันทําการ
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 0 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
กรณีบคุ คล
ธรรมดา - บัตร
ประจําตัว
ประชาชน ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมสําเนาทีมี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกต้ อง (อย่างละ
1 ฉบับ)

0

กรณีนิติบคุ คล - หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล ข้ อบังคับของนิติ
บุคคล - หนังสือ
บริ คณห์และ
วัตถุประสงค์ บัญชีรายชือผู้ถือ

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(- บัตรประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้จดั การ
นิตบิ คุ คลอาคาร
ชุด
- ถ้ าไม่ไป
ดําเนินการด้ วย
ตนเองต้ องนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน,
ทะเบียนบ้ านทีผู้
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกต้ องบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บ้ านของผู้รับมอบ
อํานาจ)
(ถ้ าไม่ไป
ดําเนินการด้ วย
ตนเองต้ องนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน,
ทะเบียนบ้ านทีผู้
มอบอํานาจรับรอง
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
หุ้นกรณีบริ ษัท
จํากัดหรื อบริ ษทั
มหาชนจํากัด แบบรับรองการ
จดทะเบียนจัดตัง
ห้ างหุ้นส่วนกรณี
ห้ างหุ้นส่วน
จํากัดหรื อห้ าง
หุ้นส่วนสามัญที
จดทะเบียนแล้ ว บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ านของ
กรรมการผู้มี
อํานาจทําการ
แทนนิติบคุ คล ตัวอย่างลายมือ
ชือของกรรมการ
ผู้มีอํานาจทําการ
แทนนิติบคุ คล รายงานการ
ประชุมนิติบคุ คล
พร้ อมสําเนาทีมี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกต้ อง (อย่างละ
1 ฉบับ)
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
สําเนาความ
ถูกต้ องบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บ้ านของผู้รับมอบ
อํานาจ)
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ที
1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือเรี ยก
ประชุม
ระเบียบวาระการ
ประชุม
รายงานการ
ประชุมใหญ่ทีมี
มติเกียวกับเรื อง
ทีขอจดทะเบียน
หนังสือมอบ
ฉันทะของ
เจ้ าของร่วมทีให้
ผู้อืนออกเสียง
แทน (ถ้ ามี)
สัญญาจ้ างเป็ น
นิตบิ คุ คลอาคาร
ชุด (ถ้ ามี)
ลายมือชือ
ผู้เข้ าร่วมประชุม
ข้ อบังคับที
เปลียนแปลง
กรณีขอจด
ทะเบียนแก้ ไข
เปลียนแปลง
ข้ อบังคับ
ใบประกอบคําขอ
จดทะเบียน
เปลียนแปลง
ข้ อบังคับนิติ
บุคคลอาคารชุด

-

0

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีจดทะเบียน
ผู้จดั การนิติบคุ คล
อาคารชุด)
-

-

2

0

ฉบับ

(กรณีจดทะเบียน
แก้ ไขเปลียนแปลง
ข้ อบังคับ)

-

1

0

ฉบับ

(กรณีจดทะเบียน
แก้ ไขเปลียนแปลง
ข้ อบังคับ)
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ที

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
โดยแสดง
ข้ อความใน
ข้ อบังคับเดิมและ
ข้ อความทีขอ
เปลียนแปลงใหม่
หลักฐานทีแสดง ว่าเป็ นผู้มีสิทธิ
ได้ รับแต่งตังเป็ น
กรรมการตาม
มาตรา 37/1 แห่ง
พระราชบัญญัติ
อาคารชุด
พ.ศ.2522 แก้ ไข
เพิมเติมโดย
พระราชบัญญัติ
อาคารชุด (ฉบับ
ที 4) พ.ศ.2551

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าคําขอ
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (เรื องละ)
2)

ค่ าพยาน
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (คนละ)

3)

ค่ าจดทะเบียนเปลียนแปลงข้ อบังคับ
ค่ าธรรมเนียม500 บาท

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(กรณีจดทะเบียน
แต่งกรรมการนิติ
บุคคลอาคารชุด)
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หมายเหตุ (ฉบับละ)
4)

ค่ าจดทะเบียนผู้จัดการ
ค่ าธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ (ฉบับละ)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนพืนทีทีใช้ บริ การ
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับเรื องร้ องเรี ยนสํานักงานทีดินจังหวัด/สาขา
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมสํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์โทร. 0 5625 6154
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนฝ่ ายเรื องราวร้ องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ้ งวัฒนะแขวงทุง่ สองห้ องเขตหลักสี
กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเหตุ5) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
กรณีผ้ จู ดั การนิตบิ คุ คลอาคารชุดนํามติทีประชุมใหญ่เจ้ าของร่วมเกียวกับการเปลียนแปลงข้ อบังคับแต่งตังผู้จดั การ
แต่งตังกรรมการมาจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีหลังพ้ นกําหนดระยะเวลาสามสิบวันแต่วนั ทีทีประชุมใหญ่เจ้ าของ
ร่วมมีมติให้ เจ้ าพนักงานทีดินพิจารณาแจ้ งความดําเนินคดีกบั พนักงานสอบสวนตามนัยมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติ
อาคารชุดพ.ศ.2522 แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตอิ าคารชุด (ฉบับที 4 พ.ศ.2551 ด้ วย
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วันทีพิมพ์
สถานะ

21/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
ทด.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

