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คู่มือสําหรั บประชาชน: การจดทะเบียนอาคารชุดกรณีทดิี นรวมกับอาคารไม่ มีภาระผูกพัน (จํานอง)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การจดทะเบียนอาคารชุดกรณีทีดินรวมกับอาคารไม่มีภาระผูกพัน (จํานอง)
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
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 16/07/2015 10:25
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 (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ทีมีกรรมสิทธิในทีดินและอาคารประสงค์จะจดทะเบียนทีดินและอาคารให้ เป็ นอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคาร
ชุดพ.ศ.2522 ให้ ดําเนินการดังนี
(1) ยืนคําขอจดทะเบียนอาคารชุดพร้ อมด้ วยหลักฐานต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีณสํานักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกใน
ท้ องทีทีทีดินและอาคารนันตังอยู่
(2)พนักงานเจ้ าหน้ าทีตรวจสอบหลักฐานเมือรับคําขอจดทะเบียนพนักงานเจ้ าหน้ าทีจะดําเนินการดังนี
(2.1) มีคําสังแต่งตังคณะกรรมการเข้ าไปตรวจสภาพทีดินและอาคารทีขอจดทะเบียน
(2.2) เรี ยกบุคคลใดๆมาให้ ถ้อยคําหรื อให้ สง่ เอกสารตามความจําเป็ น
(2.3) อาคารทีจะจดทะเบียนนันต้ องปลูกสร้ างเสร็ จและได้ รับใบรับรองการก่อสร้ างแล้ ว
(3) คณะกรรมการตรวจสอบสภาพทีดินและอาคารจะดําเนินการตรวจสอบดังนี
(3.1)อาคารนันได้ ปลูกสร้ างในทีดินตามโฉนดทีดินทีผู้ยืนคําขอยืนและมีเส้ นทางเข้ าออกสูท่ างสาธารณะตรงตามทีระบุ
ไว้ ในแผนผัง
(3.2)ทรัพย์สว่ นบุคคลและทรัพย์สว่ นกลางถูกต้ องตรงกับหลักฐานทีผู้ขอยืนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที
(3.3) ห้ องชุดมีความกว้ างความยาวความสูงเนือทีและเลขที (เลขหมายประจําบ้ านของแต่ละห้ องชุด) ตรงกับหลักฐานที
ยืน
(3.4) อาคารนันสามารถแยกทรัพย์สว่ นกลางและทรัพย์สว่ นบุคคลถูกต้ องตามพระราชบัญญัติอาคารชุด
(3.5) ในกรณีทีมีการจัดพืนทีของอาคารชุดเพือประกอบการค้ าต้ องปรากฎว่าได้ มีการจัดระบบเข้ าออกในพืนทีดังกล่าว
เป็ นการเฉพาะไม่รบกวนความเป็ นอยู่โดยปกติสขุ ของเจ้ าของร่วม
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เมือพนักงานเจ้ าหน้ าทีได้ ตรวจสภาพทีดินและอาคารทีขอจดทะเบียนแล้ วพบว่ารายการใดไม่ถกู ต้ องผู้ยืนคําขอต้ องไป
ดําเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วัน
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตจดทะเบียนอาคารชุด
(1) ทีดินและอาคารนันต้ องเป็ นกรรมสิทธิของผู้ยืนคําขอโดยปราศจากภาระผูกพันใดๆและต้ องมีเส้ นทางเข้ าออกสู่ทาง
สาธารณะ
(2) ในกรณีทีอาคารทีขอจดทะเบียนอาคารชุดนันตังอยูใ่ นท้ องทีทีกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารใช้ บงั คับอาคารนัน
ต้ องได้ รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารและสามารถใช้ เป็ นห้ องชุดและทรัพย์สว่ นกลางได้

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยืนคําขอชําระค่าคําขอและ 20 นาที
ตรวจสอบความถูกต้ องของ
เอกสารหลักฐาน

การพิจารณา

พนักงานเจ้ าหน้ าทีกําหนด 1 วันทําการ
วันเวลาและแต่งตัง
คณะกรรมการออกไปตรวจ
สภาพทีดินและอาคาร
พร้ อมทังจัดทําหนังสือแจ้ งธ
นารักษ์ พืนทีให้ ออกไป
ตรวจสอบทีดินและอาคาร

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

1)

2)

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

หมายเหตุ

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

4/11

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

เพือจัดทําราคาประเมินห้ อง
ชุด

ทีดินสาขาและ
ส่วนแยก)

การพิจารณา

-พนักงานเจ้ าหน้ าทีตรวจ
สภาพทีดินและอาคารตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดหากมี
รายการใดไม่ถกู ต้ อง
ดําเนินการแจ้ งผู้ยืนคําขอ
จัดการแก้ ไข
- เจ้ าหน้ าทีจัดทําเอกสาร
เกียวกับการจดทะเบียน
อาคารชุด
- แจ้ งให้ ผ้ ยู ืนคําขอชําระ
ค่าธรรมเนียม

12 วันทําการ สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

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

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

- ชําระค่าธรรมเนียม
-จดทะเบียนอาคารชุดและ
จัดทําประกาศการจด
ทะเบียนอาคารชุดและ
ส่งไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพือประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

2 วันทําการ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

- สร้ างหนังสือกรรมสิทธิ
ห้ องชุดและลงนามใน
หนังสือกรรมสิทธิห้ องชุด
- แจ้ งให้ ผ้ ยู ืนคําขอมารับ
หนังสือกรรมสิทธิห้ องชุด

10 วันทําการ สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

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

3)

4)

5)

หมายเหตุ

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

- สํานักงานทีดิน
จังหวัดสํานักงาน
ทีดินสาขาและ
ส่วนแยก)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 26 วันทําการ
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 26 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) โฉนดทีดิน
กรมทีดิน
1
แบบอ.1 / แบ
1
บอ.5 / แบบรับ
2)
แจ้ งตามมาตรา
39 ทวิ
แบบอ.6
1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0
1

ฉบับ
ฉบับ

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

3)

4)

5)

สําเนาคําขอ
หมายเลขประจํา
ห้ องชุด
กรณีบคุ คล
ธรรมดา - บัตร
ประจําตัว

หมายเหตุ
(เอกสารฉบับจริ ง
ไว้ แสดงต่อ
พนักงาน
เจ้ าหน้ าที)
(เอกสารฉบับจริ ง
ไว้ แสดงต่อ
พนักงาน
เจ้ าหน้ าที)
-

(- เอกสารฉบับ
จริ งไว้ แสดงต่อ
พนักงาน
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ประชาชน ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมสําเนาทีมี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกต้ อง (อย่างละ
1 ฉบับ)

6)

กรณีนิติบคุ คล - หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล ข้ อบังคับของนิติ
บุคคล - หนังสือ
บริ คณห์และ
วัตถุประสงค์ บัญชีรายชือผู้ถือ
หุ้นกรณีบริ ษัท
จํากัดหรื อบริ ษัท
มหาชนจํากัด แบบรับรองการ

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
เจ้ าหน้ าที
- 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
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ านทีผู้
มอบอํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกต้ องบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
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)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
บ้ านของผู้รับมอบ
อํานาจ)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

แผนผังแสดงเขต ทีดินและทีตัง

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที

2)

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ของอาคารชุดแต่
ละอาคารชุดและ
สิงปลูกสร้ างโดย
มีมาตราส่วน 1 :
500 หรื อ 1 :
1000 หรื อความ
เหมาะสมรวมทัง
แสดงเส้ น
ทางเข้ าออกสู่
ทางสาธารณะ
ตามสภาพความ
เป็ นจริ ง
แผนผังแสดง
รายละเอียดของ
อาคารชุดแต่ละ
ชันโดยระบุความ
กว้ างความยาว
ความสูงและเนือ
ทีรวมทัง
หมายเลขประจํา
ห้ องชุดแต่ละห้ อง
ชุด (โดยแผนผัง
อาคารชุดต้ อง
ตรงกับทีได้ รับ
อนุญาตจากเจ้ า
พนักงานท้ องถิน)
แผนผังและ
รายการแสดง
รายละเอียดของ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

9/11

ที

4)

5)

6)
7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ห้ องชุดทรัพย์
ส่วนบุคคลและ
ทรัพย์สว่ นกลาง
ในอาคารชุดนัน
บัญชีแสดง
รายการเกียวกับ
อัตราส่วนที
เจ้ าของห้ องชุด
แต่ละห้ องชุดมี
กรรมสิทธิใน
ทรัพย์สว่ นกลาง
ตามแบบอ.ช.5
คํารับรองเป็ น
หนังสือของผู้ยืน
คําขอว่าอาคารที
ขอจดทะเบียน
อาคารชุดนัน
ปราศจากภาระ
ผูกพันใดๆเว้ นแต่
การจํานอง
อาคารรวมกับ
ทีดิน
ร่างข้ อบังคับของ
นิตบิ คุ คลอาคาร
ชุด
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ้ ามี)

16. ค่ าธรรมเนียม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-
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1)

ค่ าคําขอ
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (เรื องละ)

2)

ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียนอาคารชุด
ค่ าธรรมเนียม2,000 บาท
หมายเหตุ (ฉบับละ)

3)

ค่ าออกหนังสือกรรมสิทธิห้ องชุด (อช.2)
ค่ าธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ (ห้องชุดละ)

4)

ค่ าปิ ดประกาศให้ แก่ ผ้ ูปิดประกาศ
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (รายละ)

5)

ค่ าพยาน
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (คนละ)

6)

ค่ ามอบอํานาจ
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ (เรื องละ)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนพืนทีทีใช้ บริ การ
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับเรื องร้ องเรี ยนณสํานักงานทีดินทุกแห่ง
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมสํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์โทร. 056256154
หมายเหตุ-
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4)

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนฝ่ ายเรื องราวร้ องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ้ งวัฒนะแขวงทุง่ สองห้ องเขตหลักสีกทม. 10210
หมายเหตุช่ 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
วันทีพิมพ์
สถานะ

20/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
ทด.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

