
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอจดทะเบยีนจดัต ั�งนติบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรร 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1 ผูจ้ัดสรรที�ดนิครบกําหนดระยะเวลาในการบํารงุดแูลสาธารณูปโภคตามที�ระบไุวใ้นโครงการและวธิกีารจัดสรรที�ดนิ 

 

2 ผูซ้ื�อที�ดนิจัดสรรไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของแปลงจําหน่ายตามแผนผังโครงการรวมตวักนัและมมีตใิหจ้ัดตั �งนติบิคุคลหมู่บา้นจัดสรร

, แตง่ตั �งตวัแทนยื�นคําขอจดทะเบยีนและเห็นชอบขอ้บังคบั 

 

3 ตวัแทนที�ไดร้ับการแตง่ตั �งจากผูซ้ื�อที�ดนิจัดสรรยื�นหลักฐานเอกสารเพื�อขอจดทะเบยีนจัดตั �งนติบิคุคลหมูบ่า้นจัดสรรตาม

กฎกระทรวงวา่ดว้ยการขอจดทะเบยีนจัดตั �งการบรหิารการควบและการยกเลกินิตบิคุคลหมูบ่า้นจัดสรรพ.ศ.2545 และระเบยีบ

คณะกรรมการจัดสรรที�ดนิกลางวา่ดว้ยการจัดตั �งนติบิคุคลหมูบ่า้นจดัสรรหรอืนติบิคุคลตามกฎหมายอื�นและการขออนุมตัิ

ดําเนนิการเพื�อการบํารงุรักษาสาธารณูปโภคพ.ศ.2545 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครเลขที� 2  ถนนพระพพิธิแขวง
พระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร 10200 / โทรศพัท ์: 0 2225 
5758, 0 2224 0187, 0 2622 3490  / Fax : 0 2225 5734  / 
E-mail : bangkok@dol.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :39 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ตัวแทนที�ไดร้ับแตง่ตั �งยื�นคําขอและเจา้หนา้ที�ตรวจสอบความ
ครบถว้นของหลกัฐานเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานที�ดนิตรวจสอบความสมบรูณ์ถกูตอ้งของหลักฐาน
เอกสารสั�งรับคําขอและพมิพป์ระกาศ 
(หมายเหต:ุ -) 

7 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

3) การพจิารณา 
ประกาศคําขอจดทะเบยีนจัดตั �งนติบิคุคลหมู่บา้นจัดสรร (ตามที�
กฎหมายกําหนด 30 วัน) 
(หมายเหต:ุ -) 

30 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ครบกําหนดเวลาปิดประกาศ  (กรณีไมม่ีการคดัคา้นเจา้พนักงาน
ที�ดนิสั�งรับจดทะเบยีน) 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
กรณีบุคคลธรรมดา - บตัรประจําตวัประชาชน - ทะเบยีนบา้น
พรอ้มสําเนาที�มกีารลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

กรณีนติบิคุคล - หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล - 
ขอ้บงัคบัของนติบิุคคล - หนงัสอืบรคิณหแ์ละวตัถุประสงค ์- บญัชี

รายชื�อผูถ้อืหุน้กรณีบรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั - แบบ
รบัรองการจดทะเบยีนจดัต ั�งหา้งหุน้สว่นกรณีหา้งหุน้สว่นจํากดั
หรอืหา้งหุน้สว่นสามญัที�จดทะเบยีนแลว้ - บตัรประจําตวัประชา
และทะเบยีนบา้นของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิคุคล - 
ตวัอยา่งลายมอืชื�อของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิคุคล - 
รายงานการประชุมนติบิุคคลพรอ้มสําเนาที�มกีารลงนามรบัรอง
ความถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุถา้ไมไ่ปดาํเนนิการดว้ยตนเองตอ้งนําหนังสอืมอบอํานาจ
สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนที�ผูม้อบอํานาจรับรองสําเนาความถกูตอ้ง
บัตรประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นของผูร้ับมอบอํานาจ ) 

- 

3) 
 

รายงานการประชุมของผูซ้ ื�อท ี�ดนิจดัสรร 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

สําเนาขอ้บงัคบั 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา2ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หลกัฐานการรบัแจง้ใหผู้ซ้ ื�อที�ดนิจดัสรรจดัต ั�งนติบิุคคลหมูบ่า้น
จดัสรร 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุ1.หลกัฐานหนังสอืสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน (สาํเนาตาม
จํานวนแปลงที�จําหน่าย) 
2.หลักฐานประกาศในหนังสอืพมิพ ์(ตัวจรงิตามจํานวนแปลงที�จําหน่าย) 
3.หลักฐานปิดประกาศบรเิวณที�ดนิที�ทําการจัดสรร (ตัวจรงิตามจํานวน
แปลงที�จําหน่าย)) 

- 

6) 
 

บญัชที ี�ดนิอนัเป็นสาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะ (พรอ้ม
สําเนาหนงัสอืแสดงสทิธใินที�ดนิที�เกี�ยวขอ้ง) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

หลกัฐานของตวัแทนที�ไดร้บัการต ั�งแตง่จากที�ประชุมผูซ้ ื�อที�ดนิ
จดัสรร 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุ1.บตัรประชาชน 
2.ทะเบยีนบา้น) 

- 

 

 

 

 



คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คําขอ 
(หมายเหต:ุ (แปลงละ)) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

2) คา่มอบอํานาจ 
(หมายเหต:ุ (เรื�องละ)) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

3) คา่พยาน 
(หมายเหต:ุ (รายละ)) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

4) คา่ปิดประกาศ 
(หมายเหต:ุ (แปลงละ)) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เจา้พนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานคร : สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครเลขที� 2  ถนนพระพพิธิแขวง

พระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร 10200 / โทรศพัท ์: 0 2225 5758, 0 2224 0187, 0 2622 3490  / Fax : 0 
2225 5734  / E-mail : bangkok@dol.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ตูร้ับเรื�องรอ้งเรยีนณสาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานคร 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยด์ํารงธรรมกรมที�ดนิโทร. 0 2141 5678-9 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ฝ่ายเรื�องราวรอ้งทุกขส์ํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4  ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ       80 
พรรษาฯชั �น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดถีนนแจง้วฒันะแขวงทุ่งสองหอ้งเขตหลกัสี�กทม.  10210 
(หมายเหต:ุ -) 

5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นทจุรติกรมที�ดนิ  www.dol.go.th/ethics  โทร. 0 2141 5896  โทรสาร. 0 2141 8698 
ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ 80 พรรษาฯชั �น 6 อาคารรัฐประสาศาสนภักดถีนนแจง้วฒันะแขวงทุ่งสองหอ้งเขต
หลักสี�กทม.  10210  Facebook.com/ethicsdol 
(หมายเหต:ุ -) 

6) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ - 


