
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนอาคารชุดกรณีที�ดนิรวมกบัอาคารมภีาระผกูพนั (จํานอง) 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย 

 

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

1. ผูท้ี�มกีรรมสทิธิ�ในที�ดนิและอาคารประสงคจ์ะจดทะเบยีนที�ดนิและอาคารใหเ้ป็นอาคารชดุตามพระราชบัญญัตอิาคารชดุ

พ.ศ.2522 ใหด้ําเนนิการดังนี� 

 (1) ยื�นคําขอจดทะเบยีนอาคารชดุพรอ้มดว้ยหลกัฐานต่อพนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิจังหวดั/สาขา/สว่นแยกในทอ้งที�ที�

ที�ดนิและอาคารนั�นตั �งอยู ่

 

(2)พนักงานเจา้หนา้ที�ตรวจสอบหลกัฐานเมื�อรับคําขอจดทะเบยีนพนักงานเจา้หนา้ที�จะดําเนนิการดงันี� 

 

 (2.1) มคีําสั�งแตง่ตั �งคณะกรรมการเขา้ไปตรวจสภาพที�ดนิและอาคารที�ขอจดทะเบยีน 

 

 (2.2) เรยีกบคุคลใดๆมาใหถ้อ้ยคําหรอืใหส้ง่เอกสารตามความจําเป็น 

 

 (2.3) อาคารที�จะจดทะเบยีนนั�นตอ้งปลกูสรา้งเสร็จและไดร้ับใบรับรองการก่อสรา้งแลว้ 

 

 (3) กรณีที�ดนิและอาคารที�ขอจดทะเบยีนอาคารชดุตดิการจํานองหรือตกอยูภ่ายใตบ้ังคบัแหง่บรุมิสทิธอินัไดจ้ดทะเบยีนไวใ้น

โฉนดที�ดนิใหพ้นักงานเจา้หนา้ที�ดําเนนิการดงัตอ่ไปนี� 

 

 (3.1) ใหปิ้ดประกาศคาํขอจดทะเบยีนอาคารชดุไวใ้นที�เปิดเผยณสํานักงานที�ดนิสาํนักงานเขตหรอืที�วา่การอําเภอหรอืกิ�งอําเภอ

สาํนักงานเทศบาลที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลที�ทําการแขวงหรอืที�ทําการกํานันแหง่ทอ้งที�ที�ที�ดนิและอาคารนั �นตั �งอยู่และ

บรเิวณที�ดนิที�ขอจดทะเบยีนอาคารชดุแหง่ละหนึ�งฉบบั 

 

 (3.2) มหีนังสอืแจง้เจา้หนี�พรอ้มทั �งสง่สาํเนาประกาศตามขอ้ (3.1) ใหเ้จา้หนี�จํานองหรอืเจา้หนี�บรุมิสทิธเิหนือที�ดนิและอาคาร

นั�นมาแจง้พรอ้มทั �งแสดงหลกัฐานแหง่หนี�ตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ภายในสามสบิวันนับแตว่นัไดร้ับหนังสอืแจง้ 

 

 (3.3) เมื�อไดด้ําเนนิการตามขอ้ (3.1) และขอ้ (3.2) แลว้ใหพ้นักงานเจา้หนา้ที�ดาํเนนิการดังนี� 

 

 - ถา้เจา้หนี�จํานองมาแจง้และแสดงหลักฐานแหง่หนี�ต่อพนักงานเจา้หนา้ที�ภายในกําหนดเวลาใหพ้นักงานเจา้หนา้ที�ชี�แจง

เกี�ยวกบัคําขอจดทะเบยีนอาคารชดุนั�นพรอ้มทั �งจํานวนเงนิที�เจา้หนี�ดังกลา่วจะไดร้ับชําระหนี�จากหอ้งชดุแตล่ะหอ้งชุดโดย

คํานวณเงนิดังกล่าวตามอตัราสว่นแหง่กรรมสทิธิ�ในทรัพยส์ว่นกลางแลว้บันทกึคําชี�แจงและคํายนิยอมหรอืไมย่นิยอมของเจา้หนี�

และใหเ้จา้หนี�ลงลายมือชื�อไวเ้ป็นหลกัฐานถา้เจา้หนี�จํานองไมย่นิยอมใหจ้ดทะเบยีนที�ดนิและอาคารเป็นอาคารชุดใหพ้นักงาน

เจา้หนา้ที�สั�งไม่รับจดทะเบยีนอาคารชดุ 

 

 - ถา้เจา้หนี�จํานองไมม่าแจง้และแสดงหลักฐานแหง่หนี�ตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ภายในกําหนดเวลาใหพ้นักงานเจา้หนา้ที�บันทกึไว ้

ในคาํขอแลว้ใหพ้นักงานเจา้หนา้ที�สั�งไมร่ับจดทะเบยีนอาคารชดุ 

 

  - ในกรณีที�มเีจา้หนี�ซ ึ�งมบีรุมิสทิธเิหนือที�ดนิและอาคารไม่ว่าเจา้หนี�ดงักลา่วจะไดม้าแจง้และแสดงหลักฐานแหง่หนี�หรอืไมก่็

ตามใหพ้นักงานเจา้หนา้ที�แจง้ใหผู้ย้ื�นคําขอทราบและใหผู้ย้ื�นคําขอดําเนนิการเพื�อใหท้ี�ดนิและอาคารนั�นปราศจากภาระผกูพัน

ภายในเกา้สบิวันนับแตว่ันที�ไดร้ับแจง้ถา้ผูย้ื�นคําขอไม่ดําเนนิการใหเ้สร็จสิ�นภายในระยะเวลาดงักลา่วใหพ้นักงานเจา้หนา้ที�สั�งไม่

รับจดทะเบยีนอาคารชดุ 

 

(4) คณะกรรมการตรวจสอบสภาพที�ดนิและอาคารจะดําเนนิการตรวจสอบดงันี� 

 (4.1) อาคารนั�นไดป้ลกูสรา้งในที�ดนิตามโฉนดที�ดนิที�ผูย้ ื�นคําขอยื�นและมเีสน้ทางเขา้ออกสูท่างสาธารณะตรงตามที�ระบไุวใ้น

แผนผัง 

 (4.2) ทรัพยส์ว่นบคุคลและทรัพยส์ว่นกลางถกูตอ้งตรงกบัหลกัฐานที�ผูข้อยื�นตอ่พนักงานเจา้หนา้ที� 

 (4.3) หอ้งชดุมคีวามกวา้งความยาวความสงูเนื�อที�และเลขที� (เลขหมายประจําบา้นของแตล่ะหอ้งชดุ) ตรงกบัหลกัฐานที�ยื�น 

 (4.4) อาคารนั�นสามารถแยกทรัพยส์ว่นกลางและทรัพยส์ว่นบคุคลถกูตอ้งตามพระราชบัญญตัอิาคารชดุ 



 (4.5) ในกรณีที�มกีารจัดพื�นที�ของอาคารชดุเพื�อประกอบการคา้ตอ้งปรากฎวา่ไดม้กีารจัดระบบการเขา้ออกในพื�นที�ดังกลา่วเป็น

การเฉพาะไมใ่หร้บกวนความเป็นอยู่โดยปกตสิขุของเจา้ของร่วม 

เมื�อพนักงานเจา้หนา้ที�ไดต้รวจสภาพที�ดนิและอาคารที�ขอจดทะเบยีนแลว้พบวา่รายการใดไม่ถกูตอ้งผูย้ื�นคําขอตอ้งไปดําเนนิการ

แกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 15 วัน 

 

หลักเกณฑใ์นการพจิารณาอนุญาตจดทะเบยีนอาคารชดุ 

 

(1) ที�ดนิและอาคารนั�นตอ้งเป็นกรรมสทิธิ�ของผูย้ื�นคําขอโดยปราศจากภาระผูกพันใดๆนอกจากการจํานองซึ�งเขา้เกณฑต์าม (2) 

และตอ้งมเีสน้ทางเขา้ออกสูท่างสาธารณะ 

 

(2) ในกรณีที�ที�ดนิหรือทั �งที�ดนิและอาคารตดิการจํานองตอ้งปรากฏวา่ผูร้ับจํานองยนิยอมใหจ้ดทะเบยีนเป็นอาคารชดุโดยยนิยอม

ที�จะรับชาํระหนี�จากหอ้งชุดแต่ละหอ้งชดุตามจํานวนเงนิที�ตกลงกันแลว้ 

 

(3) ในกรณีที�อาคารที�ขอจดทะเบยีนอาคารชดุนั�นตั �งอยูใ่นทอ้งที�ที�กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารใชบ้ังคับอาคารนั �นตอ้งไดร้ับ

อนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารและสามารถใชเ้ป็นหอ้งชดุและทรัพยส์ว่นกลางได ้

 
 

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 :54 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นคําขอชําระคา่คําขอและ 
ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารหลักฐาน 
 
(หมายเหต:ุ -) 

20 นาท ี สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

2) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ที�กําหนดวนัเวลาและแตง่ตั �งคณะกรรมการ
ออกไปตรวจสภาพที�ดนิและอาคารพรอ้มทั �งจัดทําหนังสอืแจง้ธ
นารักษ์พื�นที�ใหอ้อกไปตรวจสอบที�ดนิและอาคารเพื�อจัดทําราคา
ประเมนิหอ้งชดุ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

3) การพจิารณา 
- ปิดประกาศคําขอจดทะเบยีนอาคารชดุตดิการจํานองหรอืตกอยู่
ภายใตบ้รุมิสทิธ ิ(ตามกฎหมาย 30 วันและรวมระยะเวลาการ
จัดทําประกาศและนําสง่ประกาศ 10 วัน) ระหวา่งปิดประกาศ
พนักงานเจา้หนา้ที�ตรวจสภาพที�ดนิและอาคารตามหลกัเกณฑท์ี�
กําหนดหากมรีายการใดไม่ถกูตอ้งดําเนนิการแจง้ผูย้ื�นคําขอ
จัดการแกไ้ข 
-เจา้หนา้ที�จัดทําเอกสารเกี�ยวกับการจดทะเบยีนอาคารชดุ 
-แจง้ใหผู้ย้ ื�นคําขอชําระคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ -) 

40 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
- ชําระคา่ธรรมเนียม 
 -จดทะเบยีนอาคารชดุและจัดทําประกาศการจดทะเบยีนอาคาร
ชดุและสง่ไปยงัสํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรเีพื�อประกาศในราช
กจิจานุเบกษา 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
- สรา้งหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุและลงนามในหนังสอืกรรมสทิธิ�
หอ้งชดุ 
- แจง้ใหผู้ย้ื�นคําขอมารับหนังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

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

1) 
 

โฉนดที�ดนิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 

2) 
 

แบบอ.1 / แบบอ.5 / แบบรบัแจง้ตามมาตรา 39 ทว ิ
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุเอกสารฉบบัจรงิไวแ้สดงตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�) 

- 

3) 
 

แบบอ.6 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุเอกสารฉบบัจรงิไวแ้สดงตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�) 

- 

4) 
 

สําเนาคําขอหมายเลขประจําหอ้งชุด 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

กรณีบุคคลธรรมดา  - บตัรประจําตวัประชาชน  - ทะเบยีนบา้น
พรอ้มสําเนาที�มกีารลงนามรบัรองความถกูตอ้ง (อยา่งละ 1 ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ- เอกสารฉบบัจรงิไวแ้สดงตอ่พนักงานเจา้หนา้ที� 
- ถา้ไมไ่ปดําเนนิการดว้ยตนเองตอ้งนําหนังสอืมอบอํานาจสาํเนาบตัร
ประจําตวัประชาชน,ทะเบยีนบา้นที�ผูม้อบอํานาจรับรองสําเนาความ
ถกูตอ้งบตัรประจําตัวประชาชนทะเบยีนบา้นของผูร้ับมอบอาํนาจ) 

- 

6) 
 

กรณีนติบิคุคล  - หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล  - 
ขอ้บงัคบัของนติบิุคคล  - หนงัสอืบรคิณหแ์ละวตัถุประสงค ์ - 
บญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้กรณีบรษิทัจํากดัหรอืบรษิทัมหาชนจํากดั  - 
แบบรบัรองการจดทะเบยีนจดัต ั�งหา้งหุน้สว่นกรณีหา้งหุน้สว่น
จํากดัหรอืหา้งหุน้สว่นสามญัที�จดทะเบยีนแลว้  - บตัรประจําตวั
ประชาขนและทะเบยีนบา้นของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติ ิ
บุคคล  - ตวัอยา่งลายมอืชื�อของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทน
นติบิคุคล  - รายงานการประชุมนติบิุคคลพรอ้มสาํเนาที�มกีารลง
นามรบัรองความถูกตอ้ง (อยา่งละ 1 ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ไมไ่ปดาํเนนิการดว้ยตนเองตอ้งนําหนังสอืมอบอํานาจ
สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนและทะเบยีนบา้นที�ผูม้อบอํานาจรับรอง
สําเนาความถกูตอ้งบัตรประจําตัวประชาชนทะเบยีนบา้นของผูร้ับมอบ

- 



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

อํานาจ) 

7) 
 

แผนผงัแสดงเขตที�ดนิและท ี�ต ั�งของอาคารชุดแตล่ะอาคารชุดและ
สิ�งปลกูสรา้งโดยมมีาตราสว่น 1 : 500 หรอื 1 : 1000 หรอืความ
เหมาะสมรวมท ั�งแสดงเสน้ทางเขา้ออกสูท่างสาธารณะตามสภาพ
ความเป็นจรงิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

แผนผงัแสดงรายละเอยีดของอาคารชุดแตล่ะช ั�นโดยระบุความ
กวา้งความยาวความสูงและเนื�อที�รวมท ั�งหมายเลขประจาํหอ้งชุด
แตล่ะหอ้งชุด (โดยแผนผงัอาคารชุดตอ้งตรงกบัที�ไดร้บัอนุญาต
จากเจา้พนกังานทอ้งถ ิ�น) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

แผนผงัและรายการแสดงรายละเอยีดของหอ้งชุดทรพัยส์ว่นบุคคล
และทรพัยส์ว่นกลางในอาคารชุดน ั�น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

10) 
 

บญัชแีสดงรายการเก ี�ยวกบัอตัราสว่นที�เจา้ของหอ้งชุดแตล่ะหอ้ง
ชุดมกีรรมสทิธิ�ในทรพัยส์ว่นกลางตามแบบอ.ช.5 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

11) 
 

คํารบัรองเป็นหนงัสอืของผูย้ ื�นคําขอวา่อาคารที�ขอจดทะเบยีน
อาคารชุดน ั�นปราศจากภาระผกูพนัใดๆเวน้แตก่ารจํานองอาคาร
รวมกบัที�ดนิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

12) 
 

รา่งขอ้บงัคบัของนติบิุคคลอาคารชุด 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

13) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่คําขอ 
(หมายเหต:ุ (เรื�องละ)) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

2) คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีนอาคารชุด 
(หมายเหต:ุ (ฉบบัละ)) 

คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
 
 

3) คา่ออกหนงัสอืกรรมสทิธ ิ�หอ้งชุด (อช.2) 
(หมายเหต:ุ (หอ้งชดุละ)) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

4) คา่ปิดประกาศใหแ้กผู่ปิ้ดประกาศ 
(หมายเหต:ุ (รายละ)) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

5) คา่พยาน 
(หมายเหต:ุ (คนละ)) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

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

คา่ธรรมเนยีม 50 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 อาคารรัฐประศาสนภกัดถีนนแจง้วัฒนะแขวงทุ่งสองหอ้งเขตหลกัสี�กทม.  10210 
(หมายเหต:ุ -) 

5) 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:้ - 


