
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนเกี�ยวกบันติบิคุคลอาคารชุด 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

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

การจดทะเบยีนเกี�ยวกับนติบิคุคลอาคารชดุประกอบดว้ยการจดทะเบยีน 3 ประเภทคอื 

 

1.การจดทะเบยีนเปลี�ยนแปลงขอ้บงัคับนติบิคุคลอาคารชดุ 

 

กรณีที�นติบิคุคลอาคารชดุมกีารเปลี�ยนแปลงขอ้บังคับที�ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ใหผู้จ้ัดการนติบิคุคลอาคารชดุยื�นคําขอจดทะเบยีน

เปลี�ยนแปลงขอ้บังคับตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ตามแบบอ.ช.4 พรอ้มดว้ยเอกสารหลักฐานเมื�อพนักงานเจา้หนา้ที�พจิารณาแลว้เห็น

วา่คําขอดงักลา่วมหีลกัฐานครบถว้นขอ้บงัคับที�เปลี�ยนแปลงใหมไ่ม่ขัดตอ่กฎหมายการเรยีกประชมุและวธิกีารประชมุตลอดจนมติ

ของที�ประชมุใหญเ่จา้ของร่วมเป็นไปตามพระราชบัญญัตอิาคารชดุพ.ศ.2522 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยพระราชบัญญัตอิาคารชุด (ฉบบั

ที� 4) พ.ศ.2551 ก็จะดําเนนิการจดทะเบยีนเปลี�ยนแปลงขอ้บังคับดังกลา่ว 

 

2.การจดทะเบยีนผูจ้ัดการนติบิคุคลอาคารชดุ 

 

กรณีนติบิคุคลอาคารชดุมกีารเปลี�ยนแปลงผูจ้ัดการนติบิคุคลอาคารชดุตามมตทิี�ประชมุใหญเ่จา้ของรว่มใหผู้จ้ัดการซึ�งไดร้ับ

แตง่ตั �งยื�นคําขอตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ตามแบบอ.ช.17 พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานเมื�อพนักงานเจา้หนา้ที�พจิารณาแลว้เห็นวา่คาํ

ขอดังกลา่วมหีลกัฐานครบถว้นผูไ้ดร้ับแตง่ตั �งเป็นผูจ้ัดการมคีุณสมบัตถิกูตอ้งไม่มลีักษณะตอ้งหา้มการเรยีกประชมุวธิกีารประชมุ

และมตขิองที�ประชมุใหญข่องเจา้ของร่วมเป็นไปตามพระราชบญัญัตอิาคารชดุพ.ศ.2522 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยพระราชบัญญัติ

อาคารชุด (ฉบับที� 4) พ.ศ.2551 ก็จะดําเนนิการจดทะเบยีนผูจ้ัดการนติบิคุคลอาคารชดุ 

 

สาํหรับคณุสมบตัขิองผูจ้ัดการนติบิคุคลอาคารชดุตอ้งเป็นไปตามมาตรา 35 และมาตรา 35/1 แหง่พระราชบัญญัตอิาคารชุดพ.ศ. 

2522 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยพระราชบัญญัตอิาคารชดุ (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 คอืใหน้ิตบิคุคลอาคารชดุมีผูจ้ัดการนติบิคุคลอาคาร

ชดุหนึ�งคนจะเป็นบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลก็ไดใ้นกรณีที�นติบิคุคลเป็นผูจ้ดัการใหน้ติบิคุคลนั�นแตง่ตั �งบคุคลธรรมดาคนหนึ�ง

เป็นผูด้ําเนนิการแทนนติบิคุคลในฐานะผูจ้ัดการซึ�งผูจ้ัดการนติบิคุคลอาคารชดุตอ้งมอีายุไมต่ํ�ากวา่ยี�สบิหา้ปีบรบิรูณ์และตอ้งไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้มดังนี� 

 

 

 เป็นบคุคลลม้ละลาย 

 เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

 เคยถกูไลอ่อกปลดออกหรอืใหอ้อกจากราชการองคก์ารหรอืหน่วยงานของรัฐหรอืเอกชนฐานทุจรติตอ่หนา้ที� 

 เคยไดร้ับโทษจําคยุโดยคําพพิากษาถงึที�สดุใหจ้ําคกุเวน้แตเ่ป็นโทษสาํหรับความผดิที�ไดก้ระทําโดยประมาทหรอื

ความผดิลหโุทษ 

 เคยถกูถอดถอนจากการเป็นผูจ้ัดการเพราะเหตทุุจรติหรอืมคีวามประพฤตเิสื�อมเสยีหรอืบกพร่องในศลีธรรมอันด ี

 มหีนี�คา้งชําระค่าใชจ้า่ยตามมาตรา 18 

 

 

ในกรณีที�ผูจ้ัดการนติบิคุคลเป็นนติบิคุคลผูด้ําเนนิการแทนนติบิคุคลนั �นในฐานะผูจ้ดัการตอ้งมคีณุสมบัตแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม

ดงักล่าวดว้ย 

 

 

 

3. การจดทะเบยีนกรรมการนติบิคุคลอาคารชดุ 

 

กรณีนติบิคุคลอาคารชดุมกีารแตง่ตั �ง/เปลี�ยนแปลงคณะกรรมการนติบิคุคลอาคารชดุใหผู้จ้ัดการยื�นคําขอตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�

ตามแบบอ.ช.17 พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานเมื�อพนักงานเจา้หนา้ที�พจิารณาแลว้เหน็วา่คาํขอดงักลา่วมหีลกัฐานครบถว้นผูไ้ดร้ับ

แตง่ตั �งเป็นกรรมการมคีณุสมบัตถิูกตอ้งไม่มลีักษณะตอ้งหา้มการเรยีกประชมุวธิกีารประชมุและมตขิองที�ประชมุใหญข่องเจา้ของ

รว่มเป็นไปตามพระราชบัญญัตอิาคารชดุพ.ศ.2522 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยพระราชบัญญตัอิาคารชดุ (ฉบบัที� 4) พ.ศ.2551 ก็จะ



ดําเนนิการจดทะเบยีนแตง่ตั �ง/เปลี�ยนแปลงกรรมการนติบิคุคลอาคารชดุสําหรับคณุสมบตัขิองคณะกรรมการนติบิคุคลอาคารชดุ

ตอ้งเป็นไปตามมาตรา 37/1 คอื 

 

 

 เจา้ของรว่มหรอืคูส่มรสของเจา้ของรว่ม 

 ผูแ้ทนโดยชอบธรรมผูอ้นุบาลหรอืผูพ้ทิักษ์ในกรณีที�เจา้ของร่วมเป็นผูเ้ยาวค์นไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไร ้

ความสามารถแลว้แตก่รณี 

 ตวัแทนของนติบิคุคลอาคารชดุจํานวนหนึ�งคนในกรณีที�นติบิคุคลเป็นเจา้ของรว่ม 

 

 

ในกรณีที�หอ้งชดุใดมผีูถ้อืกรรมสทิธิ�เป็นเจา้ของรว่มหลายคนใหม้สีทิธไิดร้ับแตง่ตั �งเป็นกรรมการจํานวนหนึ�งคน 

 

และบคุคลซึ�งจะไดร้ับแตง่ตั �งเป็นกรรมการตอ้งไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มดังตอ่ไปนี� 

 

 

 เป็นผูเ้ยาวค์นไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

 เคยถกูที�ประชมุใหญเ่จา้ของรว่มใหพ้น้จากตําแหนง่กรรมการหรอืถอดถอนจากการเป็นผูจ้ัดการเพราะเหตทุุจรติหรือมี

ความประพฤตเิสื�อมเสยีหรอืบกพรอ่งในศลีธรรมอนัด ี

 เคยถกูไลอ่อกปลดออกหรอืใหอ้อกจากราชการองคก์ารหรอืหน่วยงานของรัฐหรอืเอกชน 

 เคยไดร้ับโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถงึที�สดุใหจ้ําคกุเวน้แตเ่ป็นโทษสาํหรับความผดิที�ไดก้ระทําโดยประมาทหรอื

ความผดิลหโุทษ 

 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครและสาขาสาํนักงานที�ดนิจังหวดั/
สาํนักงานที�ดนิสาขา/สาํนักงานที�ดนิฯสว่นแยก/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

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

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :15 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
- ยื���นคําขอชําระคา่คําขอและตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานที�รับผดิชอบ 
- สาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครและสาขา 
- สาํนักงานที�ดนิจังหวดัสาํนักงานที�ดนิสาขาและสว่นแยก)) 

20 นาท ี - 
 

2) การพจิารณา 
-พจิารณาคณุสมบตัแิละลักษณะตอ้งหา้มของผูจ้ัดการนติบิคุคล
อาคารชุดคณะกรรมการนติบิคุคลอาคารชดุและพจิารณาวา่
ขอ้บังคบัมีสาระตามที�กฎหมายกําหนดหรอืไม่รวมทั �งการเรยีก
ประชมุวธิกีารประชมุและมตขิองที�ประชมุใหญเ่จา้ของรว่มเป็นไป
ตามที�กฎหมายกําหนดหรอืไม่ 
 -เจา้หนา้ที�ดําเนนิการจัดทําเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกับการจด
ทะเบยีน 
- แจง้ใหผู้ย้ื�นคําขอมาชําระคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานที�รับผดิชอบ 

13 วันทําการ - 
 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

- สาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครและสาขา 
- สาํนักงานที�ดนิจังหวดัสาํนักงานที�ดนิสาขาและสว่นแยก)) 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
- ชําระคา่ธรรมเนียม 
- พนักงานเจา้หนา้ที�จดทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานที�รับผดิชอบ 
- สาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครและสาขา 
- สาํนักงานที�ดนิจังหวดัสาํนักงานที�ดนิสาขาและสว่นแยก)) 

1 วันทําการ - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

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

1) 
 

กรณีบุคคลธรรมดา - บตัรประจําตวัประชาชน - ทะเบยีนบา้น
พรอ้มสําเนาที�มกีารลงนามรบัรองความถกูตอ้ง (อยา่งละ 1 ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ- บัตรประชาชนสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูจ้ัดการนิตบิคุคล
อาคารชุด 
- ถา้ไมไ่ปดําเนนิการดว้ยตนเองตอ้งนําหนังสอืมอบอํานาจสาํเนาบตัร
ประจําตวัประชาชน,ทะเบยีนบา้นที�ผูม้อบอํานาจรับรองสําเนาความ
ถกูตอ้งบตัรประจําตัวประชาชนทะเบยีนบา้นของผูร้ับมอบอาํนาจ) 

- 

2) 
 

กรณีนติบิคุคล - หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล - 
ขอ้บงัคบัของนติบิุคคล - หนงัสอืบรคิณหแ์ละวตัถุประสงค ์- บญัชี

รายชื�อผูถ้อืหุน้กรณีบรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั - แบบ
รบัรองการจดทะเบยีนจดัต ั�งหา้งหุน้สว่นกรณีหา้งหุน้สว่นจํากดั
หรอืหา้งหุน้สว่นสามญัที�จดทะเบยีนแลว้ - บตัรประจําตวัประชาชน
และทะเบยีนบา้นของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิคุคล - 
ตวัอยา่งลายมอืชื�อของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิคุคล - 
รายงานการประชุมนติบิุคคลพรอ้มสําเนาที�มกีารลงนามรบัรอง
ความถูกตอ้ง (อยา่งละ 1 ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ไมไ่ปดาํเนนิการดว้ยตนเองตอ้งนําหนังสอืมอบอํานาจ
สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน,ทะเบยีนบา้นที�ผูม้อบอํานาจรับรองสาํเนา
ความถกูตอ้งบตัรประจําตัวประชาชนทะเบยีนบา้นของผูร้ับมอบอํานาจ) 

- 

3) 
 

หนงัสอืเรยีกประชุม 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

ระเบยีบวาระการประชุม 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

รายงานการประชุมใหญท่ ี�มมีตเิกี�ยวกบัเรื�องที�ขอจดทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบฉนัทะของเจา้ของรว่มที�ใหผู้อ้ ื�นออกเสยีงแทน (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

สญัญาจา้งเป็นนติบิคุคลอาคารชุด (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

- 



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

สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีจดทะเบยีนผูจ้ัดการนติบิคุคลอาคารชดุ) 

8) 
 

ลายมอืชื�อผูเ้ขา้รว่มประชุม 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

ขอ้บงัคบัที�เปลี�ยนแปลงกรณีขอจดทะเบยีนแกไ้ขเปลี�ยนแปลง
ขอ้บงัคบั 
ฉบบัจรงิ2ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีจดทะเบยีนแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้บงัคับ) 

- 

10) 
 

ใบประกอบคําขอจดทะเบยีนเปลี�ยนแปลงขอ้บงัคบันติบิคุคลอาคาร
ชุดโดยแสดงขอ้ความในขอ้บงัคบัเดมิและขอ้ความที�ขอ
เปล ี�ยนแปลงใหม ่
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีจดทะเบยีนแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้บงัคับ) 

- 

11) 
 

หลกัฐานที�แสดงวา่เป็นผูม้สีทิธไิดร้บัแตง่ต ั�งเป็นกรรมการตาม
มาตรา 37/1 แหง่พระราชบญัญตัอิาคารชุดพ.ศ.2522 แกไ้ข
เพิ�มเตมิโดยพระราชบญัญตัอิาคารชุด (ฉบบัที� 4) พ.ศ.2551 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีจดทะเบยีนแตง่กรรมการนติบิคุคลอาคารชุด) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่คําขอ 
(หมายเหต:ุ (เรื�องละ)) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

2) คา่พยาน 
(หมายเหต:ุ (คนละ)) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

3) คา่จดทะเบยีนเปลี�ยนแปลงขอ้บงัคบั 
(หมายเหต:ุ (ฉบบัละ)) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

4) คา่จดทะเบยีนผูจ้ดัการ 
(หมายเหต:ุ (ฉบบัละ)) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) พื�นที�ที�ใชบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ตูร้ับเรื�องรอ้งเรยีนสํานักงานที�ดนิจังหวัด/สาขา 
(หมายเหต:ุ -) 

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

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

5) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

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

6) ศนูยร์ับเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชั �น 2 ถนนแจง้วฒันะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื�องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

กรณีผูจ้ัดการนติบิคุคลอาคารชดุนํามตทิี�ประชมุใหญเ่จา้ของร่วมเกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงขอ้บงัคบัแตง่ตั �งผูจ้ัดการแตง่ตั �ง
กรรมการมาจดทะเบยีนตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�หลงัพน้กําหนดระยะเวลาสามสบิวนัแตว่ันที�ที�ประชมุใหญเ่จา้ของร่วมมมีตใิหเ้จา้
พนักงานที�ดนิพจิารณาแจง้ความดําเนนิคดกีับพนักงานสอบสวนตามนัยมาตรา 69 แหง่พระราชบญัญัตอิาคารชดุพ.ศ.2522 
แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยพระราชบัญญัตอิาคารชดุ (ฉบบัที� 4 พ.ศ.2551 ดว้ย 
 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 29/06/2558 


