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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนอาคารชุดกรณีที่ดินรวมกับอาคารมีภาระผูกพัน (จํานอง)
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:กรมที่ดิน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนอาคารชุดกรณีที่ดินรวมกับอาคารมีภาระผูกพัน (จํานอง)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมที่ดนิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. อาคารชุดพ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ. อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
2)

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธกี ารและเงื่อนไขการจดทะเบียนอาคารชุดการออกหนังสือกรรมสิทธิห์ องชุด
และการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดพ.ศ.2553

3)

ระเบียบกรมทีด่ ินวาดวยอาคารชุดพ.ศ.2554

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ไมไดระบุ
ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน [สําเนาคูม ือประชาชน] การจดทะเบียนอาคารชุดกรณีที่ดินรวมกับอาคารมีภาระ
ผูกพัน (จํานอง) 20/03/2015 12:26
11. ชองทางการใหบริการ
ํ กงานที่ดนิ กรุงเทพมหานครและสาขาสํานักงานที่ดนิ จังหวัด/สํานักงานที่ดนิ สาขา/
1) สถานทีใ่ หบริการสานั
สํานักงานที่ดนิ ฯสวนแยก/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
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หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารประสงคจะจดทะเบียนที่ดินและอาคารใหเปนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคาร
ชุดพ.ศ.2522 ใหดําเนินการดังนี้
(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนอาคารชุดพรอมดวยหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่ณสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยกใน
ทองที่ทที่ ี่ดินและอาคารนัน้ ตั้งอยู
(2)พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานเมื่อรับคําขอจดทะเบียนพนักงานเจาหนาที่จะดําเนินการดังนี้
(2.1) มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเขาไปตรวจสภาพทีด่ ินและอาคารที่ขอจดทะเบียน
(2.2) เรียกบุคคลใดๆมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารตามความจําเปน
(2.3) อาคารที่จะจดทะเบียนนัน้ ตองปลูกสรางเสร็จและไดรับใบรับรองการกอสรางแลว
(3) กรณีที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดติดการจํานองหรือตกอยูภายใตบังคับแหงบุริมสิทธิอันไดจดทะเบียน
ไวในโฉนดที่ดนิ ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการดังตอไปนี้
(3.1) ใหปดประกาศคําขอจดทะเบียนอาคารชุดไวในที่เปดเผยณสํานักงานที่ดินสํานักงานเขตหรือที่วา การอําเภอหรือกิ่ง
อําเภอสํานักงานเทศบาลทีท่ ําการองคการบริหารสวนตําบลทีท่ ําการแขวงหรือที่ทาํ การกํานันแหงทองทีท่ ี่ที่ดนิ และอาคาร
นั้นตัง้ อยูและบริเวณที่ดินทีข่ อจดทะเบียนอาคารชุดแหงละหนึ่งฉบับ
(3.2) มีหนังสือแจงเจาหนีพ้ รอมทั้งสงสําเนาประกาศตามขอ (3.1) ใหเจาหนี้จํานองหรือเจาหนี้บุรมิ สิทธิเหนือทีด่ ินและ
อาคารนัน้ มาแจงพรอมทั้งแสดงหลักฐานแหงหนี้ตอพนักงานเจาหนาทีภ่ ายในสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือแจง
(3.3) เมื่อไดดําเนินการตามขอ (3.1) และขอ (3.2) แลวใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการดังนี้
- ถาเจาหนี้จาํ นองมาแจงและแสดงหลักฐานแหงหนี้ตอ พนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดเวลาใหพนักงานเจาหนาที่
ชี้แจงเกี่ยวกับคําขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้นพรอมทัง้ จํานวนเงินที่เจาหนี้ดังกลาวจะไดรับชําระหนี้จากหองชุดแตละหอง
ชุดโดยคํานวณเงินดังกลาวตามอัตราสวนแหงกรรมสิทธิใ์ นทรัพยสวนกลางแลวบันทึกคําชี้แจงและคํายินยอมหรือไม
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ยินยอมของเจาหนี้และใหเจาหนี้ลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานถาเจาหนี้จํานองไมยินยอมใหจดทะเบียนที่ดินและอาคาร
เปนอาคารชุดใหพนักงานเจาหนาที่สั่งไมรบั จดทะเบียนอาคารชุด
- ถาเจาหนี้จาํ นองไมมาแจงและแสดงหลักฐานแหงหนีต้ อพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดเวลาใหพนักงานเจาหนาที่
บันทึกไวในคําขอแลวใหพนักงานเจาหนาที่สั่งไมรับจดทะเบียนอาคารชุด
- ในกรณีที่มเี จาหนี้ซงึ่ มีบุรมิ สิทธิเหนือทีด่ ินและอาคารไมวาเจาหนี้ดงั กลาวจะไดมาแจงและแสดงหลักฐานแหงหนี้
หรือไมก็ตามใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผยู ื่นคําขอทราบและใหผูยนื่ คําขอดําเนินการเพื่อใหที่ดินและอาคารนัน้
ปราศจากภาระผูกพันภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรบั แจงถาผูย ื่นคําขอไมดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
ดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่สั่งไมรับจดทะเบียนอาคารชุด
(4) คณะกรรมการตรวจสอบสภาพที่ดนิ และอาคารจะดําเนินการตรวจสอบดังนี้
(4.1) อาคารนั้นไดปลูกสรางในที่ดนิ ตามโฉนดที่ดินทีผ่ ูยื่นคําขอยืน่ และมีเสนทางเขาออกสูทางสาธารณะตรงตามที่ระบุ
ไวในแผนผัง
(4.2) ทรัพยสวนบุ
 คคลและทรัพยสว นกลางถูกตองตรงกับหลักฐานทีผ่ ูขอยื่นตอพนักงานเจาหนาที่
(4.3) หองชุดมีความกวางความยาวความสูงเนื้อที่และเลขที่ (เลขหมายประจําบานของแตละหองชุด) ตรงกับหลักฐานที่
ยื่น
(4.4) อาคารนั้นสามารถแยกทรัพยสวนกลางและทรัพยสวนบุคคลถูกตองตามพระราชบัญญัติอาคารชุด
(4.5) ในกรณีที่มีการจัดพืน้ ที่ของอาคารชุดเพื่อประกอบการคาตองปรากฎวาไดมีการจัดระบบการเขาออกในพื้นที่
ดังกลาวเปนการเฉพาะไมใหรบกวนความเปนอยูโดยปกติสุขของเจาของรวม
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสภาพที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียนแลวพบวารายการใดไมถูกตองผูยนื่ คําขอตองไป
ดําเนินการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน
หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตจดทะเบียนอาคารชุด
(1) ที่ดินและอาคารนัน้ ตองเปนกรรมสิทธิข์ องผูยื่นคําขอโดยปราศจากภาระผูกพันใดๆนอกจากการจํานองซึง่ เขาเกณฑ
ตาม (2) และตองมีเสนทางเขาออกสูทางสาธารณะ
(2) ในกรณีทที่ ี่ดินหรือทั้งทีด่ ินและอาคารติดการจํานองตองปรากฏวาผูรับจํานองยินยอมใหจดทะเบียนเปนอาคารชุด
โดยยินยอมทีจ่ ะรับชําระหนีจ้ ากหองชุดแตละหองชุดตามจํานวนเงินที่ตกลงกันแลว
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(3) ในกรณีที่อาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้นตั้งอยูในทองทีท่ ี่กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารใชบังคับอาคารนั้น
ตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและสามารถใชเปนหองชุดและทรัพยสวนกลางได

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคําขอชาํ ระคาคําขอและ 20 นาที
ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารหลักฐาน

-

การพิจารณา

พนักงานเจาหนาที่กาํ หนด 1 วัน
วันเวลาและแตงตั้ง
คณะกรรมการออกไปตรวจ
สภาพที่ดนิ และอาคาร
พรอมทัง้ จัดทําหนังสือแจงธ
นารักษพนื้ ที่ใหออกไป
ตรวจสอบที่ดนิ และอาคาร
เพื่อจัดทําราคาประเมินหอง
ชุด

-

การพิจารณา

40 วัน
- ปดประกาศคําขอจด
ทะเบียนอาคารชุดติดการ
จํานองหรือตกอยูภายใต
บุริมสิทธิ (ตามกฎหมาย 30
วันและรวมระยะเวลาการ

-

1)

2)

3)

หมายเหตุ

(หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานทดี่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาและ
สวนแยก)
(หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานทดี่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาและ
สวนแยก)
(หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานทดี่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

จัดทําประกาศและนําสง
ประกาศ 10 วัน) ระหวาง
ปดประกาศพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสภาพที่ดนิ
และอาคารตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดหากมีรายการใด
ไมถูกตองดําเนินการแจงผู
ยื่นคําขอจัดการแกไข
-เจาหนาที่จัดทําเอกสาร
เกี่ยวกับการจดทะเบียน
อาคารชุด
-แจงใหผูยนคํ
ื่ าขอชําระ
คาธรรมเนียม

5)

- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาและ
สวนแยก)

การลงนาม

- ชําระคาธรรมเนียม
2 วัน
-จดทะเบียนอาคารชุดและ
จัดทําประกาศการจด
ทะเบียนอาคารชุดและ
สงไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

การลงนาม

- สรางหนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุดและลงนามใน
หนังสือกรรมสิทธิห์ องชุด
- แจงใหผูยนื่ คําขอมารับ
หนังสือกรรมสิทธิห์ องชุด

4)

หมายเหตุ

10 วัน

-

-

(หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานทดี่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาและ
สวนแยก)
(หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานทดี่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา

6/12

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาและ
สวนแยก)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 54 วัน
14. งานบริการนีผ้ านการดําเนินการลดขนั้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 28 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

โฉนดที่ดนิ
แบบอ.1 / แบ
บอ.5 / แบบรับ
แจงตามมาตรา
39 ทวิ
แบบอ.6

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

กรมที่ดิน
-

1
1

0
1

ฉบับ
ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

สําเนาคําขอ
หมายเลขประจํา
หองชุด
กรณีบุคคล
ธรรมดา - บัตร
ประจําตัว

0

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

3)

4)

5)

หมายเหตุ
(เอกสารฉบับจริง
ไวแสดงตอ
พนักงาน
เจาหนาที)่
(เอกสารฉบับจริง
ไวแสดงตอ
พนักงาน
เจาหนาที)่
-

(- เอกสารฉบับ
จริงไวแสดงตอ
พนักงาน
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ประชาชน ทะเบียนบาน
พรอมสําเนาทมี่ ี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกตอง (อยางละ
1 ฉบับ)

6)

กรณีนิติบุคคล - หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล ขอบังคับของนิติ
บุคคล - หนังสือ
บริคณหและ
วัตถุประสงค บัญชีรายชื่อผูถ ือ
หุนกรณีบริษัท
จํากัดหรือบริษทั
มหาชนจํากัด แบบรับรองการ

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
เจาหนาที่
- ถาไมไป
ดําเนินการดวย
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน,
ทะเบียนบานที่ผู
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกตองบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ)
(ถาไมไป
ดําเนินการดวย
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบานที่ผู
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกตองบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
จดทะเบียนจัดตั้ง
หางหุน สวนกรณี
หางหุน สวน
จํากัดหรือหาง
หุนสวนสามัญที่
จดทะเบียนแลว
- บัตรประจําตัว
ประชาขนและ
ทะเบียนบานของ
กรรมการผูมี
อํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล ตัวอยางลายมือ
ชื่อของกรรมการ
ผูมีอํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล รายงานการ
ประชุมนิติบุคคล
พรอมสําเนาทีม่ ี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกตอง (อยางละ
1 ฉบับ)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
บานของผูรับมอบ
อํานาจ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

1)

แผนผังแสดงเขต ที่ดินและที่ตั้ง

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที่

2)

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
ของอาคารชุดแต
ละอาคารชุดและ
สิ่งปลูกสรางโดย
มีมาตราสวน 1 :
500 หรือ 1 :
1000 หรือความ
เหมาะสมรวมทั้ง
แสดงเสน
ทางเขาออกสู
ทางสาธารณะ
ตามสภาพความ
เปนจริง
แผนผังแสดง
รายละเอียดของ
อาคารชุดแตละ
ชั้นโดยระบุความ
กวางความยาว
ความสูงและเนื้อ
ที่รวมทั้ง
หมายเลขประจํา
หองชุดแตละหอง
ชุด (โดยแผนผัง
อาคารชุดตอง
ตรงกับที่ไดรับ
อนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่น)
แผนผังและ
รายการแสดง
รายละเอียดของ

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

6)
7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
หองชุดทรัพย
สวนบุคคลและ
ทรัพยสว นกลาง
ในอาคารชุดนัน้
บัญชีแสดง
รายการเกี่ยวกับ
อัตราสวนที่
เจาของหองชุด
แตละหองชุดมี
กรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสว นกลาง
ตามแบบอ.ช.5
คํารับรองเปน
หนังสือของผูย ื่น
คําขอวาอาคารที่
ขอจดทะเบียน
อาคารชุดนัน้
ปราศจากภาระ
ผูกพันใดๆเวนแต
การจํานอง
อาคารรวมกับ
ที่ดิน
รางขอบังคับของ
นิติบุคคลอาคาร
ชุด
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถาม)ี

16. คาธรรมเนียม

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-
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1)

คาคําขอ
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (เรื่องละ)

2)

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนอาคารชุด
คาธรรมเนียม2,000 บาท
หมายเหตุ (ฉบับละ)

3)

คาออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด (อช.2)
คาธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ (หอ งชุดละ)

4)

คาปดประกาศใหแกผูปดประกาศ
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (รายละ)

5)

คาพยาน
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (คนละ)

6)

คามอบอํานาจ
คาธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ (เรื่องละ)

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนพื้นที่ที่ใชบริการ
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนตูรับเรื่องรองเรียนณสํานักงานทีด่ ินทุกแหง
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกรมที่ดินโทร. 0 2141 5678-9
หมายเหตุ-
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4)

5)

ชองทางการรองเรียนฝายเรื่องราวรองทุกขสํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนยราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจงวัฒนะแขวงทุง สองหองเขตหลักสีก่ ทม. 10210
หมายเหตุชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

17/06/2558
คูมือประชาชนอยูระหวางการ
จัดทํา / แกไข (User)
จัดทําโดย
Sarinee Kulsawat
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -
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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนอาคารชุดกรณีที่ดินรวมกับอาคารไมมีภาระผูกพัน (จํานอง)
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:กรมที่ดิน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนอาคารชุดกรณีที่ดินรวมกับอาคารไมมีภาระผูกพัน (จํานอง)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมที่ดนิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. อาคารชุดพ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ. อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
2)

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธกี ารและเงื่อนไขการจดทะเบียนอาคารชุดการออกหนังสือกรรมสิทธิห์ องชุด
และการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดพ.ศ.2553

3)

ระเบียบกรมทีด่ ินวาดวยอาคารชุดพ.ศ.2554

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ไมไดระบุ
ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน [สําเนาคูม ือประชาชน] การจดทะเบียนอาคารชุดกรณีที่ดินรวมกับอาคารไมมีภาระ
ผูกพัน (จํานอง) 20/03/2015 12:09
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานทีใ่ หบริการสาํ นกั งานที่ดนิ กรุงเทพมหานครและสาขาสํานักงานที่ดนิ จังหวัด/สํานักงานที่ดนิ สาขา/
สํานักงานที่ดนิ ฯสวนแยก/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
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หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารประสงคจะจดทะเบียนที่ดินและอาคารใหเปนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคาร
ชุดพ.ศ.2522 ใหดําเนินการดังนี้
(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนอาคารชุดพรอมดวยหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่ณสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยกใน
ทองที่ทที่ ี่ดินและอาคารนัน้ ตั้งอยู
(2)พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานเมื่อรับคําขอจดทะเบียนพนักงานเจาหนาที่จะดําเนินการดังนี้
(2.1) มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเขาไปตรวจสภาพทีด่ ินและอาคารที่ขอจดทะเบียน
(2.2) เรียกบุคคลใดๆมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารตามความจําเปน
(2.3) อาคารทีจ่ ะจดทะเบียนนั้นตองปลูกสรางเสร็จและไดรับใบรับรองการกอสรางแลว
(3) คณะกรรมการตรวจสอบสภาพที่ดนิ และอาคารจะดําเนินการตรวจสอบดังนี้
(3.1)อาคารนัน้ ไดปลูกสรางในที่ดนิ ตามโฉนดที่ดินที่ผูยนื่ คําขอยื่นและมีเสนทางเขาออกสูทางสาธารณะตรงตามที่ระบุ
ไวในแผนผัง
(3.2)ทรัพยสวนบุคคลและทรัพยสวนกลางถูกตองตรงกับหลักฐานที่ผูขอยื่นตอพนักงานเจาหนาที่
(3.3) หองชุดมีความกวางความยาวความสูงเนื้อที่และเลขที่ (เลขหมายประจําบานของแตละหองชดุ ) ตรงกับหลักฐานที่
ยื่น
(3.4) อาคารนั้นสามารถแยกทรัพยสวนกลางและทรัพยสวนบุคคลถูกตองตามพระราชบัญญัติอาคารชุด
(3.5) ในกรณีท่มี ีการจัดพืน้ ที่ของอาคารชุดเพื่อประกอบการคาตองปรากฎวาไดมีการจัดระบบเขาออกในพนื้ ที่ดงั กลาว
เปนการเฉพาะไมรบกวนความเปนอยูโดยปกติสุขของเจาของรวม
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เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสภาพที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียนแลวพบวารายการใดไมถูกตองผูยนื่ คําขอตองไป
ดําเนินการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน
หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตจดทะเบียนอาคารชุด
(1) ที่ดินและอาคารนัน้ ตองเปนกรรมสิทธิข์ องผูยื่นคําขอโดยปราศจากภาระผูกพันใดๆและตองมีเสนทางเขาออกสูทาง
สาธารณะ
(2) ในกรณีที่อาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้นตั้งอยูในทองทีท่ ี่กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารใชบังคับอาคารนั้น
ตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและสามารถใชเปนหองชุดและทรัพยสวนกลางได

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคําขอชาํ ระคาคําขอและ 20 นาที
ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารหลักฐาน

-

การพิจารณา

พนักงานเจาหนาที่กาํ หนด 1 วันทําการ
วันเวลาและแตงตั้ง
คณะกรรมการออกไปตรวจ
สภาพที่ดนิ และอาคาร
พรอมทัง้ จัดทําหนังสือแจงธ
นารักษพนื้ ที่ใหออกไป

-

1)

2)

หมายเหตุ

(หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานทดี่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาและ
สวนแยก)
(หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานทดี่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ตรวจสอบที่ดนิ และอาคาร
เพื่อจัดทําราคาประเมินหอง
ชุด

จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาและ
สวนแยก)

การพิจารณา

-พนักงานเจาหนาที่ตรวจ
สภาพที่ดนิ และอาคารตาม
หลักเกณฑที่กาํ หนดหากมี
รายการใดไมถูกตอง
ดําเนินการแจงผูยนื่ คําขอ
จัดการแกไข
- เจาหนาที่จัดทําเอกสาร
เกี่ยวกับการจดทะเบียน
อาคารชุด
- แจงใหผูยนื่ คําขอชําระ
คาธรรมเนียม

12 วันทําการ -

(หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานทดี่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาและ
สวนแยก)

การลงนาม

- ชําระคาธรรมเนียม
-จดทะเบียนอาคารชุดและ
จัดทําประกาศการจด
ทะเบียนอาคารชุดและ
สงไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

2 วันทําการ

-

การลงนาม

- สรางหนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุดและลงนามใน
หนังสือกรรมสิทธิห์ องชุด
- แจงใหผูยนื่ คําขอมารับ

10 วันทําการ -

(หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานทดี่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาและ
สวนแยก)
(หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานทดี่ ิน
กรุงเทพมหานคร

3)

4)

5)

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หนังสือกรรมสิทธิห์ องชุด

หมายเหตุ

และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาและ
สวนแยก)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 26 วันทําการ
14. งานบริการนีผ้ านการดําเนินการลดขนั้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 26 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) โฉนดที่ดนิ
กรมที่ดิน
1
1
แบบอ.1 / แบ
บอ.5 / แบบรับ
2)
แจงตามมาตรา
39 ทวิ
1
แบบอ.6

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
0
1

ฉบับ
ฉบับ

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

3)

4)
5)

สําเนาคําขอ
หมายเลขประจํา
หองชุด
กรณีบุคคล
ธรรมดา - บัตร

หมายเหตุ
(เอกสารฉบับจริง
ไวแสดงตอ
พนักงาน
เจาหนาที)่
(เอกสารฉบับจริง
ไวแสดงตอ
พนักงาน
เจาหนาที)่
-

(- เอกสารฉบับ
จริงไวแสดงตอ
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ประจําตัว
ประชาชน ทะเบียนบาน
พรอมสําเนาทมี่ ี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกตอง (อยางละ
1 ฉบับ)

6)

กรณีนิติบุคคล - หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล ขอบังคับของนิติ
บุคคล - หนังสือ
บริคณหและ
วัตถุประสงค บัญชีรายชื่อผูถ ือ
หุนกรณีบริษัท
จํากัดหรือบริษทั
มหาชนจํากัด -

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
พนักงาน
เจาหนาที่
- ถาไมไป
ดําเนินการดวย
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน,
ทะเบียนบานที่ผู
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกตองบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ)
(ถาไมไป
ดําเนินการดวย
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบานที่ผู
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกตองบัตร
ประจําตัว
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
แบบรับรองการ
จดทะเบียนจัดตั้ง
หางหุน สวนกรณี
หางหุน สวน
จํากัดหรือหาง
หุนสวนสามัญที่
จดทะเบียนแลว บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบานของ
กรรมการผูมี
อํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล ตัวอยางลายมือ
ชื่อของกรรมการ
ผูมีอํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล รายงานการ
ประชุมนิติบุคคล
พรอมสําเนาทีม่ ี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกตอง (อยางละ
1 ฉบับ)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ประชาชนทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

1)

แผนผังแสดงเขต -

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที่

2)

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
ที่ดินและที่ตั้ง
ของอาคารชุดแต
ละอาคารชุดและ
สิ่งปลูกสรางโดย
มีมาตราสวน 1 :
500 หรือ 1 :
1000 หรือความ
เหมาะสมรวมทั้ง
แสดงเสน
ทางเขาออกสู
ทางสาธารณะ
ตามสภาพความ
เปนจริง
แผนผังแสดง
รายละเอียดของ
อาคารชุดแตละ
ชั้นโดยระบุความ
กวางความยาว
ความสูงและเนื้อ
ที่รวมทั้ง
หมายเลขประจํา
หองชุดแตละหอง
ชุด (โดยแผนผัง
อาคารชุดตอง
ตรงกับที่ไดรับ
อนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่น)
แผนผังและ
รายการแสดง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

6)
7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
รายละเอียดของ
หองชุดทรัพย
สวนบุคคลและ
ทรัพยสว นกลาง
ในอาคารชุดนัน้
บัญชีแสดง
รายการเกี่ยวกับ
อัตราสวนที่
เจาของหองชุด
แตละหองชุดมี
กรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสว นกลาง
ตามแบบอ.ช.5
คํารับรองเปน
หนังสือของผูย ื่น
คําขอวาอาคารที่
ขอจดทะเบียน
อาคารชุดนัน้
ปราศจากภาระ
ผูกพันใดๆเวนแต
การจํานอง
อาคารรวมกับ
ที่ดิน
รางขอบังคับของ
นิติบุคคลอาคาร
ชุด
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถาม)ี

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-
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16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (เรื่องละ)
2)

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนอาคารชุด
คาธรรมเนียม2,000 บาท
หมายเหตุ (ฉบับละ)

3)

คาออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด (อช.2)
คาธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ (หอ งชุดละ)

4)

คาปดประกาศใหแกผูปดประกาศ
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (รายละ)

5)

คาพยาน
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (คนละ)

6)

คามอบอํานาจ
คาธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ (เรื่องละ)

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนพื้นที่ที่ใชบริการ
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนตูรับเรื่องรองเรียนณสํานักงานทีด่ ินทุกแหง
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกรมที่ดินโทร. 0 24141 5678-9
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4)

5)

หมายเหตุชองทางการรองเรียนฝายเรื่องราวรองทุกขสํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนยราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจงวัฒนะแขวงทุง สองหองเขตหลักสีก่ ทม. 10210
หมายเหตุชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

17/06/2558
คูมือประชาชนอยูระหวางการ
จัดทํา / แกไข (User)
จัดทําโดย
Sarinee Kulsawat
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

1/15

คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:กรมที่ดิน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิห์ องชุด
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมที่ดนิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวขอ ง:
1) พ.ร.บ. อาคารชุดพ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ. อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
2)

ระเบียบกรมทีด่ ินวาดวยการออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดและการจัดทําหนังสือกรรมสิทธิห์ อ งชุดขึ้นใหม
พ.ศ.2555

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ไมไดระบุ
ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูม ือประชาชน] การออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิห์ องชุด 22/04/2015
14:17
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานทีใ่ หบริการสํานักงานที่ดนิ กรุงเทพมหานครและสาขาสํานักงานที่ดนิ จังหวัด/สํานักงานที่ดนิ สาขา/
สํานักงานที่ดนิ ฯสวนแยก//ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. กรณีหนังสือกรรมสิทธิห์ อ งชุดสูญหายใหเจาของหองชุดยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือกรรมสิทธิห์ องชุดพรอมดวย
พยานหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่สําหรับกรณีสูญหายอันเนื่องมาจากการกระทําผิดทางอาญาเชนถูกลักขโมยใหน ํา
หลักฐานการแจงความมาประกอบคําขอดวยกรณีเปนพยานบุคคลผูขอตองนําบุคคลที่เชื่อถือไดอยางนอย 2คนมาให
ถอยคํารับรองซึ่งบุคคลนัน้ ไมจําเปนตองเปนขาราชการโดยใหอยูในดุลยพินิจของพนักงานเจาหนาที่และเมื่อพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบเสร็จแลวใหพนักงานเจาหนาที่ปดประกาศการขอออกใบแทนนัน้ เปนเวลาสามสิบวันไวในที่
เปดเผยณสํานักงานที่ดนิ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอสํานักงานเทศบาลที่ทาํ การองคการบริหารสวน
ตําบลทีท่ ําการแขวงหรือทีท่ าํ การกํานันแหงทองทีท่ ี่หองชุดตั้งอยูและหองชุดนัน้ แหงละหนึ่งฉบับถามีผูคัดคานและนํา
พยานหลักฐานมาแสดงภายในสามสิบวันนับแตวนั ปดประกาศการขอออกใบแทนใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนแลวสั่ง
การไปตามควรแกกรณีถาไมมีผูคัดคานใหออกใบแทนใหตามคําขอได
2. กรณีหนังสือกรรมสิทธิห์ อ งชุดชํารุดถาเจาของหองชุดนําหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดมามอบตอพนักงานเจาหนาที่และ
หนังสือกรรมสิทธิห์ องชุดที่ชาํ รุดนั้นยังมีตาํ แหนงที่ดนิ ที่ตงั้ หองชุดลายมือชื่อและตราประจําตําแหนงของพนักงาน
เจาหนาที่ปรากฏอยูและสามารถทําการตรวจสอบไดใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบแทนไดแตถาขาดสาระสําคัญดังกลาว
ใหนาํ ความใน (1) มาใชบงั คับโดยอนุโลม
3.กรณีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สดุ เกี่ยวกับกรรมสิทธิห์ องชุดแตผูยื่นคําขอไมสามารถนําหนังสือกรรมสิทธิห์ อง
ชุดมาเพื่อดําเนินการตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลไดหรือหนังสือกรรมสิทธิห์ องชุดสูญหายหรือชํารุดดวยประการใดให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกใบแทนไดตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณีโดยใหถือคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลดังกลาว
เปนคําขอแตไมตองสอบสวน
4. กรณีอธิบดีกรมที่ดินจะใชอํานาจจําหนายหองชุดของคนตางดาวตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ.
2522แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534แตไมไดหนังสือกรรมสิทธิห์ องชุดมาหรือไดมาแต
ชํารุดใหนาํ ความใน (1) หรือ (2) มาใชบงั คับโดยอนุโลม
5. กรณีพนักงานเจาหนาที่ใชอํานาจเพิกถอนหรือแกไขหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับหองชุดหรือการจดแจงรายการในสารบัญสําหรับจดทะเบียนตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ.
2522 แตไมไดหนังสือกรรมสิทธิห์ องชุดมาหรือไดมาแตชํารุดใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบแทนตามคูฉบับที่เก็บไวณ
สํานักงานของพนักงานเจาหนาที่เพื่อดําเนินการตอไปได
ในกรณีที่ไมไดหนังสือกรรมสิทธิห์ องชุดมาตาม (3) (4) และ (5) ใหถือวาหนังสือกรรมสิทธิห์ องชุดสูญหาย
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ดังนัน้ หากผูใดประสงคที่จะขอออกใบแทนใหยนื่ คําขอออกใบแทนไดตอพนักงานเจาหนาที่ณสํานักงานที่ดินจังหวัด /
สาขา / สวนแยกในทองทีท่ อี่ าคารชุดตั้งอยู

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

- ยื่นคําขอตรวจสอบความ 1 วัน
ถูกตองของเอกสาร
หลักฐานสอบสวนและชําระ
คาธรรมเนียม

-

การพิจารณา

ประกาศออกใบแทน
(ประกาศตามกฎหมาย 30
วันและรวมระยะเวลาการ
จัดทําประกาศและปด
ประกาศ 10 วัน)

-

การลงนาม

5 วัน
- จัดสรางใบแทน/เจา
พนักงานที่ดินพิจารณาลง
นาม/แจงผูขอมารับใบแทน
และชําระคาธรรมเนียม
- วันรับใบแทน
ชําระคาธรรมเนียมและรับ
ใบแทน

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วันทําการ

40 วัน

-

หมายเหตุ

(- สํานักงานทีด่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาสวน
แยก)
(- สํานักงานทีด่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาสวน
แยก)
(- สํานักงานทีด่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาสวน
แยก)
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14. งานบริการนีผ้ านการดําเนินการลดขนั้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
กรณีบุคคล
1
ธรรมดา - บัตร
ประจําตัว
ประชาชน ทะเบียนบาน 1)
ทะเบียนสมรส
พรอมสําเนาทีม่ ี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกตอง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(- เอกสารฉบบั
จริงไวแสดงตอ
พนักงาน
เจาหนาที่ )

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
หนังสือกรรมสิทธิ์ กรมที่ดิน
หองชุดที่ชํารุด
หรือเปนอันตราย
กรณีมีหนังสือ
มอบอํานาจให
ระบุในหนังสือ
มอบอํานาจโดย
ใหผูรับมอบ
อํานาจมีอํานาจ
ในการใหถอยคํา

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที่

ตางๆรวมทั้งการ
ลงนามรับทราบ
ในบันทึกตอ
เจาหนาที่กรณีสง
มอบเอกสารไม
ครบถวนดวย
กรณีนิติบุคคลใช หลักฐานเพิ่มเติม

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

(1. หนังสือ
กรรมสิทธิห์ องชุด
ที่ชํารุดหรือเปน
อันตราย
2. หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
เปนนิติบุคคล
3. ขอบังคับของ
นิติบุคคล
หนังสือบริคนห
สนธิและ
วัตถุประสงค
4. บัญชีรายชื่อผู
ถือหุน กรณีบริษัท
จํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด
5. แบบรับรอง
รายการจด
ทะเบียนจัดตั้งหาง
หุนสวนฯ
6. บัตรประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บานและตัวอยาง
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ลายมือชื่อของ
กรรมการผูมี
อํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล
7. รายงานการ
ประชุมนิติบุคคล
ซึ่งลงมติเกี่ยวกับ
หองชุดที่ขอออก
ใบแทนหนังสือ
กรรมสิทธิห์ องชุด
หรือลงมติเกีย่ วกับ
การใหยนื่ เรื่องขอ
ออกใบแทนฯและ
รับรองวาหนังสือ
กรรมสิทธิห์ องชุด
ดังกลาวชํารุดเปน
อันตรายหรือสูญ
หายจริง
8. หนังสือมอบ
อํานาจของนิติ
บุคคล (ถามี) บัตร
ประชาชนและ
ทะเบียนบานของ
ผูรับมอบอํานาจ
โดยตองระบุใน
หนังสือมอบ
อํานาจใหผูรับ
มอบอํานาจในการ
ใหถอยคําตางๆ
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ที่

กรณีวัดยื่นคําขอ ตองใชหลักฐาน
เพิ่มเติม

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ
รวมทัง้ การลงนาม
รับทราบในบันทกึ
ตอเจาหนาที่กรณี
สงมอบเอกสารไม
ครบถวนดวย)
(1.หนังสือ
กรรมสิทธิห์ องชุด
ที่ชํารุดหรือเปน
อันตราย
2. หลักฐานการ
แตงตั้งเจาอาวาส
หรือผูรักษาการ
แทน
3. หลักฐาน
ใบสุทธิของเจา
อาวาส
4. หนังสือมอบ
อํานาจของเจา
อาวาสให
ไวยาวัจกรหรือ
ผูอื่นที่เหมาะสม
ทําแทนโดยตอง
ระบุในหนังสือ
มอบอํานาจให
ผูรับมอบมีอํานาจ
ในการใหถอยคํา
ตางๆรวมทั้งการ
ลงนามรับทราบใน
บันทึกตอ

8/15

ที่

กรณีมูลนิธยิ ื่นคํา ขอใชหลักฐาน
เพิ่มเติมดังนี้

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ
เจาหนาที่กรณีสง
มอบเอกสารไม
ครบถวนและบัตร
ประชาชนทะเบียน
บานพรอมสําเนา
ของผูที่รับมอบ
อํานาจ)
(1. หนังสือ
กรรมสิทธหิ์ องชุด
ที่ชํารุดหรือเปน
อันตราย
2. หนังสืออนุญาต
ใหจัดตั้งมูลนิธิ
3. บัญชีมูลนิธิ
(แบบม.น.2) ซึ่ง
ระบุรายชื่อ
กรรมการดานหลัง
ตั้งแตฉบับแรก
ฉบับที่มีการ
เปลี่ยนแปลงครั้ง
สุดทาย
4. ขอบังคับหรือ
ตราสารการกอตั้ง
มูลนิธิ
5. รายงานการ
ประชุมกรรมการ
มูลนิธิซงึ่ ลงมติ
เกี่ยวกับหองชุดที่
จะขอออกใบแทน
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ที่

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

กรณีมัสยิด

-

1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ
หนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุดหรือลงมติ
เกี่ยวกับการใหยนื่
เรื่องขอออกใบ
แทนหนังสือ
กรรมสิทธิห์ องชุด
และรับรองวา
หนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุดดังกลาว
ชํารุดเปนอันตราย
หรือสูญหายจริง
6. หนังสือมอบ
อํานาจของมูลนิธิ
(ถามี) บัตร
ประชาชนและ
ทะเบียนบานของ
กรรมการและผูรับ
มอบอํานาจโดย
ตองระบุในหนังสือ
มอบอํานาจให
ผูรับมอบมีอํานาจ
ในการใหถอยคาํ
ตางๆรวมทั้งการ
ลงนามรับทราบใน
บันทึกตอ
เจาหนาที่กรณีสง
มอบเอกสารไม
ครบถวนดวย)
(1. หนังสือ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
อิสลามใช
หลักฐานเพิ่มเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
กรรมสิทธิท์ ี่ชํารุด
หรือเปนอันตราย
2. ทะเบียนมัสยิด
(แบบม.อ.2)
3. ประกาศฯ
แตงตั้งอิหมามคอ
เต็บและบิหลั่น
4. ประกาศฯ
แตงตั้งกรรมการ
มัสยิด
5. รายงานการ
ประชุมกรรมการ
มัสยิดและ
มอบหมายใหผูใด
เปนผูทาํ การแทน
ซึ่งลงมติเกี่ยวกับ
หองชุดที่จะขอ
ออกใบแทนหรือ
ลงมติเกี่ยวกับ
หนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุดวาชํารุด
เปนอันตรายหรือ
สูญหายและใหยน่ื
เรื่องขอออกใบ
แทน
6. หนังสือมอบ
อํานาจของ
คณะกรรมการ
มัสยิด (ถาม)ี
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ที่

7)

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

กรณีหนังสือ
กรรมสิทธิห์ องชุด
สูญหายใหนาํ
พยานบุคคลที่
นาเชื่อถืออยาง
นอย 2 คน (ไม
จําเปนตองเปน
ขาราชการ)
พยานตองนํา
บัตรประจําตัว
ประชาชนพรอม
สําเนาไปแสดง
ดวย
กรณีหนังสือ
-

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

พรอมบัตร
ประชาชนและ
ทะเบียนบานของ
ผูมอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ
โดยตองระบุใน
หนังสือมอบ
อํานาจใหผูรับ
มอบอํานาจในการ
ใหถอยคําตางๆ
รวมทัง้ การลงนาม
รับทราบในบันทกึ
ตอเจาหนาที่กรณี
สงมอบเอกสารไม
ครบถวนดวย)
-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
กรรมสิทธิห์ องชุด
สูญหาย
เนื่องจากการ
กระทําความผิด
ทางอาญาใหนํา
หลักฐานการแจง
ความตอ
พนักงาน
สอบสวนไป
ประกอบคําขอ
ดวย (หาก
เจาของหนังสือ
กรรมสิทธิห์ องชุด
มิไดไปแจงความ
ดวยตนเอง
จะตองรับรอง
หลักฐานการแจง
ความดวย)
กรณีศาลมีคําสั่ง หรือคําพิพากษา
ถึงที่สุดเกี่ยวกับ
หนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุดหรือเปนผู
มีสิทธิจด
ทะเบียนตามคํา
พิพากษาเจา
พนักงานตาม
กฎหมายขอให
ออกใบแทนใหนาํ

1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
คําสั่งหรือคํา
พิพากษาอันถึง
ที่สุดหรือหนังสือ
รองขอไปดวย

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (หองละ)
2)

คาปดประกาศใหแกผูปดประกาศ
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (รายละ (กรณีตองมีการประกาศ))

3)

คามอบอํานาจ
คาธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ (เรื่องละ (กรณีมอบอํานาจ))

4)

อากรแสตมป
คาธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ (กรณีมอบอํานาจ)

5)

คาออกใบแทน
คาธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ (ฉบับละ)

6)

คาพยานคําขอ
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (รายละ)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนพื้นที่ที่ใชบริการ
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนตูรับเรื่องรองเรียนณสํานักงานทีด่ ินทุกแหง
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกรมที่ดินโทร. 0 24141 5678 - 9
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียนฝายเรื่องราวรองทุกขสํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500 - 4 ศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจงวัฒนะแขวงทุง สองหองเขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเหตุ5) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
กรณีไมตองมีการประกาศรวมระยะเวลาการดําเนินการ 6 วันทําการ
กรณีตองมีการประกาศรวมระยะเวลาการดําเนินการ 46 วันทําการ
กรณีมีเหตุขัดของอาจทําใหระยะเวลาดําเนินการไมเปนไปตามกําหนดขางตนดังนี้
1) มีการโตแยงคัดคานเจาหนาที่จะตองรับคําขอและพิจารณาคําคัดคานเมื่อเจาพนักงานที่ดินสัง่ การแลวหากคูก รณีฝาย
ใดไมพอใจสามารถอุทธรณคําสั่งดังกลาวไดตามที่ระบุไวในหนังสือสั่งการซึ่งเปนการใชสิทธิอุทธรณตามมาตรา 44 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539
2) มีเหตุขัดของอื่นๆเปนเหตุใหไมสามารถดําเนินการไดเชนตองสอบถามไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมไดรับหลักฐาน
การปดประกาศผูถือกรรมสิทธิ์รวมมาใหถอ ยคําไมครบฯลฯ
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*ระยะเวลาตามคูมือจะเริ่มนับเมื่อเอกสารครบถวนสมบูรณในกรณีที่มเี หตุขัดของจะเริ่มนับระยะเวลาตอเนื่องเมือ่
เหตุขัดของนัน้ สิ้นสุดลงแลว*

วันที่พิมพ
สถานะ

17/06/2558
คูมือประชาชนอยูระหวางการ
จัดทํา / แกไข (User)
จัดทําโดย
Sarinee Kulsawat
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -
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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนเกี่ยวกับนิติบุคคลอาคารชุด
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:กรมที่ดิน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนเกี่ยวกับนิติบุคคลอาคารชุด
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมที่ดนิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวขอ ง:
1) พ.ร.บ. อาคารชุดพ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ. อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
2)

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธกี ารและเงื่อนไขการจดทะเบียนอาคารชุดการออกหนังสือกรรมสิทธิห์ องชุด
และการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดพ.ศ.2553

3)

ระเบียบกรมทีด่ ินวาดวยอาคารชุดพ.ศ.2554

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ไมไดระบุ
ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูม ือประชาชน] การจดทะเบียนเกี่ยวกับนิติบคุ คลอาคารชุด
11. ชองทางการใหบริการ
ํ กงานที่ดนิ กรุงเทพมหานครและสาขาสํานักงานที่ดนิ จังหวัด/สํานักงานที่ดนิ สาขา/
1) สถานทีใ่ หบริการสานั
สํานักงานที่ดนิ ฯสวนแยก/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การจดทะเบียนเกีย่ วกับนิตบิ ุคคลอาคารชุดประกอบดวยการจดทะเบียน 3 ประเภทคือ
1.การจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงขอบังคับนิติบุคคลอาคารชุด
กรณีที่นิติบุคคลอาคารชุดมีการเปลี่ยนแปลงขอบังคับที่ไดจดทะเบียนไวแลวใหผจู ดั การนิติบุคคลอาคารชุดยืน่ คําขอจด
ทะเบียนเปลีย่ นแปลงขอบังคับตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบอ.ช.4 พรอมดวยเอกสารหลักฐานเมื่อพนักงานเจาหนาที่
พิจารณาแลวเห็นวาคําขอดังกลาวมีหลักฐานครบถวนขอบังคับที่เปลีย่ นแปลงใหมไมขัดตอกฎหมายการเรียกประชุม
และวิธีการประชุมตลอดจนมติของที่ประชุมใหญเจาของรวมเปนไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ.2522 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ก็จะดําเนินการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงขอบังคับดังกลาว
2.การจดทะเบียนผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
กรณีนิติบุคคลอาคารชุดมีการเปลี่ยนแปลงผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามมติที่ประชุมใหญเจาของรวมใหผูจดั การซึ่ง
ไดรับแตงตั้งยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบอ.ช.17 พรอมดวยเอกสารหลักฐานเมื่อพนักงานเจาหนาทีพ่ จิ ารณา
แลวเห็นวาคําขอดังกลาวมีหลักฐานครบถวนผูไดรับแตงตั้งเปนผูจัดการมีคุณสมบัติถูกตองไมมีลกั ษณะตองหามการ
เรียกประชุมวิธีการประชุมและมติของที่ประชุมใหญของเจาของรวมเปนไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ.2522
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ก็จะดําเนินการจดทะเบียนผูจดั การนิติบุคคลอาคาร
ชุด
สําหรับคุณสมบัติของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตองเปนไปตามมาตรา 35 และมาตรา 35/1 แหงพระราชบัญญัติ
อาคารชุดพ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คือใหนิติบุคคลอาคารชุดมี
ผูจัดการนิติบคุ คลอาคารชุดหนึง่ คนจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ไดในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูจัดการใหนิติบุคคล
นั้นแตงตัง้ บุคคลธรรมดาคนหนึง่ เปนผูดําเนินการแทนนิติบุคคลในฐานะผูจัดการซึ่งผูจัดการนิติบคุ คลอาคารชุดตองมี
อายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณและตองไมมีลักษณะตองหามดังนี้

เปนบุคคลลมละลาย
เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
เคยถูกไลออกปลดออกหรือใหออกจากราชการองคการหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่
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เคยไดรับโทษจําคุยโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
เคยถูกถอดถอนจากการเปนผูจัดการเพราะเหตุทุจริตหรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
มีหนี้คา งชําระคาใชจายตามมาตรา 18

ในกรณีที่ผูจัดการนิติบุคคลเปนนิติบุคคลผูด ําเนินการแทนนิติบุคคลนัน้ ในฐานะผูจัดการตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามดังกลา วดวย

3. การจดทะเบียนกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
กรณีนิติบุคคลอาคารชุดมีการแตงตั้ง/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดใหผูจัดการยื่นคําขอตอพนักงาน
เจาหนาที่ตามแบบอ.ช.17 พรอมดวยเอกสารหลักฐานเมือ่ พนักงานเจาหนาทีพ่ ิจารณาแลวเห็นวาคําขอดังกลาวมี
หลักฐานครบถวนผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการมีคุณสมบัติถูกตองไมมลี ักษณะตองหามการเรียกประชุมวิธกี ารประชุม
และมติของทีป่ ระชุมใหญของเจาของรวมเปนไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ก็จะดําเนินการจดทะเบียนแตงตั้ง/เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคล
อาคารชุดสําหรับคุณสมบัติของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตองเปนไปตามมาตรา 37/1 คือ

เจาของรวมหรือคูสมรสของเจาของรวม
ผูแทนโดยชอบธรรมผูอนุบาลหรือผูพทิ ักษในกรณีทเี่ จาของรวมเปนผูเยาวคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร
ความสามารถแลวแตกรณี
ตัวแทนของนิติบุคคลอาคารชุดจํานวนหนึ่งคนในกรณีที่นิติบุคคลเปนเจาของรวม

ในกรณีทหี่ องชุดใดมีผูถือกรรมสิทธิ์เปนเจาของรวมหลายคนใหมีสิทธิไดรับแตงตั้งเปนกรรมการจํานวนหนึง่ คน
และบุคคลซึ่งจะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
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เปนผูเยาวคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
เคยถูกที่ประชุมใหญเจาของรวมใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือถอดถอนจากการเปนผูจัดการเพราะเหตุทุจริตหรือ
มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
เคยถูกไลออกปลดออกหรือใหออกจากราชการองคการหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชน
เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

- ยื่นคําขอชําระคาคําขอ
20 นาที
และตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสาร

การพิจารณา

-พิจารณาคุณสมบัติและ
13 วันทําการ ลักษณะตองหามของ
ผูจัดการนิติบคุ คลอาคารชุด
คณะกรรมการนิติบุคคล
อาคารชุดและพิจารณาวา
ขอบังคับมีสาระตามที่
กฎหมายกําหนดหรือไม
รวมทัง้ การเรียกประชุม

-

1)

2)

หมายเหตุ

(หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานทีด่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาและ
สวนแยก)
(หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานทีด่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาและ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

วิธีการประชุมและมติของที่
ประชุมใหญเจาของรวม
เปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนดหรือไม
-เจาหนาที่ดาํ เนินการจัดทํา
เอกสารที่เกี่ยวของกับการ
จดทะเบียน
- แจงใหผูยนื่ คําขอมาชําระ
คาธรรมเนียม
การลงนาม

- ชําระคาธรรมเนียม
- พนักงานเจาหนาที่จด
ทะเบียน

หมายเหตุ

สวนแยก)

1 วันทําการ

-

(หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานทีด่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาและ
สวนแยก)

3)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วันทําการ
14. งานบริการนีผ้ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 0 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) กรณีบุคคล
0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
เอกสาร
สําเนา
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(- บัตรประชาชน
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ธรรมดา - บัตร
ประจําตัว
ประชาชน ทะเบียนบาน
พรอมสําเนาทมี่ ี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกตอง (อยางละ
1 ฉบับ)

2)

กรณีนิติบุคคล - หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล ขอบังคับของนิติ
บุคคล - หนังสือ
บริคณหและ
วัตถุประสงค บัญชีรายชื่อผูถ ือ
หุนกรณีบริษัท

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
สําเนาทะเบียน
บานของผูจัดการ
นิติบุคคลอาคาร
ชุด
- ถาไมไป
ดําเนินการดวย
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน,
ทะเบียนบานที่ผู
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกตองบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ)
(ถาไมไป
ดําเนินการดวย
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน,
ทะเบียนบานที่ผู
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
จํากัดหรือบริษทั
มหาชนจํากัด แบบรับรองการ
จดทะเบียนจัดตั้ง
หางหุน สวนกรณี
หางหุน สวน
จํากัดหรือหาง
หุนสวนสามัญที่
จดทะเบียนแลว บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบานของ
กรรมการผูมี
อํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล ตัวอยางลายมือ
ชื่อของกรรมการ
ผูมีอํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล รายงานการ
ประชุมนิติบุคคล
พรอมสําเนาทีม่ ี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกตอง (อยางละ
1 ฉบับ)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ถูกตองบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ)
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ที่
1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
หนังสือเรียก
ประชุม
ระเบียบวาระการ
ประชุม
รายงานการ
ประชุมใหญทมี่ ี
มติเกี่ยวกับเรือ่ ง
ที่ขอจดทะเบียน
หนังสือมอบ
ฉันทะของ
เจาของรวมที่ให
ผูอื่นออกเสียง
แทน (ถามี)
สัญญาจางเปน
นิติบุคคลอาคาร
ชุด (ถามี)
ลายมือชื่อ
ผูเขารวมประชุม
ขอบังคับที่
เปลี่ยนแปลง
กรณีขอจด
ทะเบียนแกไข
เปลี่ยนแปลง
ขอบังคับ
ใบประกอบคําขอ
จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลง
ขอบังคับนิติ
บุคคลอาคารชุด

-

0

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีจดทะเบียน
ผูจัดการนิติบคุ คล
อาคารชุด)
-

-

2

0

ฉบับ

(กรณีจดทะเบียน
แกไขเปลี่ยนแปลง
ขอบังคับ)

-

1

0

ฉบับ

(กรณีจดทะเบียน
แกไขเปลี่ยนแปลง
ขอบังคับ)
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ที่

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
โดยแสดง
ขอความใน
ขอบังคับเดิมและ
ขอความที่ขอ
เปลี่ยนแปลงใหม
หลักฐานที่แสดง วาเปนผูมีสทิ ธิ
ไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการตาม
มาตรา 37/1 แหง
พระราชบัญญัติ
อาคารชุด
พ.ศ.2522 แกไข
เพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติ
อาคารชุด (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2551

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (เรื่องละ)
2)

คาพยาน
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (คนละ)

3)

คาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงขอบังคับ
คาธรรมเนียม500 บาท

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(กรณีจดทะเบียน
แตงกรรมการนิติ
บุคคลอาคารชุด)
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หมายเหตุ (ฉบับละ)
4)

คาจดทะเบียนผูจัดการ
คาธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ (ฉบับละ)

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนพื้นที่ที่ใชบริการ
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนตูรับเรื่องรองเรียนสํานักงานที่ดนิ จังหวัด/สาขา
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกรมที่ดินโทร. 0 2141 5678-9
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียนฝายเรื่องราวรองทุกขสํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนยราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจงวัฒนะแขวงทุง สองหองเขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเหตุ5) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
กรณีผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดนํามติทปี่ ระชุมใหญเจาของรวมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับแตงตั้งผูจัดการ
แตงตั้งกรรมการมาจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่หลังพนกําหนดระยะเวลาสามสิบวันแตวนั ทีท่ ี่ประชุมใหญเจาของ
รวมมีมติใหเจาพนักงานที่ดนิ พิจารณาแจงความดําเนินคดีกบั พนักงานสอบสวนตามนัยมาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติ
อาคารชุดพ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 ดวย

11/11

วันที่พิมพ
สถานะ

17/06/2558
คูมือประชาชนอยูระหวางการ
จัดทํา / แกไข (User)
จัดทําโดย
Sarinee Kulsawat
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -
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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและผูจัดการนิตบิ ุคคลอาคารชุด
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:กรมที่ดิน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและผูจัดการนิตบิ ุคคลอาคารชุด
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมที่ดนิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. อาคารชุดพ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ. อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
2)

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธกี ารและเงื่อนไขการจดทะเบียนอาคารชุดการออกหนังสือกรรมสิทธิห์ องชุด
และการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดพ.ศ.2553

3)

ระเบียบกรมทีด่ ินวาดวยอาคารชุดพ.ศ.2554

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ไมไดระบุ
ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูม ือประชาชน] การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและผูจัดการนิติบุคคล
บุคคลอาคารชุด 20/03/2015 11:34
11. ชองทางการใหบริการ
ํ กงานที่ดนิ กรุงเทพมหานครและสาขาสํานักงานที่ดนิ จังหวัด/สํานักงานที่ดนิ สาขา/
1) สถานทีใ่ หบริการสานั
สํานักงานที่ดนิ ฯสวนแยก/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
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หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะตองกระทํากอนทําการโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุด
ใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยไมเปนการโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดทัง้ หมดในอาคารชุดใหแกบุคคลเดียวหรือหลายคนโดย
ถือกรรมสิทธิ์รวมโดยใหผูขอโอนผูขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดและผูจ ัดการนิติบุคคลอาคารชุดยืน่ คําขอโอนกรรมสิทธิ์
ในหองชุดพรอมกับคําขอจดทะเบียนนิติบคุ คลอาคารชุดและผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดพรอมดวยเอกสารหลักฐานตอ
พนักงานเจาหนาที่
หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและผูจัดการนิตบิ ุคคลอาคารชุด

คุณสมบัติของผูจัดการนิติบคุ คลอาคารชุดตองเปนไปตามมาตรา 35 และมาตรา 35/1 แหงพระราชบัญญัติอาคาร
ชุดพ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คือใหนิติบุคคลอาคารชุดมีผูจดั การนิติ
บุคคลอาคารชุดหนึง่ คนจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลก็ไดในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูจัดการใหนิติบุคคลนั้นแตงตั้ง
บุคคลธรรมดาคนหนึง่ เปนผูดําเนินการแทนนิติบุคคลในฐานะผูจัดการซึ่งผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตองมีอายุไมต่ํา
กวายี่สิบหาปบริบูรณและตองไมมีลักษณะตองหามดังนี้

เปนบุคคลลมละลาย
เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
เคยถูกไลออกปลดออกหรือใหออกจากราชการองคการหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่
เคยไดรับโทษจําคุยโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
เคยถูกถอดถอนจากการเปน ผูจัดการเพราะเหตุทุจริตหรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
มีหนี้คา งชําระคาใชจายตามมาตรา 18

ในกรณีที่ผูจัดการนิติบุคคลเปนนิติบุคคลผูด าํ เนินการแทนนิติบุคคลนัน้ ในฐานะผูจัดการตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามดังกลาวดวย
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การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและจดทะเบียนผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดนัน้ จะตองมีการจดทะเบียนขอบังคับ
พรอมกันไปดวยซึง่ พนักงานเจาหนาที่ตองพิจารณาวาขอบังคับมีสาระตามนัยมาตรา 32 คือ

ชื่อนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งตองมีคําวา&ldquo;นิติบุคคลอาคารชุด&rdquo; ไวดวย
วัตถุประสงคตามมาตรา 33
ที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งจะตองตั้งอยูในอาคารชุด
จํานวนเงินคาใชจายของนิตบิ ุคคลที่เจาของรวมตองชําระลวงหนา
การจัดการทรัพยสวนกลาง
การใชทรัพยสว นบุคคลและทรัพยสว นกลาง
อัตราสวนที่เจาของรวมแตละหองชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางตามที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด
อัตราสวนคาใชจายรวมกันของเจาของรวมตามมาตรา 18
ขอความอื่นตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ยื่นคําขอและตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสาร
หลักฐาน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ
20 นาที

-

หมายเหตุ

(หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานทดี่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาและ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การพิจารณา

พิจารณาคุณสมบัติและ
190 นาที
ลักษณะตองหามของ
ผูจัดการนิติบคุ คลอาคารชุด
รวมทัง้ พิจารณาวาขอบังคับ
มีสาระตามทีก่ ฎหมาย
กําหนดหรือไม

-

การพิจารณา

ชําระคาคําขอและ
คาธรรมเนียม

-

การลงนาม

- เจาหนาทีพ่ มิ พและจัดทํา 95 นาที
เอกสารที่เกี่ยวของกับการ
จดทะเบียนนิติบุคคลอาคาร
ชุดและผูจัดการ
- พนักงานเจาหนา ที่จด
ทะเบียน
- แจกหนังสือสําคัญการจด
ทะเบียนนิติบคุ คลอาคารชุด
ใหผูขอ

2)

5 นาที

3)

4)

-

หมายเหตุ

สวนแยก)
(หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานทดี่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาและ
สวนแยก)
(หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานทดี่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาและ
สวนแยก)
(หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานทดี่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาและ
สวนแยก)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 310 นาที
14. งานบริการนีผ้ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 0 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
กรณีบุคคล
1
ธรรมดา - บัตร
ประจําตัว
ประชาชน ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส
พรอมสําเนาทีม่ ี
การลงนาม
รับรองความ
1) ถูกตอง (อยางละ
1 ฉบับ)

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(- เอกสารฉบับ
จริงไวแสดงตอ
พนักงาน
เจาหนาที่
- ถาไมไป
ดําเนินการดวย
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน,
ทะเบียนบานที่ผู
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกตองบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ)

6/9

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร

2)

กรณีนิติบุคคล - หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล ขอบังคับของนิติ
บุคคล - หนังสือ
บริคณหและ
วัตถุประสงค บัญชีรายชื่อผถู ือ
หุนกรณีบริษัท
จํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด แบบรับรองการ
จดทะเบียนจัดตั้ง
หางหุน สวนกรณี
หางหุน สวน
จํากัดหรือหาง
หุนสวนสามัญที่
จดทะเบียนแลว บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบานของ
กรรมการผูมี
อํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล ตัวอยางลายมือ
ชื่อของกรรมการ
ผูมีอํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล -

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ถาไมไป
ดําเนินการดวย
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบานที่ผู
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกตองบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
รายงานการ
ประชุมนิติบุคคล
พรอมสําเนาทีม่ ี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกตอง (อยางละ
1 ฉบับ)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

1)

2)
3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
หนังสือสําคัญ
กรมที่ดิน
การจดทะเบียน
อาคารชุด
(อ.ช.10)
ขอบังคับของนิติ บุคคลอาคารชุด
ที่ขอจดทะเบียน
หนังสือมอบ
อํานาจ

0

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ถามี)

1

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (เรื่องละ)
2)

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
คาธรรมเนียม2,000 บาท
หมายเหตุ (ฉบับละ)
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3)

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนผูจัดการ
คาธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ (ฉบับละ)

4)

คาพยาน
คาธรรมเนียม40 บาท
หมายเหตุ (คนละ)

5)

คามอบอํานาจ
คาธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ (เรื่องละ)

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนพื้นที่ที่ใชบริการ
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนตูรับเรื่องรองเรียนณสํานักงานทีด่ ินทุกแหง
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกรมที่ดินโทร. 0 24141 5678-9
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียนฝายเรื่องราวรองทุกขสํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนยราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจงวัฒนะแขวงทุง สองหองเขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเหตุ5) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
แบบอ.ช.1 - อ.ช.30
1)
-
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

17/06/2558
คูมือประชาชนอยูระหวางการ
จัดทํา / แกไข (User)
จัดทําโดย
Sarinee Kulsawat
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -
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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนเลิกอาคารชุด (กรณียังไมไดจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด)
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:กรมที่ดิน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนเลิกอาคารชุด (กรณียงั ไมไดจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมที่ดนิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. อาคารชุดพ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ. อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
2)

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธกี ารและเงื่อนไขการจดทะเบียนอาคารชุดการออกหนังสือกรรมสิทธิห์ องชุด
และการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดพ.ศ.2553

3)

ระเบียบกรมทีด่ ินวาดวยอาคารชุดพ.ศ.2554

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ไมไดระบุ
ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน [สําเนาคูม ือประชาชน] การจดทะเบียนเลิกอาคารชุด (กรณียังไมไดจดทะเบียนนิติ
บุคคลอาคารชุด) 20/03/2015 11:07
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานทีใ่ หบริการสาํ นกั งานที่ดนิ กรุงเทพมหานครและสาขาสํานักงานที่ดนิ จังหวัด/สํานักงานที่ดนิ สาขา/
สํานักงานที่ดนิ ฯสวนแยก/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
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หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ยงั ไมไดจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดผูขอจดทะเบียนอาคารชุดหรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์หอ งชุดทัง้ หมดในอาคาร
ชุดประสงคขอจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามนัยมาตรา 51(1)แหงพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ. 2522ใหยนื่ คําขอตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด (อ.ช.19) พรอมดวยหนังสือสําคัญการจดทะเบียนอาคารชุดและ
หนังสือกรรมสิทธิหองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นตอพนักงานเจาหนาทีณ
่ สํานักงานทีด่ ินทองทีท่ ี่อาคารชุดนั้นตัง้ อยู

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคําขอชาํ ระคาคําขอและ 20 นาที
ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสาร

-

การพิจารณา

-พิจารณาหนังสือกรรมสิทธิ์ 1 วันทําการ
ในหองชุดที่ผยู ื่นคําขอไดยนื่
มาครบตามจํานวนหองชุด
ในอาคารชุดนัน้ หรือไม
รวมทัง้ ตรวจสอบหนังสือ
สําคัญการจดทะเบียน
อาคารชุดวาถูกตองตรงกัน
หรือไม
- เจาหนาที่จัดทําเอกสารที่
เกี่ยวของกับการจดทะเบียน

-

1)

2)

หมายเหตุ

(หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานทีดิ่ น
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาและ
สวนแยก)
(หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานทีดิ่ น
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาและ
สวนแยก)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

หมายเหตุ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

เลิกอาคารชุด
- แจงใหผูยนื่ คาํ ขอมาชําระ
คาธรรมเนียม
การลงนาม

3)

- ชําระคาธรรมเนียม
- พนักงานเจาหนาที่จด
ทะเบียนเลิกอาคารชุด
-แจกหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดิน

1 วันทําการ

-

(หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานทดี่ ิน
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาและ
สวนแยก)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ
14. งานบริการนีผ้ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 0 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
กรมที่ดิน
1
หนังสือสําคัญ
1) การจดทะเบียน
อาคารชุด
1
หนังสือกรรมสิทธิ์ กรมที่ดิน
2) หองชุดทั้งหมด
ในอาคารชุด
3) กรณีบุคคล
1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(- เอกสารฉบับ
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ธรรมดา - บัตร
ประจําตัว
ประชาชน ทะเบียนบาน
พรอมสําเนาทมี่ ี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกตอง (อยางละ
1 ฉบับ)

4)

กรณีนิติบุคคล - หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล ขอบังคับของนิติ
บุคคล - หนังสือ
บริคณหและ
วัตถุประสงค บัญชีรายชื่อผถู ือ
หุนกรณีบริษัท
จํากัดหรือบริษัท

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
จริงไวแสดงตอ
พนักงาน
เจาหนาที่
- ถาไมไป
ดําเนินการดวย
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน,
ทะเบียนบานที่ผู
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกตองบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ)
(ถาไมไป
ดําเนินการดวย
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนที่ผมู อบ
อํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกตองบัตร
ประจําตัว
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
มหาชนจํากัด แบบรับรองการ
จดทะเบียนจัดตั้ง
หางหุน สวนกรณี
หางหุน สวน
จํากัดหรือหาง
หุนสวนสามัญที่
จดทะเบียนแลว บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบานของ
กรรมการผูมี
อํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล ตัวอยางลายมือ
ชื่อของกรรมการ
ผูมีอํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล รายงานการ
ประชุมนิติบุคคล
พรอมสําเนาทีม่ ี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกตอง (อยางละ
1 ฉบับ)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ประชาชนทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

1)

หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี)

-

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (เรื่องละ)
2)

คาจดทะเบียนเลิกอาคารชุด
คาธรรมเนียม2,000 บาท
หมายเหตุ -

3)

คาพยาน
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (คนละ)

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนพื้นที่ที่ใชบริการ
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนตูรับเรื่องรองเรียนณสํานักงานทีด่ ินทุกแหง
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกรมที่ดินโทร. 0 24141 5678-9
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียนฝายเรื่องราวรองทุกขสํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนยราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจงวัฒนะแขวงทุง สองหองเขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเหตุ5) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
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เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

17/06/2558
คูมือประชาชนอยูระหวางการ
จัดทํา / แกไข (User)
จัดทําโดย
Sarinee Kulsawat
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -
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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนเลิกอาคารชุด (กรณีจดทะเบียนนิตบิ ุคคลอาคารชุดแลว)
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:กรมที่ดิน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนเลิกอาคารชุด (กรณีจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแลว)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมที่ดนิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. อาคารชุดพ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ. อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
2)

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธกี ารและเงื่อนไขการจดทะเบียนอาคารชุดการออกหนังสือกรรมสิทธิห์ องชุด
และการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดพ.ศ.2553

3)

ระเบียบกรมทีด่ ินวาดวยอาคารชุดพ.ศ.2554

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ไมไดระบุ
ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูม ือประชาชน] การจดทะเบียนเลิกอาคารชุดกรณีจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุดแลว 20/03/2015 10:43
11. ชองทางการใหบริการ
ํ กงานที่ดนิ กรุงเทพมหานครและสาขาสํานักงานที่ดนิ จังหวัด/สํานักงานที่ดนิ สาขา/
1) สถานทีใ่ หบริการสานั
สํานักงานที่ดนิ ฯสวนแยก/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)

2/8

หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ในกรณีที่ไดจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแลวตอมาเจาของรวมมีมติเปนเอกฉันทใ หเลิกอาคารชุดหรือกรณีทอี่ าคารชุด
เสียหายทั้งหมดและเจาของรวมมีมติไมกอ สรางขึ้นใหมตามนัยมาตรา 53แหงพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ. 2522ถา
ผูจัดการนิติบคุ คลอาคารชุดมาขอจดทะเบียนเลิกอาคารชุดใหย่นื คําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด (อ.ช.20)

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคําขอชาํ ระคาคําขอ
20 นาที
ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสาร

การพิจารณา

-พิจารณามติที่ประชุมใหญ 14 วันทําการ ของเจาของรวมที่มีมติให
เลิกอาคารชุด
-พิจารณาความครบถวน
ของหนังสือกรรมสิทธิหอง
ชุดทั้งหมดในอาคารชุดนนั้
ความถูกตองของหนังสือ
สําคัญการจดทะเบียน
อาคารชุด (อช.10),
หนังสือสําคัญการจด

-

1)

2)

หมายเหตุ

(หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานทีดิ่ น
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาและ
สวนแยก)
(หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานทีดิ่ น
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาและ
สวนแยก)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

หมายเหตุ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ทะเบียนนิติบคคลอาคารชุ
ุ
ด
(อช.13)
-เจาหนาที่จัดทําเอกสาร
เกี่ยวกับการจดทะเบียนเลิก
อาคารชุด
-แจงใหผูยนื่ คําขอมาชําระ
คาธรรมเนียม
การลงนาม

3)

-ชําระคาธรรมเนียม
-พนักงานเจาหนาที่จด
ทะเบียนเลิกอาคารชุด
-แจกหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดิน

1 วันทําการ

-

(หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานทีดิ่ น
กรุงเทพมหานคร
และสาขา
- สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสํานักงาน
ที่ดินสาขาและ
สวนแยก)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 16 วันทําการ
14. งานบริการนีผ้ านการดําเนินการลดขนั้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 0 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
กรมที่ดิน
หนังสือสําคัญ
1
1) การจดทะเบียน
อาคารชุด

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที่
2)

3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
หนังสือกรรมสิทธิ์ กรมที่ดิน
หองชุดทั้งหมด
กรณีบุคคล
ธรรมดา - บัตร
ประจําตัว
ประชาชน ทะเบียนบาน
พรอมสําเนาทีม่ ี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกตอง (อยางละ
1 ฉบับ)

1

กรณีนิติบุคคล - หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล ขอบังคับของนิติ
บุคคล - หนังสือ
บริคณหและ
วัตถุประสงค -

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(- เอกสารฉบับ
จริงไวแสดงตอ
พนักงาน
เจาหนาที่
- ถาไมไป
ดําเนินการดวย
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน,
ทะเบียนบานที่ผู
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกตองบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ)
(ถาไมไป
ดําเนินการดวย
ตนเองตองนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบานที่ผู
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ที่

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
บัญชีรายชื่อผูถ ือ
หุนกรณีบริษัท
จํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด แบบรับรองการ
จดทะเบียนจัดตั้ง
หางหุน สวนกรณี
หางหุน สวน
จํากัดหรือหาง
หุนสวนสามัญที่
จดทะเบียนแลว บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบานของ
กรรมการผูมี
อํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล ตัวอยางลายมอื
ชื่อของกรรมการ
ผูมีอํานาจทําการ
แทนนิติบุคคล รายงานการ
ประชุมนิตบิ ุคคล
พรอมสําเนาทีม่ ี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกตอง (อยางละ
1 ฉบับ)
หนังสือสําคัญ
กรมที่ดิน

1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกตองบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ)

0

ฉบับ

(นิติบุคคล)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
การจดทะเบียน
นิติบุคคลอาคาร
ชุดฉบับผูขอจด
ทะเบียน

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
สําเนาบันทึกการ ประชุมเจาของ
รวมที่มมี ติใหเลิก
อาคารชุด
หนังสือมอบ
อํานาจ(ถามี)

1

1

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (เรื่องละ)
2)

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเลิกอาคารชุด
คาธรรมเนียม2,000 บาท
หมายเหตุ (ฉบับละ)

3)

คาพยาน
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (คนละ)

4)

คามอบอํานาจ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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คาธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ (เรื่องละ)

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนพื้นที่ที่ใชบริการ
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนตูรับเรื่องรองเรียนณสํานักงานทีด่ ินทุกแหง
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกรมที่ดินโทร. 0 24141 5678-9
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียนฝายเรื่องราวรองทุกขสํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนยราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจงวัฒนะแขวงทุง สองหองเขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเหตุ5) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

17/06/2558
คูมือประชาชนอยูระหวางการ
จัดทํา / แกไข (User)
จัดทําโดย
Sarinee Kulsawat
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -
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