คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การจดทะเบียนอาคารชุดกรณีทดิ
ี นรวมก ับอาคารมีภาระผูกพ ัน (จํานอง)
หน่วยงานทีให้บริการ :กรมทีดินกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู ้ทีมีกรรมสิทธิในทีดินและอาคารประสงค์จะจดทะเบียนทีดินและอาคารให ้เป็ นอาคารชุดตามพระราชบัญญัตอ
ิ าคารชุด
พ.ศ.2522 ให ้ดําเนินการดังนี
(1) ยืนคําขอจดทะเบียนอาคารชุดพร ้อมด ้วยหลักฐานต่อพนั กงานเจ ้าหน ้าทีณสํานั กงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกในท ้องทีที
ทีดินและอาคารนันตังอยู่
(2)พนักงานเจ ้าหน ้าทีตรวจสอบหลักฐานเมือรับคําขอจดทะเบียนพนักงานเจ ้าหน ้าทีจะดําเนินการดังนี
(2.1) มีคําสังแต่งตังคณะกรรมการเข ้าไปตรวจสภาพทีดินและอาคารทีขอจดทะเบียน
(2.2) เรียกบุคคลใดๆมาให ้ถ ้อยคําหรือให ้ส่งเอกสารตามความจําเป็ น
(2.3) อาคารทีจะจดทะเบียนนั นต ้องปลูกสร ้างเสร็จและได ้รับใบรับรองการก่อสร ้างแล ้ว
(3) กรณีทดิ
ี นและอาคารทีขอจดทะเบียนอาคารชุดติดการจํานองหรือตกอยูภ
่ ายใต ้บังคับแห่งบุรม
ิ สิทธิอน
ั ได ้จดทะเบียนไว ้ใน
โฉนดทีดินให ้พนักงานเจ ้าหน ้าทีดําเนินการดังต่อไปนี
(3.1) ให ้ปิ ดประกาศคําขอจดทะเบียนอาคารชุดไว ้ในทีเปิ ดเผยณสํานักงานทีดินสํานั กงานเขตหรือทีว่าการอําเภอหรือกิงอําเภอ
สํานักงานเทศบาลทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลทีทําการแขวงหรือทีทําการกํานันแห่งท ้องทีทีทีดินและอาคารนันตังอยู่และ
บริเวณทีดินทีขอจดทะเบียนอาคารชุดแห่งละหนึงฉบับ
(3.2) มีหนังสือแจ ้งเจ ้าหนีพร ้อมทังส่งสําเนาประกาศตามข ้อ (3.1) ให ้เจ ้าหนีจํานองหรือเจ ้าหนีบุรม
ิ สิทธิเหนือทีดินและอาคาร
นันมาแจ ้งพร ้อมทังแสดงหลักฐานแห่งหนีต่อพนักงานเจ ้าหน ้าทีภายในสามสิบวันนั บแต่วน
ั ได ้รับหนังสือแจ ้ง
(3.3) เมือได ้ดําเนินการตามข ้อ (3.1) และข ้อ (3.2) แล ้วให ้พนักงานเจ ้าหน ้าทีดําเนินการดังนี
- ถ ้าเจ ้าหนีจํานองมาแจ ้งและแสดงหลักฐานแห่งหนีต่อพนักงานเจ ้าหน ้าทีภายในกําหนดเวลาให ้พนักงานเจ ้าหน ้าทีชีแจง
เกียวกับคําขอจดทะเบียนอาคารชุดนันพร ้อมทังจํานวนเงินทีเจ ้าหนีดังกล่าวจะได ้รับชําระหนีจากห ้องชุดแต่ละห ้องชุดโดย
คํานวณเงินดังกล่าวตามอัตราส่วนแห่งกรรมสิทธิในทรัพย์สว่ นกลางแล ้วบันทึกคําชีแจงและคํายินยอมหรือไม่ยน
ิ ยอมของเจ ้าหนี
และให ้เจ ้าหนีลงลายมือชือไว ้เป็ นหลักฐานถ ้าเจ ้าหนีจํานองไม่ยน
ิ ยอมให ้จดทะเบียนทีดินและอาคารเป็ นอาคารชุดให ้พนักงาน
เจ ้าหน ้าทีสังไม่รับจดทะเบียนอาคารชุด
- ถ ้าเจ ้าหนีจํานองไม่มาแจ ้งและแสดงหลักฐานแห่งหนีต่อพนักงานเจ ้าหน ้าทีภายในกําหนดเวลาให ้พนักงานเจ ้าหน ้าทีบันทึกไว ้
ในคําขอแล ้วให ้พนักงานเจ ้าหน ้าทีสังไม่รับจดทะเบียนอาคารชุด
- ในกรณีทมี
ี เจ ้าหนีซึงมีบรุ ม
ิ สิทธิเหนือทีดินและอาคารไม่ว่าเจ ้าหนีดังกล่าวจะได ้มาแจ ้งและแสดงหลักฐานแห่งหนีหรือไม่ก็
ตามให ้พนั กงานเจ ้าหน ้าทีแจ ้งให ้ผู ้ยืนคําขอทราบและให ้ผู ้ยืนคําขอดําเนินการเพือให ้ทีดินและอาคารนันปราศจากภาระผูกพัน
ภายในเก ้าสิบวันนับแต่วันทีได ้รับแจ ้งถ ้าผู ้ยืนคําขอไม่ดําเนินการให ้เสร็จสินภายในระยะเวลาดังกล่าวให ้พนักงานเจ ้าหน ้าทีสังไม่
รับจดทะเบียนอาคารชุด
(4) คณะกรรมการตรวจสอบสภาพทีดินและอาคารจะดําเนินการตรวจสอบดังนี
่ างสาธารณะตรงตามทีระบุไว ้ใน
(4.1) อาคารนันได ้ปลูกสร ้างในทีดินตามโฉนดทีดินทีผู ้ยืนคําขอยืนและมีเส ้นทางเข ้าออกสูท
แผนผัง
(4.2) ทรัพย์สว่ นบุคคลและทรัพย์สว่ นกลางถูกต ้องตรงกับหลักฐานทีผู ้ขอยืนต่อพนั กงานเจ ้าหน ้าที
(4.3) ห ้องชุดมีความกว ้างความยาวความสูงเนือทีและเลขที (เลขหมายประจําบ ้านของแต่ละห ้องชุด) ตรงกับหลักฐานทียืน
(4.4) อาคารนันสามารถแยกทรัพย์สว่ นกลางและทรัพย์สว่ นบุคคลถูกต ้องตามพระราชบัญญัตอ
ิ าคารชุด

(4.5) ในกรณีท ีมีการจัดพืนทีของอาคารชุดเพือประกอบการค ้าต ้องปรากฎว่าได ้มีการจัดระบบการเข ้าออกในพืนทีดังกล่าวเป็ น
การเฉพาะไม่ให ้รบกวนความเป็ นอยู่โดยปกติสข
ุ ของเจ ้าของร่วม
เมือพนักงานเจ ้าหน ้าทีได ้ตรวจสภาพทีดินและอาคารทีขอจดทะเบียนแล ้วพบว่ารายการใดไม่ถก
ู ต ้องผู ้ยืนคําขอต ้องไปดําเนินการ
แก ้ไขให ้ถูกต ้องภายใน 15 วัน
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตจดทะเบียนอาคารชุด
(1) ทีดินและอาคารนันต ้องเป็ นกรรมสิทธิของผู ้ยืนคําขอโดยปราศจากภาระผูกพันใดๆนอกจากการจํานองซึงเข ้าเกณฑ์ตาม (2)
่ างสาธารณะ
และต ้องมีเส ้นทางเข ้าออกสูท
(2) ในกรณีทที
ี ดินหรือทังทีดินและอาคารติดการจํานองต ้องปรากฏว่าผู ้รับจํานองยินยอมให ้จดทะเบียนเป็ นอาคารชุดโดยยินยอม
ทีจะรับชําระหนีจากห ้องชุดแต่ละห ้องชุดตามจํานวนเงินทีตกลงกันแล ้ว
(3) ในกรณีทอาคารที
ี
ขอจดทะเบียนอาคารชุดนันตังอยู่ในท ้องทีทีกฎหมายว่าด ้วยการควบคุมอาคารใช ้บังคับอาคารนันต ้องได ้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด ้วยการควบคุมอาคารและสามารถใช ้เป็ นห ้องชุดและทรัพย์สว่ นกลางได ้

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานครและสาขาสํานั กงานทีดินจังหวัด/
สํานักงานทีดินสาขา/สํานักงานทีดินฯส่วนแยก/ติดต่อด ้วย
ตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :54 วัน
ลําด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
ยืนคําขอชําระค่าคําขอและ
ตรวจสอบความถูกต ้องของเอกสารหลักฐาน
(หมายเหตุ: (หน่วยงานทีรับผิดชอบ
- สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานครและสาขา
- สํานักงานทีดินจังหวัดสํานั กงานทีดินสาขาและส่วนแยก))
การพิจารณา
พนักงานเจ ้าหน ้าทีกําหนดวันเวลาและแต่งตังคณะกรรมการ
ออกไปตรวจสภาพทีดินและอาคารพร ้อมทังจัดทําหนังสือแจ ้งธ
นารักษ์ พนที
ื ให ้ออกไปตรวจสอบทีดินและอาคารเพือจัดทําราคา
ประเมินห ้องชุด
(หมายเหตุ: (หน่วยงานทีรับผิดชอบ
- สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานครและสาขา
- สํานักงานทีดินจังหวัดสํานั กงานทีดินสาขาและส่วนแยก))
การพิจารณา
- ปิ ดประกาศคําขอจดทะเบียนอาคารชุดติดการจํานองหรือตกอยู่
ภายใต ้บุรม
ิ สิทธิ (ตามกฎหมาย 30 วันและรวมระยะเวลาการ
จัดทําประกาศและนํ าส่งประกาศ 10 วัน) ระหว่างปิ ดประกาศ
พนักงานเจ ้าหน ้าทีตรวจสภาพทีดินและอาคารตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดหากมีรายการใดไม่ถก
ู ต ้องดําเนินการแจ ้งผู ้ยืนคําขอ
จัดการแก ้ไข
-เจ ้าหน ้าทีจัดทําเอกสารเกียวกับการจดทะเบียนอาคารชุด
-แจ ้งให ้ผู ้ยืนคําขอชําระค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา
20 นาที

ส่วนทีร ับผิดชอบ
-

1 วัน

-

40 วัน

-

ลําด ับ

4)

5)

ขนตอน
ั

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ

2 วัน

-

10 วัน

-

(หมายเหตุ: (หน่วยงานทีรับผิดชอบ
- สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานครและสาขา
- สํานักงานทีดินจังหวัดสํานั กงานทีดินสาขาและส่วนแยก))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
- ชําระค่าธรรมเนียม
-จดทะเบียนอาคารชุดและจัดทําประกาศการจดทะเบียนอาคาร
ชุดและส่งไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพือประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
(หมายเหตุ: (หน่วยงานทีรับผิดชอบ
- สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานครและสาขา
- สํานักงานทีดินจังหวัดสํานั กงานทีดินสาขาและส่วนแยก))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
- สร ้างหนังสือกรรมสิทธิห ้องชุดและลงนามในหนังสือกรรมสิทธิ
ห ้องชุด
- แจ ้งให ้ผู ้ยืนคําขอมารับหนังสือกรรมสิทธิห ้องชุด
(หมายเหตุ: (หน่วยงานทีรับผิดชอบ
- สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานครและสาขา
- สํานักงานทีดินจังหวัดสํานั กงานทีดินสาขาและส่วนแยก))

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
โฉนดทีดน
ิ
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2)
แบบอ.1 / แบบอ.5 / แบบร ับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารฉบับจริงไว ้แสดงต่อพนั กงานเจ ้าหน ้าที)
3)
แบบอ.6
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารฉบับจริงไว ้แสดงต่อพนั กงานเจ ้าหน ้าที)
4)
สําเนาคําขอหมายเลขประจําห้องชุด
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ5)
กรณีบุคคลธรรมดา - บ ัตรประจําต ัวประชาชน - ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนาทีมีการลงนามร ับรองความถูกต้อง (อย่างละ 1 ฉบ ับ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(- เอกสารฉบับจริงไว ้แสดงต่อพนักงานเจ ้าหน ้าที
- ถ ้าไม่ไปดําเนินการด ้วยตนเองต ้องนํ าหนังสือมอบอํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน,ทะเบียนบ ้านทีผู ้มอบอํานาจรับรองสําเนาความ
ถูกต ้องบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านของผู ้รับมอบอํานาจ)
6)
กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล - หนงั สือร ับรองการจดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล ข้อบ ังค ับของนิตบ
ิ ุคคล - หนงั สือบริคณห์และว ัตถุประสงค์ บ ัญชีรายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้ กรณีบริษท
ั จําก ัดหรือบริษ ัทมหาชนจําก ัด แบบร ับรองการจดทะเบียนจ ัดตงห้
ั างหุน
้ ส่วนกรณีหา้ งหุน
้ ส่วน
จําก ัดหรือห้างหุน
้ ส่วนสาม ัญทีจดทะเบียนแล้ว - บ ัตรประจําต ัว
ประชาขนและทะเบียนบ้านของกรรมการผูม
้ อ
ี ํานาจทําการแทนนิต ิ
บุคคล - ต ัวอย่างลายมือชือของกรรมการผูม
้ อ
ี ํานาจทําการแทน

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมทีดิน

-

-

-

-

-

ลําด ับ

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ํ เนาทีมีการลง
นิตบ
ิ ค
ุ คล - รายงานการประชุมนิตบ
ิ ุคคลพร้อมสา
นามร ับรองความถูกต้อง (อย่างละ 1 ฉบ ับ)
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ถ ้าไม่ไปดําเนินการด ้วยตนเองต ้องนํ าหนังสือมอบอํานาจ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ ้านทีผู ้มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความถูกต ้องบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านของผู ้รับมอบ
อํานาจ)
แผนผ ังแสดงเขตทีดน
ิ และทีตงของอาคารชุ
ั
ดแต่ละอาคารชุดและ
สิงปลูกสร้างโดยมีมาตราส่วน 1 : 500 หรือ 1 : 1000 หรือความ
้ ทางเข้าออกสูท
่ างสาธารณะตามสภาพ
เหมาะสมรวมทงแสดงเส
ั
น
ความเป็นจริง
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุั
แผนผ ังแสดงรายละเอียดของอาคารชุดแต่ละชนโดยระบุ
ความ
กว้างความยาวความสูงและเนือทีรวมทงหมายเลขประจํ
ั
าห้องชุด
แต่ละห้องชุด (โดยแผนผ ังอาคารชุดต้องตรงก ับทีได้ร ับอนุญาต
จากเจ้าพน ักงานท้องถิน)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุแผนผ ังและรายการแสดงรายละเอียดของห้องชุดทร ัพย์สว่ นบุคคล
่ นกลางในอาคารชุดนน
และทร ัพยส
์ ว
ั
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุบ ัญชีแสดงรายการเกียวก ับอ ัตราส่วนทีเจ้าของห้องชุดแต่ละห้อง
ชุดมีกรรมสิทธิในทร ัพย์สว่ นกลางตามแบบอ.ช.5
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุคําร ับรองเป็นหนงั สือของผูย
้ นคํ
ื าขอว่าอาคารทีขอจดทะเบียน
อาคารชุดนนปราศจากภาระผู
ั
กพ ันใดๆเว้นแต่การจํานองอาคาร
รวมก ับทีดิน
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุร่างข้อบ ังค ับของนิตบ
ิ ุคคลอาคารชุด
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุหนงั สือมอบอํานาจ (ถ้ามี)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าคําขอ
(หมายเหตุ: (เรืองละ))

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

-

-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 20 บาท

ลําด ับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

2)

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนอาคารชุด
(หมายเหตุ: (ฉบับละ))

ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

3)

ค่าออกหนงั สือกรรมสิทธิห้องชุด (อช.2)
(หมายเหตุ: (ห ้องชุดละ))

ค่าธรรมเนียม 200 บาท

4)

ค่าปิ ดประกาศให้แก่ผป
ู ้ ิ ดประกาศ
(หมายเหตุ: (รายละ))

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

5)

ค่าพยาน
(หมายเหตุ: (คนละ))

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

6)

ค่ามอบอํานาจ
(หมายเหตุ: (เรืองละ))

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
พืนทีทีใช ้บริการ
(หมายเหตุ: -)
2)
ตู ้รับเรืองร ้องเรียนณสํานักงานทีดินทุกแห่ง
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 2141 5678-9
(หมายเหตุ: -)
4)
ฝ่ ายเรืองราวร ้องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน
6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห ้องเขตหลักสีกทม. 10210
(หมายเหตุ: -)
5)
ศูนย์บริการประชาชนสํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
6)
ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชัน 2 ถนนแจ ้งวัฒนะตําบลคลองเกลืออําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนสําหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ

ชือแบบฟอร์ม

ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม
่ อ
ื การกรอก
หมายเหตุ
เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคู่มอ
ื มีผลบังคับใช ้: 29/06/2558

