


บัญชีคู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

คู่มือส าหรับประชาชนที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ ประกอบด้วยคู่มือ 35 กระบวนงาน ดังนี้  
 

ที ่
กระบวนงาน 

ระยะเวลา 
(วัน) 

หมายเหตุ 

ด้านที่ราชพัสดุ  
หมวด 1 การขอเช่าที่ราชพัสดุ  

1 การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพ่ืออยู่อาศัย 61  
2 การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพ่ือประกอบการเกษตร 66  
3 การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน (กรณียกเว้นการ

ประมูลและมีอัตราค่าเช่าคงที่แล้ว) 
28 

 

หมวด 2 การขอพัฒนาที่ราชพัสดุ  
ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง   

4 ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลัง (อนุมัติหลักการให้ก่อสร้าง) 

103 
 

5 ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลัง (อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลัง) 

58 
 

หมวด 3 การขอด าเนินการตามเงื่อนไขสัญญาเช่า  
6 การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ 26  
7 การขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ 46  
8 การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ 26  
9 การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ 46  

10 การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลัง 

16 
 

11 การขอน าที่ดินราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือการจัดหาประโยชน์ 26  
12 การขอน าอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์ 46  

การขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ   
13 การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุที่       

กรณีไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
(จากเพ่ืออยู่อาศัย เป็นเพ่ือประกอบการเกษตร หรือจากเพ่ือ
ประกอบการเกษตร เป็นเพ่ืออยู่อาศัย) 

28  

14 การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ          
กรณีท่ีต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

58 
 

15 การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมท่ีถึงแก่กรรม 59  
16 การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมท่ีถึงแก่กรรม 79  
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ที ่
กระบวนงาน 

ระยะเวลา 
(วัน) 

หมายเหตุ 

17 การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลังแทนผู้ได้รับสิทธิก่อสร้างอาคารฯ ที่ถึงแก่กรรม 

45 
 

การขอน าสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้   
18 ขอหนังสือรับรองน าสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อน าไปผูกพัน

เงินกู้ 
1.5 

 

19 การอนุญาตให้น าสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้ 1.5  
 การขอน าสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้    

20 ขอหนังสือรับรองน าสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อน าไปผูกพัน
เงินกู้ 

26  

21 การอนุญาตให้น าสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพ่ือน าไปผูกพัน
เงินกู้ 

1.5 
 

22 การขอน าสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลัง ไปผูกพันเงินกู้ 

9 
 

23 การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงคลัง 

53 
 

24 การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวง
คลัง 

23 
 

25 การยื่นแบบขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารราชพัสดุ 71  
26 การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ 39  
27 ผู้เช่าขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ 41  

การรังวัดสอบเขตเช่า  
28 การรังวัดสอบเขตเช่าเพ่ืออยู่อาศัย 19  
29 การรังวัดสอบเขตเช่าเพ่ือประกอบการเกษตร 24  

หมวด 4 การขอด าเนินการกรณีสัญญาต่างตอบแทนอื่น  
30 การก่อสร้างสะพาน ทางเชื่อม วางท่อระบายน้ า ท าทางเข้า-ออก 

ผ่านที่ราชพัสดุ 
43  

หมวด 5 การขอด าเนินการในเรื่องอ่ืนๆ  
31 การขอแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสารการเช่า 1  
32 การออกหนังสือรับรองเก่ียวกับที่ราชพัสดุ 1.5  
33 การขอเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่หรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือ

แหล่งขังน้ าใดๆ หรือตัดฟันต้นไม้ยืนต้นในที่ดินที่เช่า 
26  

ด้านประเมินทรัพย์สิน  
34 การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน 60 นาท ี  
35 การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงแบ่งแยกใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น 140  

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์   
                                                                                                                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8   
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สารบัญ 
 

                                                                                                                                                                              
หน้า 

1. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์  
ประจ าปีงบประมาน พ.ศ. 2555 รอบ 6 เดือน (ต.ค.54-มี.ค.55) 

2. รายงานผลปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สินกระทรว 

 

 
 
 
 
 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก 

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 จัดท าโดย กรมธนารักษ์ 
 

 



สารบัญ 
 

 กระบวนงาน หน้า 
ด้านที่ราชพัสดุ 
หมวด 1 การขอเช่าที่ราชพัสดุ 

1. การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพ่ืออยู่อาศัย 1 – 6 
2. การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพ่ือประกอบการเกษตร 7 – 11 
3. การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน (กรณียกเว้นการประมูลและ

มีอัตราค่าเช่าคงที่แล้ว) 
12 – 16 

หมวด 2 การขอพัฒนาที่ราชพัสดุ 
ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง  

4. ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง 
(อนุมัติหลักการให้ก่อสร้าง) 

17 – 21 

5. ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง 
(อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง) 

22 – 27 

หมวด 3 การขอด าเนินการตามเงื่อนไขสัญญาเช่า 
6. การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ 28 – 33 
7. การขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ 34 – 39 

8. การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ 40 – 46 
9. การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ 47 – 53 

10. การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง 54 – 60 
11. การขอน าที่ดินราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือการจัดหาประโยชน์ 61 – 65 
12. การขอน าอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์ 66 – 71 

การขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ  
13. การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ กรณีไม่ต้องรับฟัง

ความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพ่ืออยู่อาศัย เป็นเพื่อ
ประกอบการเกษตร หรือจากเพ่ือประกอบการเกษตร เป็นเพ่ืออยู่อาศัย) 

72 – 76 

14. การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ กรณีที่ต้องรับฟัง
ความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

77 – 82 

15. การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมท่ีถึงแก่กรรม 83 – 88 
16. การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมท่ีถึงแก่กรรม 89 – 95 
17. การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังแทนผู้

ได้รับสิทธิก่อสร้างอาคารฯ ที่ถึงแก่กรรม 
96 – 101 

การขอน าสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้   
18. ขอหนังสือรับรองน าสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อน าไปผูกพันเงินกู้ 102 – 106 
19. การอนุญาตให้น าสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้ 107 – 111 

การขอน าสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้   
20. ขอหนังสือรับรองน าสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อน าไปผูกพันเงินกู้ 112 – 116 

21. การอนุญาตให้น าสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อน าไปผูกพันเงินกู้ 117 – 121 
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 กระบวนงาน หน้า 
22. การขอน าสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง          

ไปผูกพันเงินกู้ 
122 – 126 

23. การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง 127 – 132 
24. การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง 133 – 136 
25. การยื่นแบบขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารราชพัสดุ 137 – 141 
26. การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ 142 – 146 
27. ผู้เช่าขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ 147 – 151 

การรังวัดสอบเขตเช่า  
28. การรังวัดสอบเขตเช่าเพ่ืออยู่อาศัย 152 – 155 
29. การรังวัดสอบเขตเช่าเพ่ือประกอบการเกษตร 156 – 159 

หมวด 4 การขอด าเนินการกรณีสัญญาต่างตอบแทนอื่น 
30. การก่อสร้างสะพาน ทางเชื่อม วางท่อระบายน้ า ท าทางเข้า-ออก ผ่าน              

ที่ราชพัสดุ 
160 – 164 

หมวด 5 การขอด าเนินการในเรื่องอ่ืนๆ  
31. การขอแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสารการเช่า 165 – 168 

32. การออกหนังสือรับรองเก่ียวกับที่ราชพัสดุ 169 – 172 

33. การขอเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่หรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังน้ าใดๆ 
หรือตัดฟันต้นไม้ยืนต้นในที่ดินที่เช่า 

173 – 177 

ด้านประเมินทรัพย์สิน 
34. การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน 178 – 181 
35. การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินแปลงแบ่งแยกใหม่/หมู่บ้านจัดสรรใหม่/

รวมแปลง/ตกหล่น 
182 – 187 

 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หน้า 1 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: 1. การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพ่ืออยู่อาศัย  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2618 6328, 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่       
ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพัฒนาที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด และก่อนที่ผู้ยื่น       
ค าขอจะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
 
หมายเหตุ  
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว 
 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ที ่

ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 
 

- 

2) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบข้อมูลและจัดท า
แผนที่ 
 

15 วันท า
การ 

ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 
 

- 

3) การพิจารณา 
 

จัดท าประกาศขอเช่าเสนอผู้
มีอ านาจลงนามในประกาศ 
 

3 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

- 

4) การพิจารณา 
 

ปิดประกาศ 30 วัน 
 

30 วัน ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

- 

5) การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลก าหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณา 
 

7 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

- 

6) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า 
 

5 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   61 วันท าการ 
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14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 53 วันท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ า
ข้าราชการบ านาญ 
(ฉบับจริง) และ
ส าเนาพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ส าเนาเอกสารต้อง
ลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องด้วย) 

3) ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

4) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล) 

5) กรณีมอบอ านาจ
ใช้เอกสาร       
1.1 หนังสือมอบ
อ านาจ - ผู้มอบ
อ านาจ   
1)ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง   
 2)   ส าเนา
ทะเบียนบ้าน
พร้อมรับรอง

- 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

ส าเนาถูกต้อง  
-ผู้รับมอบอ านาจ 
และพยานการ
มอบอ านาจ              
1) ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ    
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  
 2) ส าเนา
ทะเบียนบ้าน
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

6) หมายเหตุ กรณี
บุคลากรยื่นค า
ร้องผู้ประสงค์ขอ
เช่าต้องมาแสดง
ตนและยื่นค าร้อง
ด้วยตนเอง 

ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/

ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่  

0 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แผนที่สังเขป
บริเวณท่ีขอเช่า
หรือแผนที่แสดง
ต าแหน่งที่ดินเพ่ือ
ขอเช่า 

ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/

ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

1 0 ฉบับ - 
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16.   ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า (ต่อปี) ตามระเบียบของทางราชการ 

หมายเหตุ -   
2) ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าเท่ากับ 2 เท่าของค่าเช่า 1 ปี 

หมายเหตุ -   
3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 

- เนื้อท่ีไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท 
- เกินกว่า 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 300 บาท 
- เกินกว่า 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 500 บาท 
- หากเกินกว่า 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ 100 บาทต่อการรังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 1,000 
บาทต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
หมายเหตุ -   

4) เงินประกันสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่า 1 ปี 
หมายเหตุ -   

5) อัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม หรือเงินอ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
หมายเหตุ -   

6) เงินอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   

 
17.   ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม 

ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400/ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ 
กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข 0 2278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ        
"ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /                 
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 

การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 2. การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพ่ือประกอบการเกษตร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 

2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, สว่นภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพ่ือประกอบการเกษตร  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพัฒนาที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด และก่อนที่ผู้ยื่น           
ค าขอจะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
หมายเหตุ 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบข้อมูลและจัดท า
แผนที่ 
 

20 วันท า
การ 

ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

- 

3) - 
 

จัดท าประกาศขอเช่าเสนอผู้
มีอ านาจลงนามในประกาศ 
 

3 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

- 

4) - 
 

ปิดประกาศ 30 วัน 
 

30 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

- 

5) การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลก าหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณา 
 

7 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

- 

6) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า 
 

5 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   66 วันท าการ 
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14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 53 วันท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (หรือบัตร
ประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ า
ข้าราชการบ านาญ 
(ฉบับจริง) พร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง ) 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แผนที่สังเขป
บริเวณท่ีขอเช่า
หรือแผนที่แสดง
ต าแหน่งที่ดินเพ่ือ
ขอเช่า 

ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

1 0 ฉบับ - 

2) กรณีนิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือมอบ
อ านาจ 

- 1 0 ฉบับ - 

3) กรณีมอบอ านาจ
ใช้เอกสาร       
1.1 หนังสือมอบ
อ านาจ  
- ผู้มอบอ านาจ  
1) ส าเนาบัตร

- 0 0 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง   
 2)   ส าเนา
ทะเบียนบ้าน
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง   
- ผู้รับมอบอ านาจ 
และพยานการ
มอบอ านาจ              
1) ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ    
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  
 2) ส าเนา
ทะเบียนบ้าน
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

 
16.   ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า (ต่อปี ) ตามระเบียบของทางราชการ 

หมายเหตุ -  
2) ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า 2 เท่าของค่าเช่า 1 ปี 

หมายเหตุ -   
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3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 
- เนื้อท่ีไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท 
- เกินกว่า 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 300 บาท 
- เกินกว่า 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 500 บาท 
- หากเกินกว่า 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ 100 บาทต่อการรังวัดหนึ่งครั้ง  
แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 1,000 บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
หมายเหตุ -   

4) เงินประกันสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่า 1 ปี 
หมายเหตุ -   

5) อัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม หรือเงินอ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
หมายเหตุ -  

6) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   

17.   ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม                    
ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข 0 2278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ             
"ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /                   
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 3. การขอเช่าที่ดินราชพัสดเุพื่อประโยชน์อย่างอ่ืน (กรณียกเว้นการประมูลและมีอัตราค่าเช่าคงที่แล้ว) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน (กรณียกเว้นการประมูลและมีอัตราค่าเช่าคงที่แล้ว) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตรา          

ค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพ่ือประโยชนอ์ย่างอ่ืน (กรณียกเว้นการ

ประมูลและมีอัตราค่าเช่าคงที่แล้ว)  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท:์ 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานทีใ่ห้บริการ/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร ์ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวนัหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพัฒนาที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด และก่อนที่ผู้ยื่น       
ค าขอจะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
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หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

- 

2) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบข้อมูลและจัดท า
แผนที่ 
 

15 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

- 

3) การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลก าหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณา 
 

7 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

- 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า 
 

5 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   28 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
(ฉบับจริง) พร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

3) ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

4) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล) 

5) กรณีมอบอ านาจ  
หนังสือมอบอ านาจ   
ผู้มอบอ านาจ 
 - ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง   
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  
ผู้รับมอบอ านาจ 
 - ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

- 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

6) กรณีบุคคลการยื่น
ค าร้องผู้ประสงค์
ขอเช่าต้องมาแสดง
ตนและยื่นค าร้อง
ด้วยตนเอง 

ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

0 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แผนที่สังเขป
บริเวณที่ขอเช่า
หรือแผนที่แสดง
ต าแหน่งที่ดินเพ่ือ
ขอเช่า 

ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

1 0 ฉบับ - 

 
16.   ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า (ต่อปี ) ตามระเบียบของทางราชการ 

หมายเหตุ -   
2) ค่าธรรมเนียมการจดัให้เช่าในอัตราร้อยละสองของราคาที่ดินคณูด้วยจ านวนปีที่ให้เช่า หรือตามที่ราชการก าหนด 

หมายเหตุ -   
3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 

     เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท 
     เกินกว่า 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 300 บาท 
     เกินกว่า 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 500 บาท 
     หากเกินกว่า 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพ่ิมขึ้นไร่ละ 100 บาทต่อการรังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 1,000 
บาทต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
หมายเหตุ -   
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4) เงินประกันสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่า 1 ปี 
หมายเหตุ -   

5) อัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม หรือเงินอ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
หมายเหตุ -   

6) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   

 
17.   ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม                  
ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข 0 2278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ        
"ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /                    
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 4. ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อนุมัติหลักการให้ก่อสร้าง) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อนุมัติหลักการให้ก่อสร้าง) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่า

เช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้

กระทรวงการคลัง (อนุมัติหลักการให้ก่อสร้าง) 13/07/2558 16:19  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพัฒนาที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด และก่อนที่ผู้ยื่น         
ค าขอจะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
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หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน             
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบข้อมูลและจัดท า
แผนที่ 
 

15 วันท าการ ส านักบริหาร      
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน      
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

3) การพิจารณา 
 

ประกาศรับฟังความคิดเห็น 
 

30 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน       
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

4) การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลก าหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอ านาจ
อนุมัติหลักการ 
 

7 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
ส านักงานธนา
รักษ์พ้ืนที่ 

- 

5) การพิจารณา 
 

มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
หลักการ 
 

5 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน     
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

6) การพิจารณา 
 

วางผังและอนุมัติผัง 
 

45 วันท าการ ส านักพัฒนาและ
บ ารุงรักษาอาคาร
ราชพัสดุ 

(ร่วมกับส านัก
บริหารที่ราชพัสดุ
กรงุเทพมหานคร) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   103 วันท าการ 
 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หน้า 19 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 66 วันท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (หรือบัตรประจ าตวั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตวั
ข้าราชการบ านาญ 
(ฉบับจริง) และถ่าย
ส าเนาพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

3) ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถ้ามี พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

4) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล) 

5) กรณีมอบอ านาจ     
หนังสือมอบ
อ านาจ  
ผู้มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตวั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตวั
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  
 - ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง     
ผู้รับมอบอ านาจ 
 - ส าเนาบัตร

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตวั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตวั
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  
 - ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16.   ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ -   
 

 
17.   ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม             
ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข 0 2278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ             
"ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 
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5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /                       
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 5. ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสรา้งอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อนุญาตให้ปลูกสรา้ง
อาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษพ้ื์นที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร

ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตรา        

ค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้

กระทรวงการคลัง (อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง) 14/07/2558 14:16  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
 
 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หน้า 23 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพัฒนาที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด และ
ก่อนที่ผู้ยื่นค าขอจะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลส่งกรมธนา
รักษ์ 
 

2 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบแบบแปลนและส่ง
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
 

40 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

(กรณีดังกล่าวไม่
เข้าหลักเกณฑ์
พ้ืนที่ที่รายงานต่อ 
สนข.) 

4) 

การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลก าหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณา 
 

10 วันท าการ ส านักบริหารที่
ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

- 

5) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า 
 

5 วันท าการ ส านักบริหารที่
ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   58 วันท าการ 
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14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือมอบ
อ านาจ (กรณีท่ี
ได้รับมอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน)) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบแปลนพร้อม
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 7 0 ชุด - 

2) รายการค านวณ
โครงสร้าง 

- 3 0 ชุด - 

3) หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และสถาปัตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชุด - 

4) ส าเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และสถาปัตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชุด - 

5) กรณีมอบอ านาจ     
หนังสือมอบ

- 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อ านาจ              
ผู้มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตวั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ                        
บัตรประจ าตวั
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง                      
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง     
ผู้รับมอบอ านาจ 
 - ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตวั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ                                    
หรือบัตรประจ าตวั
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง                         
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

 
16.   ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่าที่ดินและอาคารตามจ านวนปีที่จัดให้เช่า 

หมายเหตุ -   
2) ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ 

หมายเหตุ -   
3) ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างก่อสร้างอาคาร 

หมายเหตุ -   
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4) หลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารเป็นเงินร้อยละ 10 ของราคาก่อสร้าง 

หมายเหตุ -   
5) ค่าธรรมเนียมจัดหาประโยชน์ 

หมายเหตุ -   
6) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 

- เนื้อท่ีไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท 
- เกินกว่า 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 300 บาท 
- เกินกว่า 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 500 บาท 
- หากเกินกว่า 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพ่ิมขึ้นไร่ละ 100 บาทต่อการรังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 1,000 บาท
ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
หมายเหตุ -   

7) ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ 
หมายเหตุ -   

8) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   
 

17.   ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม             
ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข 0 2278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ        
"ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th                  
/ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 6. การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษพ้ื์นที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่า

เช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 1  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 7  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 1  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ 14/07/2558 15:03  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ จะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด โดย
ก่อนที่จะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ และ
จะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้
พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
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หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้องตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน          
ธนารักษ์พ้ืนที่ 
 

- 

2) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบรังวัดจัดท าแผนที่ 
 

15 วันท าการ ส านักบริหาร            
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน          
ธนารักษ์พ้ืนที่ 
 

- 

3) การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลก าหนด
เงื่อนไขน าเสนอผู้มีอ านาจ
อนุมัติ 
 

7 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน          
ธนารักษ์พ้ืนที่ 
 

- 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจอนุมัติพร้อมแจ้งผู้
ขอ 
 

3 วันท าการ ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน        
ธนารักษ์พ้ืนที่ 
 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   26 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
(ฉบับจริง)  พร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

3) ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถ้ามี พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

4) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือมอบ
อ านาจ (กรณีท่ี
ได้รับมอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน)) 

5) กรณีมอบอ านาจใช้
เอกสาร        
1.1 หนังสือมอบ
อ านาจ  
- ผู้มอบอ านาจ   
1) ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง    
2)   ส าเนา
ทะเบียนบ้านพร้อม
รับรองส าเนา

- 1 1 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถูกต้อง    
- ผู้รับมอบอ านาจ 
และพยานการมอบ
อ านาจ              
1)  ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ    
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง   
2) ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องกต้อง 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สัญญาเช่าฉบับ         
ผู้เช่า 

ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

1 0 ฉบับ - 

2) หมายเหตุ   
กรณีท่ีที่ดินราช
พัสดุอยู่ในความ
ครอบครองใช้
ประโยชน์ของ       
ส่วนราชการ              
ในการยื่นขอต่อ
อายุสัญญาเช่า
ที่ดินราชพัสดุ
จะต้องแนบ
หนังสือให้ความ

- 1 0 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ยินยอมของ                   
ส่วนราชการนั้นๆ 
มาพร้อมด้วย 

 
16.   ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ช าระล่วงหน้าเป็นรายปี) 

หมายเหตุ -   
2) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าตามระเบียบของทางราชการ  (กรณีการให้เช่าที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน) 

2.1 กรณีขอต่ออายุสัญญาเช่า 5 ปี  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม = ร้อยละ 20 (ร้อยละ 2 ของราคาที่ดินปีที่ต่อ
สัญญา x 5) 
2.2 กรณีต่ออายุสัญญาเช่าครั้งละ ไม่เกิน 3 ปี ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมปีละเท่ากับค่าเช่าที่เรียกเก็บในปีที่ต่อ
สัญญาเช่า 2 เดือน  เศษของปีให้เฉลี่ยตามส่วน  เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน   
หมายเหตุ -   

3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 
3.1 เนื้อท่ีไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
3.2 เนื้อท่ีเกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
3.3 เนื้อท่ีเกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
3.4 เนื้อท่ีเกิน 10 ไร่ ขึ้นไป  ให้เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็น
หนึ่งไร่  ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
หมายเหตุ -   

4) เงินประกันสัญญาเช่า  (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี) 
หมายเหตุ -   

5) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   
 

17.   ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม ส่วน
อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข 0 2278 5538 
หมายเหตุ - 
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4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /                     
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 7. การขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่า

เช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 1  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 7  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 1  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ 14/07/2558 16:35

  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ จะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด โดยก่อนที่จะ
ลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
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หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้องตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

- 

2) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบรังวัดจัดท าแผนที่ 
 

15 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

- 

3) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบสภาพอาคาร 
 

20 วันท าการ ส านักพัฒนาและ
บ ารุงรักษาอาคาร
ราชพัสดุ/
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

- 

4) การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลก าหนดเงื่อนไข
น าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 

7 วันท าการ ส านักบริหาร           
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

- 

5) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจอนุมัติพร้อมแจ้ง           
ผู้ขอ 
 

3 วันท าการ ส านักบริหาร             
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   46 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (หรือบัตรประจ าตวั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจ าตวั
ข้าราชการบ านาญ 
(ฉบับจริง)  และถ่าย
ส าเนาพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง ) 

3) ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถ้ามี พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

4) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล  
ส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือมอบ
อ านาจ (กรณีท่ี
ได้รับมอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน)) 

5) หนังสือมอบ
อ านาจ - ผู้มอบ
อ านาจ   
1) ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตวั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตวั
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง   
2)   ส าเนา
ทะเบียนบ้าน
พร้อมรับรอง

- 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ส าเนาถูกต้อง 
- ผู้รับมอบอ านาจ 
และพยานการมอบ
อ านาจ              
1) ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตวั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ    
หรือบัตรประจ าตวั
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  
2) ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องก
ต้อง 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สัญญาเช่าฉบับ      
ผู้เช่า 

ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

1 0 ฉบับ - 

2) หมายเหตุ  กรณีท่ี
อาคารราชพัสดุอยู่
ในความ
ครอบครองใช้
ประโยชน์ของสว่น
ราชการในการยื่น
ขอต่ออายุสัญญา
เช่าอาคารราชพัสดุ
จะต้องแนบ
หนังสือให้ความ

- 1 0 ฉบับ - 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หน้า 38 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ยินยอมของส่วน
ราชการนั้นๆ มา
พร้อมด้วย 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ช าระล่วงหน้าเป็นรายเดือน) 

หมายเหตุ -   
2) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าตามระเบียบของทางราชการ 

2.1 เพ่ือใช้ในกิจการอันเป็นสาธารณกุศลที่ไม่ได้มุ่งหาก าไร  ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
2.2 เพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนนอกจาก 2.1 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อครบก าหนดอายุสัญญาเช่า  ดังนี้ 
2.2.1 กรณีขอต่ออายุสัญญาเช่า 5 ปี ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเท่ากับ 
ร้อยละ 30 {[ร้อยละ 20 ของราคาที่ดิน +(ราคาก่อสร้างอาคารปัจจุบัน-ค่าเสื่อมตามสภาพ)]/15} x 5 
2.2.2 กรณีต่ออายุสัญญาเช่าครั้งละ ไม่เกิน 3 ปี ให้ 
หมายเหตุ -   

3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 
3.1 เนื้อท่ีไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
3.2 เนื้อท่ีเกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
3.3 เนื้อท่ีเกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
3.4 เนื้อท่ีเกิน 10 ไร่ ขึ้นไป  ให้เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ่งไร่  
ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
หมายเหตุ -   

4) ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร 
เนื้อท่ีปลูกสร้างไม่เกิน 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บในอัตรา 200.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  ถ้าเนื้อที่ปลูกสร้าง
เกินกว่า 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนตามส่วน  ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินครั้งละ 2,000.- บาท 
หมายเหตุ -   

5) เงินประกันสัญญาเช่า  (เท่ากับค่าเช่า 3 เดือน) 
หมายเหตุ -   

6) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 
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2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม                 
ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข 0 2278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ           
"ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /                
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 8. การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตรา             

ค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 6  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 12  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ 14/07/2558 17:03  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด 
โดยก่อนที่จะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ 
และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้
พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
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หมายเหตุ 
1. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน        

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้องตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร             
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน         
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบรังวัดจัดท าแผนที่ 
 

15 วันท าการ ส านักบริหาร            
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน         
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

3) การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลก าหนด
เงื่อนไขน าเสนอผู้มีอ านาจ
อนุมัติ 
 

7 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน          
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจอนุมัติพร้อมแจ้งผู้
ขอ 
 

3 วันท าการ ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน          
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   26 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 8 วันท าการ 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (กรณีผู้โอนบุคคล
ทั่วไป  หรือบัตร
ประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
(ฉบับจริง)  และ
ถ่ายส าเนาพร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (กรณีผู้โอนบุคคล
ทั่วไป) 

3) ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (กรณีผู้โอนบุคคล
ทั่วไป ถ้ามี) 

4) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

ส านักบริหารที่ราช
พัสดุ
กรุงเทพมหานคร 

1 0 ฉบับ (กรณีผู้โอนนิติ
บุคคล 1  
ส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือมอบ
อ านาจ (กรณีท่ี
ได้รับมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการ
แทน)) 

5) กรณีมอบอ านาจ
ใช้เอกสาร    
 1.1 หนังสือมอบ
อ านาจ  
- ผู้มอบอ านาจ  
3) ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

- 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หรือบัตร
ประจ าตัว
ข้าราชการ
บ านาญ พร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง   
 2)   ส าเนา
ทะเบียนบ้าน
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  
- ผู้รับมอบอ านาจ 
และพยานการ
มอบอ านาจ              
1) ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ    
หรือบัตร
ประจ าตัว
ข้าราชการ
บ านาญ พร้อม
รบัรองส าเนา
ถูกต้อง   
2) ส าเนา
ทะเบียนบ้าน
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

6) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (กรณีผู้รับโอน 
บุคคลทั่วไป หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจ าตัว 
ข้าราชการบ านาญ 
(ฉบับจริง)  และ
ถ่ายส าเนาพร้อม
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

7) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (กรณีผู้รับโอน 
บุคคลทั่วไป และ
ถ่ายส าเนาพร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

8) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้รับโอนนิติ
บุคคล ส าเนา
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคลและหนังสือ
มอบอ านาจ (กรณี
ที่ได้รับมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการแทน) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สัญญาเช่าฉบับ
เดิม/ใบส าคัญ
แสดงการเช่า/บัตร
ประจ าตัวผู้เช่า 
(ฉบับจริง)   ถ้า
เอกสารดังกล่าว
สูญหาย/ไม่พบ   
ให้ไปแจ้งความหาย
ที่สถานีต ารวจ 
และน าใบแจ้งความ
หายดังกล่าวไป
ประกอบการ
พิจารณาเรื่อง
ดังกล่าว 

ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 
 

1 0 ฉบับ - 
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16.   ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ช าระล่วงหน้าเป็นรายปี) 

หมายเหตุ -   
2) ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ หกเท่าของค่าเช่าหนึ่งปี  (แต่หากเป็นการโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการ

ปลูกสร้างให้กับบุพการี  ผู้สืบสันดาน หรือ คู่สมรสของผู้เช่าในขณะผู้เช่ายังมีชีวิตอยู่  ให้ลดค่าธรรมเนียมลงเหลือ
ร้อยละ 25) 
หมายเหตุ -   

3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 
3.1 เนื้อท่ีไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
3.2 เนื้อท่ีเกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
3.3 เนื้อท่ีเกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
3.4 เนื้อท่ีเกิน 10 ไร่ ขึ้นไป  ให้เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ่งไร่  
ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
หมายเหตุ -   

4) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ไปด าเนินการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หลังละ 200.-บาท 
หมายเหตุ -   

5) เงินประกันสัญญาเช่า (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี) 
หมายเหตุ -   

6) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   
 

17.   ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม ส่วน
อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข 0 2278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /               
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หน้า 47 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: 9. การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตรา       

ค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 1  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 3  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพัฒนาที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด และ
ก่อนที่ผู้ยื่นค าขอจะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่     
จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
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หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน          

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้องตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร           
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน         
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบรังวัดจัดท าแผนที่ 
 

15 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน          
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

3) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบสภาพอาคาร  
 

20 วันท าการ ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน          
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

4) การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลก าหนด
เงื่อนไขน าเสนอผู้มีอ านาจ
อนุมัติ 
 

7 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน        
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

5) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจอนุมัติพร้อมแจ้งผู้
ขอ 
 

3 วันท าการ ส านักบริหาร     
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน        
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   46 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ผู้โอน - 1 1 ฉบับ (บุคคลทั่วไป 
1.บัตรประจ าตวั
ประชาชน หรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือบัตร
ประจ าตวั
ข้าราชการบ านาญ 
(ฉบับจริง)  และถ่าย
ส าเนาพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
2. ทะเบียนบ้าน 
(ฉบับจริง) และ       
ถ่ายส าเนาพร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง 
3. หลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ
สกุล (ฉบับจริง) 
และถ่ายส าเนา
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี)  
4.. สัญญาเช่าฉบับ
เดิม/ใบส าคัญแสดง
การเช่า/บัตร
ประจ าตัวผูเ้ช่า 
(ฉบับจริง) 
  ถ้าเอกสารดังกล่าว
สูญหาย/ไม่พบให้ไป
แจ้งความหายที่
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สถานีต ารวจและน า
ใบแจ้งความหาย
ดังกล่าวไป
ประกอบการ
พิจารณาเรื่อง
ดังกล่าว 
5. ส าเนาใบเสร็จ
การช าระเงนิเบี้ย
ประกันอัคคีภัย/
กรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัยของบริษัท 
ทิพยประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน)         
ปีปัจจุบัน (กรณี
สัญญาเช่าอาคาร
ราชพัสด)ุ) 

2) ผู้โอน - 1 1 ฉบับ (นิติบุคคล 
1. ส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือมอบ
อ านาจ (กรณีท่ี
ได้รับมอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 
2. สัญญาเช่าฉบับ
เดิม/ใบส าคัญแสดง
การเช่า/บัตร
ประจ าตัวผูเ้ช่า 
(ฉบับจริง) 
  ถ้าเอกสารดังกล่าว
สูญหาย/ไม่พบให้ไป
แจ้งความหายที่
สถานีต ารวจและน า
ใบแจ้งความหาย
ดังกล่าวไป
ประกอบการ
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พิจารณาเรื่อง
ดังกล่าว) 

3) กรณีมอบอ านาจ - 1 1 ฉบับ (กรณีมอบอ านาจใช้
เอกสาร 
1.1 หนังสือมอบ
อ านาจ 
- ผู้มอบอ านาจ  
1)ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
 2) ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  
- ผู้รับมอบอ านาจ 
และพยานการมอบ
อ านาจ  
 1) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ    
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
2) ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

4) ผู้รับโอน - 1 1 ฉบับ (บุคคลทั่วไป 
1.บัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ของรัฐหรือบัตร
ประจ าตัว 
ข้าราชการบ านาญ 
(ฉบับจริง)  และถ่าย
ส าเนาพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
2. ทะเบียนบ้าน 
(พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องเนาฉบับจริง) 
และถ่ายส าเนา 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

5) ผู้รับโอน - 1 1 ฉบับ (นิติบุคคล) 
1.  ส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือมอบ
อ านาจ  
(กรณีท่ีได้รับมอบ
อ านาจให้ด าเนินการ
แทน) 

 
16.   ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ช าระล่วงหน้าเป็นรายเดือน) 

หมายเหตุ -   
2) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 

- เนื้อท่ีไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท 
- เกินกว่า 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 300 บาท 
- เกินกว่า 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 500 บาท 
- หากเกินกว่า 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ 100 บาทต่อการรังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 1,000 
บาทต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
หมายเหตุ -   

3) ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร 
เนื้อท่ีปลูกสร้างไม่เกิน 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บในอัตรา 200.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  ถ้าเนื้อที่ปลูกสร้าง
เกินกว่า 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนตามส่วน  ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินครั้งละ 2,000.- บาท 
หมายเหตุ -   
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4) เงินประกันสัญญาเช่า  (เท่ากับค่าเช่า 3 เดือน) 
หมายเหตุ -   

5) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   

 
17.   ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม               
ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข  02278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ            
"ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /                  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หน้า 54 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: 10. การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตรา      

ค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้

กระทรวงการคลัง 14/07/2558 17:16  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด 
โดยก่อนที่จะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ 
และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้
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พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน        

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้องตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร       
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน         
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบหลักฐานทาง
ทะเบียนเรื่องเดิม  เงื่อนไข
ข้อตกลง  หรือสัญญา
ก่อสร้างอาคาร 
 

12 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน       
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจอนุมัติพร้อมแจ้งผู้
ขอ 
 

3 วันท าการ ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน         
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   16 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ผู้โอน - 1 1 ฉบับ (บุคคลทั่วไป) 
1. บัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือบัตร
ประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
(ฉบับจริง)  และ 
ถ่ายส าเนาพร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง 
2. ทะเบียนบ้าน 
(ฉบับจริง) และ       
ถ่ายส าเนาพร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง 
3. หลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ
สกุล (ฉบับจริง) 
และถ่ายส าเนา
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี)  
4.. สัญญาเช่าฉบับ
เดิม/ใบส าคัญแสดง
การเช่า/บัตร
ประจ าตัวผูเ้ช่า 
(ฉบับจริง) 
  ถ้าเอกสารดังกล่าว
สูญหาย/ไม่พบให้ไป
แจ้งความหายที่
สถานีต ารวจ และ
น าใบแจ้งความหาย
ดังกล่าวไป
ประกอบการ
พิจารณาเรื่อง



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หน้า 57 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ดังกล่าว 
5. ส าเนาใบเสร็จ
การช าระเงนิเบี้ย
ประกันอัคคีภัย/
กรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัยของบริษัท 
ทิพยประกันภัย 
จ ากัด  (กรณี
ก่อสร้างอาคารยก
กรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลัง) 

2) ผู้โอน - 1 1 ฉบับ (นิติบุคคล) 
1. ส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือมอบ
อ านาจ  
(กรณีท่ีได้รับมอบ
อ านาจให้
ด าเนินการแทน) 
2. สัญญาเช่าฉบับ
เดิม/ใบส าคัญแสดง
การเช่า/บัตร
ประจ าตัวผูเ้ช่า 
(ฉบับจริง) 
  ถ้าเอกสารดังกล่าว
สูญหาย/ไม่พ ให้ไป
แจ้งความหายที่
สถานีต ารวจ และ
น าใบแจ้งความหาย
ดังกล่าวไป
ประกอบการ
พิจารณาเรื่อง
ดังกล่าว) 

3) ผู้โอน - 1 1 ฉบับ (กรณีมอบอ านาจใช้
เอกสาร) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1.1 หนังสือมอบ
อ านาจ 
- ผู้มอบอ านาจ  
1) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตวั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตวั
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
 2)  ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  
 - ผู้รับมอบอ านาจ 
และพยานการมอบ
อ านาจ  
1) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตวั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ    
หรือบัตรประจ าตวั
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
2) ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

4) ผู้รับโอน - 1 1 ฉบับ (บุคคลทั่วไป) 
1.บัตรประจ าตวั
ประชาชน หรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือบัตร
ประจ าตัว 
ข้าราชการบ านาญ 
(ฉบับจริง)และ         
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถ่ายส าเนาพร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง 
2.ทะเบียนบ้าน 
(ฉบับจริง) และ        
ถ่ายส าเนา พร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

5) ผู้รับโอน - 1 1 ฉบับ (นิติบุคคล) 
1. ส าเนาหนังสือ
รับรองการ         
จดทะเบียนนิติ
บุคคลและหนังสือ
มอบอ านาจ  
(กรณีท่ีได้รับมอบ
อ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ 

หมายเหตุ -   
2) ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหกเท่าของ

ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ขณะก่อสร้าง)    (หากเป็นการโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการปลูกสร้างให้กับ
บุพการี  ผู้สืบสันดาน หรือ คู่สมรสของผู้เช่าในขณะผู้เช่ายังมีชีวิตอยู่  ให้ลดค่าธรรมเนียมลงเหลือร้อยละ 25) 
หมายเหตุ -   

3) เงินประกันสัญญาเช่า (เท่ากับอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 ปี) 
หมายเหตุ -   

4) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม                 
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ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข  02278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ             
"ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /                  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หน้า 61 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: 11. การขอน าที่ดินราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือการจัดหาประโยชน์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1.  ชื่อกระบวนงาน: การขอน าที่ดินราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือการจัดหาประโยชน์ 
2.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่า

เช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 1  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 1  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอน าที่ดินราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือการจัดหาประโยชน์  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร   
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ  ในที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด โดยก่อนที่
จะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
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หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้องตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน          
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบรังวัดจัดท าแผนที่ 
 

15 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน           
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

3) การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลก าหนด
เงื่อนไขน าเสนอผู้มีอ านาจ
อนุมัติ 
 

7 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน           
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจอนุมัติพร้อมแจ้งผู้
ขอ 
 

3 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน           
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   26 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หน้า 63 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตวั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง ) 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

3) ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สัญญาเช่าฉบับ          
ผู้เช่า  (ฉบับจริง) 

ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

1 1 ฉบับ - 

2) กรณีนิติบุคคล  
- ส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือมอบ
อ านาจ (กรณีท่ี
ได้รับมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการแทน) 

- 1 1 ฉบับ - 

3) กรณีมอบอ านาจ 
หนังสือมอบอ านาจ 
ผู้มอบอ านาจ 
 - ส าเนาบัตร
ประจ าตัว

- 1 1 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตร
ประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ผู้รับ
มอบอ านาจ 
 - ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

 
16.   ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ช าระล่วงหน้าเป็นรายปี) 

หมายเหตุ -   
2) ค่าเช่าเพ่ิม  กรณีน าไปให้เช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์ 

หมายเหตุ ( - กรณีน าไปให้เช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การเช่าเดิม  ให้ปรับปรุงอัตราค่าเช่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 
            - กรณีน าไปให้เช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การเช่าเดิมใหป้รับปรุงอัตราค่าเช่าเป็นอัตรา
ตามวัตถุประสงค์ของการให้เช่าช่วงหรือน าไปจัดหาประโยชน์อย่างอ่ืนแล้วปรบัปรุงอัตราค่าเชา่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 25 )   

3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 
 หมายเหตุ (- เนื้อท่ีไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
- เนื้อท่ีเกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
- เนื้อท่ีเกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
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- เนื้อท่ีเกิน 10 ไร่ ขึ้นไป  ให้เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็น) 
หมายเหตุ -   

4) เงินประกันสัญญาเช่า  (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี รวมกับค่าเช่าช่วง) 
หมายเหตุ -   

5) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   
 

17.   ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม                    
ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข 02 278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ          
"ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /              
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 12. การขอน าอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอน าอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตรา      

ค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอน าอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์    
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร   
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด 
โดยก่อนที่จะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ 
และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้
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พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้องตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร      
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน         
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบรังวัดจัดท าแผนที่ 
 

15 วันท าการ ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน       
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบสภาพอาคาร 
 

20 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน     
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

4) การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลก าหนด
เงื่อนไขน าเสนอผู้มีอ านาจ
อนุมัติ 
 

7 วันท าการ ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน       
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

5) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจอนุมัติพร้อมแจ้งผู้
ขอ 
 

3 วันท าการ ส านักบริหาร       
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน      
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   46 วันท าการ 
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14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตร
ประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ) 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

3) ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สัญญาเช่าฉบับผู้
เช่า 

ส านักบริหารที่ราช
พัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

1 1 ฉบับ - 

2) กรณีนิติบุคคล  
- ส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือมอบ
อ านาจ (กรณีท่ี
ได้รับมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการแทน) 

- 1 1 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) กรณีมอบอ านาจ 
หนังสือมอบอ านาจ 
ผู้มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตร
ประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  
ผู้รับมอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- 1 1 ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ  (ช าระล่วงหน้าเป็นรายเดือน) 

หมายเหตุ -   
2) ค่าเช่าเพิ่ม  กรณีน าไปให้เช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์ 

หมายเหตุ (- กรณีน าไปให้เช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การเช่าเดิม  ให้ปรับปรุงอัตราค่าเช่า
เพิ่มข้ึนร้อยละ 25 
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- กรณีน าไปให้เช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การเช่าเดิมให้ปรับปรุงอัตราค่าเช่าเป็น
อัตราตามวัตถุประสงค์ของการให้เช่าช่วงหรือน าไปจัดหาประโยชน์อย่างอ่ืนแล้วปรับปรุงอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 25) 
หมายเหตุ -   
 

3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 
หมายเหตุ (- เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
- เนื้อที่เกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
- เนื้อที่เกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครัง้  
- เนื้อที่เกิน 10 ไร่ ขึ้นไป  ให้เรยีกเก็บเพ่ิมขึ้นไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ่งไร่  ทั้งนี้ ให้
เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง)   
 

4) ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร 
หมายเหตุ (- เนื้อที่ปลูกสร้างไม่เกิน 50 ตารางวา ให้เรยีกเก็บในอัตรา 200.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  ถ้าเนื้อที่ปลูก
สร้างเกินกว่า 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บเพ่ิมขึ้นตามส่วน  ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินครั้งละ 2,000.- บาท)   
 

5) เงินประกันสัญญาเช่า  (เท่ากับค่าเช่า 3 เดือน รวมกับค่าเชา่ช่วง) 
หมายเหตุ -   
 

6) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ 
กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  หมายเลข 
02 278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้อง
ทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ – 
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6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111         
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 13. การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ กรณีไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพื่ออยู่อาศัย เป็นเพื่อประกอบการเกษตร หรือจากเพื่อประกอบการเกษตรเป็นเพื่อ     
อยู่อาศัย) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุที่ กรณีไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ (จากเพ่ืออยู่อาศัย เป็นเพื่อประกอบการเกษตร หรือจากเพ่ือประกอบการเกษตร เป็นเพ่ืออยู่อาศัย) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตรา      

ค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุที่           

กรณีไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพ่ืออยู่อาศัย เป็นเพ่ือประกอบการเกษตร หรือจาก
เพ่ือประกอบการเกษตร เป็นเพ่ืออยู่อาศัย)  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร   
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด 
โดยก่อนที่จะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ 
และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้
พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
 
หมายเหตุ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้องตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน      
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบรังวัดจัดท าแผนที่ 
 

15 วันท าการ ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน       
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

3) การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลก าหนด
เงื่อนไขน าเสนอผู้มีอ านาจ
อนุมัติ 
 

7 วันท าการ ส านักบริหาร     
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน        
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจอนุมัติพร้อมแจ้งผู้
ขอ 
 

5 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน        
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   28 วันท าการ 
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14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตร
ประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

3) ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สัญญาเช่าฉบับผู้
เช่า 

ส านักบริหาร       
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

1 0 ฉบับ - 

2) กรณีนิติบุคคล 
 - ส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือมอบ
อ านาจ (กรณีท่ี
ได้รับมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการ
แทน) 

- 1 1 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) กรณีมอบอ านาจ 
หนังสือมอบ
อ านาจ            
ผู้มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตร
ประจ าตัว
ข้าราชการ
บ านาญ พร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
ผู้รับมอบอ านาจ   
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตร
ประจ าตัว
ข้าราชการ
บ านาญ พร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง              
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- 1 1 ฉบับ - 
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16.   ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า  ตามระเบียบของทางราชการ  (ช าระล่วงหน้าเป็นรายปี) 

หมายเหตุ -   
2) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (- เนื้อท่ีไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
- เนื้อท่ีเกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
- เนื้อท่ีเกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
- เนื้อท่ีเกิน 10 ไร่ ขึ้นไป  ให้เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ่งไร่  
ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง)   

3) เงินประกันสัญญาเช่า  (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี) 
หมายเหตุ -   

4) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   

17.   ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม ส่วน
อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘ 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
รอ้งเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /              
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 14. การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ  กรณีที่ต้องรับฟังความคิดเห็นตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ  กรณีที่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่า

เช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ  กรณีที่

ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ   
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร   
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด 
โดยก่อนที่จะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ 
และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้
พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน        

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้องตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน          
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบรังวัดจัดท าแผนที่ 
 

15 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน         
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

3) การพิจารณา 
 

ประกาศรับฟังความคิดเห็น 
 

30 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน       
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

4) การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลก าหนด
เงื่อนไขน าเสนอผู้มีอ านาจ
อนุมัติ 
 

7 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน          
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

5) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจอนุมัติพร้อมแจ้งผู้
ขอ 
 

5 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน        
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   58 วันท าการ 
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14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตร
ประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

2) ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

3) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สัญญาเช่าฉบับ         
ผู้เช่า 

ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

1 0 ฉบับ - 

2) กรณีนิติบุคคล - 
ส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือมอบ
อ านาจ (กรณีท่ี
ได้รับมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการ
แทน) 

- 1 1 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) กรณีมอบอ านาจ 
หนังสือมอบ
อ านาจ ผู้มอบ
อ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตวั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตร
ประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง       
ผู้รับมอบอ านาจ 
 - ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตวั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตวั
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง       
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- 1 1 ฉบับ - 

 
16.   ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ  (ช าระล่วงหน้าเป็นรายปี) 

หมายเหตุ -   
2) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 

หมายเหตุ (- เนื้อท่ีไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
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- เนื้อท่ีเกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
- เนื้อท่ีเกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
- เนื้อท่ีเกิน 10 ไร่ ขึ้นไป  ให้เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ่งไร่  
ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง)   

3) ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
หมายเหตุ ( ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท  ยกเว้นอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ตาม (1)-(8) ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจแบบตารางเมตรละ 2 บาท ของพ้ืนที่แต่ละชั้นรวมกันหรือร้อยละ 
0.1 ของราคาก่อสร้าง  แล้วแต่จ านวนไหนจะมากกว่า  แต่ต้องไม่ต่ ากว่า 100.- บาท ในทุกกรณี (1)อาคารตึกแถว
อยู่อาศัย ตารางเมตรละ 2 บาท  
(2) อาคารไม้อยู่อาศัย   ตารางเมตรละ 1 บาท  
(3) อาคาร ค.ส.ล. ตารางเมตรละ 1 บาท  
(4) ถนน ตารางเมตรละ 1 บาท  
(5) สะพาน ตารางเมตรละ 2 บาท  
(6) รั้วคอนกรีต ตารางเมตรละ 1 บาท  
(7) เขื่อน ค.ส.ล. ตารางเมตรละ 2 บาท  
(8) เขื่อนไม้ ตารางเมตรละ 1 บาท )    

4) เงินประกันสัญญาเช่า  (เท่ากับอัตราค่าเช่า 1 ปี) 
หมายเหตุ -   

5) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   

 
17.   ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม              
ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข 0 2278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ             
"ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /                  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 15.การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมท่ีถึงแก่กรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่า

เช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 2  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 10  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 2  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม    
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร   
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่   ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด 
โดยก่อนที่จะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ 
และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้
พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
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หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่
ประเภทข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้องตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน        
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบรังวัดจัดท าแผนที่ 
 

15 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน         
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

3) การพิจารณา 
 

จัดท าประกาศขอเช่าเสนอ       
ผู้มีอ านาจลงนามในประกาศ 
 

3 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน        
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

4) การพิจารณา 
 

ปิดประกาศ 
 

30 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน           
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

5) การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลก าหนด
เงื่อนไขน าเสนอผู้มีอ านาจ
อนุมัติ 
 

7 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน         
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

6) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจอนุมัติพร้อมแจ้งผู้
ขอ 
 

3 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน        
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   59 วันท าการ 
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14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ทะเบียนสมรส กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (- คู่สมรสของผู้เช่า
เดิม  (คู่สมรสโดย
ชอบด้วยกฎหมาย) 
- ใบจดทะเบียน
สมรส/หย่า (ฉบับ
จริง) และถ่าย
ส าเนาพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
- กรณีท่ีมีชีวิตอยู่ 
บัตรประชาชน และ
ทะเบียนบ้านของ         
คู่สมรส  
และถ่ายส าเนา  
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
- กรณีท่ีไม่มีชีวิต 
ส าเนาใบมรณบัตร 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สัญญาเช่าฉบับ
เดิม/ใบส าคัญ
แสดงการเช่า/
บัตรประจ าตัวผู้
เช่า 

ส านักบริหารที่ราช
พัสดุ
กรุงเทพมหานคร 

1 0 ฉบับ (ถ้าเอกสาร
ดังกล่าวสูญหาย/
ไม่พบให้ไปแจ้ง
ความหายที่สถานี
ต ารวจ และน าใบ
แจ้งความหาย
ดังกล่าวไป
ประกอบการ
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พิจารณาเรื่อง
ดังกล่าว) 

2) ใบมรณบัตรของ 
ผู้เช่าเดิม 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

3) เอกสารของผู้ขอ
เช่าแทนผู้เช่าเดิม
ที่ถึงแก่กรรม 

- 1 1 ฉบับ (1. หนังสือสละ
สิทธิการเช่า       
ที่ราชพัสดุที่มี
ลายมือชื่อผู้ที่มี
สิทธิขอเช่าแทน        
ผู้เช่าเดิม                  
แต่ขอสละสิทธิการ
เช่าทั้งหมด 
2. หนังสือการสละ
สิทธิการขอถอน
เงินประกันการเช่า 
ของทายาทท่ีมีสิทธิ
รับมรดกแต่
ประสงค์จะสละ
สิทธิการขอรับเงิน
ประกันการเช่า
ทั้งหมด 
3. บัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจ าตัว 
ข้าราชการบ านาญ 
(ฉบับจริง)  และ
ถ่ายส าเนาพร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง ของผู้เช่า
แทนและผู้ที่สละ
สิทธิการเช่า
ทั้งหมด 
4. ทะเบียนบ้าน 
(ฉบับจริง)  และ



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หน้า 87 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถ่ายส าเนา พร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้องของของ        
ผู้เช่าแทน และผู้ที่
สละสิทธิการเช่า
ทั้งหมด 
5. คู่สมรสของผู้ที่
สละสิทธิการเช่า/
สละสิทธิการขอ
ถอนเงินประกัน  
(คู่สมรสโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย)   
- ส าเนาใบจด
ทะเบียนสมรส/
หย่า พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
- กรณีท่ีมีชีวิตอยู่ 
ส าเนาบัตร
ประชาชนและ
ส าเนาทะเบียน
บ้าน พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  
- หนังสือยินยอม
ให้ท านิติกรรมของ
คู่สมรส 
- กรณีท่ีไม่มีชีวิต 
ส าเนาใบมรณบัตร 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ  (ช าระล่วงหน้าเป็นรายปี) 

หมายเหตุ -   
2) ค่าธรรมเนียมการจัดเช่าให้เช่า  2 เท่า ของค่าเช่า 1 ปี  (กรณียื่นค าร้องภายหลังระยะเวลาที่ทางราชการก าหนด) 

หมายเหตุ -   
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3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 
หมายเหตุ  
- เนื้อท่ีไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
- เนื้อท่ีเกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
- เนื้อท่ีเกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
- เนื้อท่ีเกิน 10 ไร่ ขึ้นไป  ให้เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ่งไร่  
ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 

4) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ไปด าเนินการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หลังละ  200.-บาท 
หมายเหตุ -   

5) เงินประกันสัญญาเช่า (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี) 
หมายเหตุ -   

6) เงินอ่ืน (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   
 

17.   ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม                  
ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข 0 2278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ           
"ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /                
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน:16.การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมท่ีถึงแก่กรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมท่ีถึงแก่กรรม 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตรา        

ค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมท่ีถึงแก่กรรม  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร   
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ  ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด โดยก่อนที่
จะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
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หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน         
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบข้อมูลและจัดท า
แผนที่ 
 

15 วันท าการ ส านักบริหาร           
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน          
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

3) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบสภาพอาคาร 
 

20 วันท าการ ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน       
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

4) การพิจารณา 
 

จัดท าประกาศขอเช่าเสนอ         
ผู้มีอ านาจลงนามในประกาศ 
 

3 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน         
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

5) การพิจารณา 
 

ปิดประกาศ 
 

30 วัน ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน        
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

6) การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลก าหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณาอนุมัติ 
 

7 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน             
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

7) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า 
 

3 วันท าการ ส านักบริหาร           
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน           
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   79 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สัญญาเช่าฉบับ
เดิม 

ส านักบริหารที่ราช
พัสดุ
กรุงเทพมหานคร 

1 1 ฉบับ (ถ้าเอกสารดังกล่าว
สูญหาย/ไม่พบ ให้
ไปแจ้งความหายที่
สถานีต ารวจ โดยน า
ใบบันทึกประจ าวัน
ดังกล่าวไป
ประกอบการ
พิจารณาเรื่อง
ดังกล่าว) 

2) ใบมรณบัตรของผู้
เช่าเดิม 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

3) คู่สมรสของผู้เช่า
เดิม (คู่สมรสโดย
ชอบด้วยกฎหมาย)     
- ใบจดทะเบียน
สมรส/หย่า (ฉบับ

- 1 1 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

จริง) และถ่าย
ส าเนา พร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง         
กรณีท่ีมีชีวิตอยู่ 
บัตรประจ าตวั
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้าน 
(ฉบับจริง)                           
และถ่ายส าเนา 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง       
กรณีท่ีไม่มีชีวิต 
ส าเนาใบมรณบัตร 
พร้อมรับรอง
ส าเนา (ฉบับจริง) 

4) เอกสารที่ทายาท
โดยธรรมของผู้
เช่าเดิมท่ีถึงแก่
กรรม จะต้อง
จัดเตรียมให้
ครบถ้วน 

- 1 1 ฉบับ (1. หนังสือสละ
สิทธิการเช่าที่ราช
พัสดุ 
2. หนังสือการสละ
สิทธิการขอถอน
เงินประกัน 
3. บัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตัว 
ข้าราชการบ านาญ 
(ฉบับจริง) และ
ถ่ายส าเนา พร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง ของผู้เช่า 
แทน/ผู้ที่สละสิทธิ
การเช่าทั้งหมด 
4. ทะเบียนบ้าน 
(ฉบับจริง) และ
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถ่ายส าเนา พร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง ของผู้ขอ
เช่าแทน/ผู้ที่สละ
สิทธิการเช่า
ทั้งหมด 
5. หลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ
สกุล (ฉบับจริง) 
และถ่ายส าเนา  
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี)) 

5) หนังสือมอบ
อ านาจ 

- 1 1 ฉบับ (กรณีมอบอ านาจ 
ผู้มอบอ านาจ 
 - ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
  - ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
ผู้รับมอบอ านาจ
และพยานการมอบ
อ านาจ       
  - ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ          
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
 - ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

 
16.   ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ 

หมายเหตุ -   
2) ค่าธรรมเนียมการจัดเช่าให้เช่า  2 เท่า ของค่าเช่า 1 ปี  (กรณียื่นค าร้องภายหลังระยะเวลาที่ทางราชการก าหนด) 

หมายเหตุ -   
3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 

- เนื้อท่ีไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
- เนื้อท่ีเกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
- เนื้อท่ีเกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
- เนื้อท่ีเกิน 10 ไร่ ขึ้นไป  ให้เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ่งไร่  
ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง)   
หมายเหตุ -   

4) ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร 
เนื้อท่ีปลูกสร้างไม่เกิน 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บในอัตรา 200.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  ถ้าเนื้อที่ปลูกสร้าง
เกินกว่า 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนตามส่วน  ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินครั้งละ 2,000.- บาท 
หมายเหตุ -   

5) เงินประกันสัญญาเช่า (เท่ากับค่าเช่า 3 เดือน) 
หมายเหตุ -   

6) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   

 
17.   ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองท่ีส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1  หรือทีส่ านักงาน

เลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม ส่วน
อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข 0 2278 5538 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หน้า 95 
 

หมายเหตุ - 
4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์

ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 

การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 17.การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังแทนผู้ได้รับสิทธิก่อสร้าง
อาคารฯ ที่ถึงแก่กรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังแทนผู้ได้รับสิทธิก่อสร้างอาคารฯ 

ที่ถึงแก่กรรม 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่า

เช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้

กระทรวงการคลังแทนผู้ได้รับสิทธิก่อสร้างอาคารฯ ที่ถึงแก่กรรม  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร   
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด 
โดยก่อนที่จะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ 
และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้
พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน        

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร       
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน         
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

รวมรวมข้อมูลเสนอจัดท า
ประกาศการขอรับสิทธิการ
ก่อสร้าง 
 

4 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน         
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

ปิดประกาศ 
 

30 วัน ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน          
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

ก าหนดเงื่อนไขเสนอผู้มี
อ านาจพิจารณา 
 

7 วัน ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน        
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

5) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า 
 

3 วัน ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ/
ส านักงาน        
ธนารักษ์พ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   45 วันท าการ 
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14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สัญญาเช่าฉบับ
เดิม 

ส านักบริหารที่ราช
พัสดุ
กรุงเทพมหานคร 

1 0 ฉบับ (ถ้าเอกสาร
ดังกล่าวสูญหาย/
ไม่พบ ให้ไปแจ้ง
ความหายที่สถานี
ต ารวจ โดยน าใบ
บันทึกประจ าวัน
ดังกล่าวไป
ประกอบการ
พิจารณาเรื่อง
ดังกล่าว) 

2) ใบมรณบัตรของผู้
เช่าเดิม 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

3) คู่สมรสของผู้เช่า
เดิม (คู่สมรสโดย
ชอบด้วย
กฎหมาย) 

- 1 1 ฉบับ (- ใบจดทะเบียน
สมรส/หย่า (ฉบับ
จริง) และถ่าย
ส าเนา พร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง 
      กรณีท่ีมีชีวิต
อยู่ บัตรประจ าตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้าน 
(ฉบับจริง)                    
และถ่ายส าเนา 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

    กรณีท่ีไม่มีชีวิต 
ส าเนาใบมรณบัตร 
พร้อมรับรอง
ส าเนา (ฉบับจริง)) 

4) เอกสารที่ทายาท
โดยธรรมของผู้
เช่าเดิมท่ีถึงแก่
กรรม จะต้อง
จัดเตรียมให้
ครบถ้วน 

- 1 1 ฉบับ (1. หนังสือสละ
สิทธิการเช่าที่ราช
พัสดุ 
2. หนังสือการสละ
สิทธิการขอถอน
เงินประกัน 
3. บัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตัว 
ข้าราชการบ านาญ 
(ฉบับจริง) และ
ถ่ายส าเนา พร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง ของผู้เช่า 
 แทน/ผู้ที่สละสิทธิ
การเช่าทั้งหมด 
4. ทะเบียนบ้าน 
(ฉบับจริง) และ
ถ่ายส าเนา พร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง ของผู้ขอ
เช่าแทน/ 
   ผู้ที่สละสิทธิการ
เช่าทั้งหมด 
5. หลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ
สกุล (ฉบับจริง) 
และถ่ายส าเนา  
 พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี)) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) หนังสือมอบ
อ านาจ 

- 1 1 ฉบับ (กรณีมอบอ านาจ 
ผู้มอบอ านาจ 
 - ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
 - ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ผู้รับ
มอบอ านาจและ
พยานการมอบ
อ านาจ       
 - ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ          
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
 - ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างก่อสร้างอาคาร 

หมายเหตุ -   
2) ค่าธรรมเนียมการจัดเช่าให้เช่าตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด 

หมายเหตุ -   
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3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   

4) หลักประกันสัญญาการก่อสร้างอาคารเป็นเงินร้อยละ 10 ของราคาค่าก่อสร้าง 
หมายเหตุ -   

5) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม                   
ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข 02 278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ          
"ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /                
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 18.ขอหนังสือรับรองน าสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อน าไปผูกพันเงินกู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: ขอหนังสือรับรองน าสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อน าไปผูกพันเงินกู้ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่า

เช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] ขอหนังสือรับรองน าสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อน าไปผูกพัน

เงินกู้  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร   
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
16:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด 
โดยก่อนที่จะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ 
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และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้
พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน          

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร 
 

0.5 วันท า
การ 

ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน         
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) การพิจารณา 
 

รวมรวมข้อมูลเสนอผู้มี
อ านาจพิจารณา 
 

0.5 วันท า
การ 

ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน          
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า 
 

0.5 วันท า
การ 

ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน       
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   1.5 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (บัตรประจ าตวั
ประชาชน หรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือบัตร
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประจ าตัว  
ข้าราชการบ านาญ 
(ฉบับจริง)) 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

3) ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) กรณีนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ (ส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือมอบ
อ านาจ (กรณีท่ี
ได้รับมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการ
แทน)) 

2) หนังสือมอบ
อ านาจ 

- 1 1 ฉบับ (กรณีมอบอ านาจ 
กรณีมอบอ านาจ 
หนังสือมอบอ านาจ 
ผู้มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตวั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ผู้รับ
มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตวั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตวั
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ) 

3) สัญญาเช่าฉบับผู้
เช่า 

ส านักบริหารที่ราช
พัสดุ
กรุงเทพมหานคร 

1 0 ฉบับ - 

 
16.   ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขาย จ านอง ขายฝากให้เรียกเก็บในสัญญาละ 200 บาท/ครั้ง 

หมายเหตุ -   
 

2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้น าสิทธิการเช่าช่วงกรณีที่ผู้เช่าได้ให้ ความยินยอมด้วยแล้วไปท าเงื่อนไขผูกพันในการกู้
เงิน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.5 ของเงินกู้ ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกิน 100,000 บาท 
หมายเหตุ -   
 

3) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   

 
17.   ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองท่ีส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1  หรือทีส่ านักงาน

เลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม ส่วน
อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข 02 278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ           
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"ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /                
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: : 19. การอนุญาตให้น าสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การอนุญาตให้น าสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่า

เช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การอนุญาตให้น าสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร   
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด 
โดยก่อนที่จะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ 
และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้
พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
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หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน           

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร 
 

0.5 วันท าการ ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน           
ธนารักษ์พ้ืนที่ 
 

- 

2) การพิจารณา 
 

รวมรวมข้อมูลเสนอผู้มี
อ านาจพิจารณา 
 

0.5 วันท าการ ส านักบริหาร           
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน          
ธนารักษ์พ้ืนที่ 
 

- 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า 
 

0.5 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน            
ธนารักษ์พ้ืนที่ 
 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   1.5 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตวั
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

3) ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สัญญาเช่า ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 
 

1 0 ฉบับ - 

2) หนังสือหรือ
หลักฐานยินยอม
ให้กู้เงินจาก
สถาบันการเงิน
หรือผู้ให้กู ้

- 1 1 ฉบับ (โดยระบุวงเงิน
และระยะเวลาที่
ขอกู้) 

3) กรณีนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ (ส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือมอบ
อ านาจ (กรณีท่ี
ได้รับมอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน)) 

4) หนังสือมอบ
อ านาจ 

- 1 1 ฉบับ (กรณีมอบอ านาจ 
 ผู้มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตวั
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  
ผู้รับมอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตวั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตวั
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขาย จ านอง ขายฝากให้เรียกเก็บในสัญญาละ 200 บาท/ครั้ง 

หมายเหตุ -   
2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้น าสิทธิการเช่าช่วงกรณีที่ผู้เช่าได้ให้ ความยินยอมด้วยแล้วไปท าเงื่อนไขผูกพันในการกู้

เงิน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.5 ของเงินกู้ ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกิน 100,000 บาท 
หมายเหตุ -   

3) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม ส่วน
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อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข 02 278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 20.ขอหนังสือรับรองน าสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อน าไปผูกพันเงินกู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: ขอหนังสือรับรองน าสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อน าไปผูกพันเงินกู้ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่า

เช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วัน  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] ขอหนังสือรับรองน าสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อน าไป 

ผูกพันเงินกู้  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร   
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ  ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด โดยก่อนที่จะ
ลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
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หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/

ส านักงาน           
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพอาคาร (กรณี
ขยายระยะเวลาการเช่า) 
 

20 วันท า
การ 

ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/

ส านักงาน           
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

ก าหนดเงื่อนไขพร้อมเสนอ
ความเห็น 
 

2 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/

ส านักงาน           
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า 
 

3 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/

ส านักงาน           
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   26 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตร
ประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

3) 
ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ        
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สัญญาเช่าฉบับ          
ผู้เช่า 

ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

1 0 ฉบับ - 

2) กรณีนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ (ส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือมอบ
อ านาจ (กรณีท่ี
ได้รับมอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) ) 

3) หนังสือมอบ
อ านาจ 

- 1 1 ฉบับ (กรณีมอบอ านาจ 
ผู้มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ        
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ผู้รับ
มอบอ านาจ 
 - ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง - ส าเนา
ทะเบียนบ้านพร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

 
16.   ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขาย จ านอง ขายฝากให้เรียกเก็บในสัญญาละ 200 บาท/ครั้ง 

หมายเหตุ -   
2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้น าสิทธิการเช่าช่วงกรณีที่ผู้เช่าได้ให้ ความยินยอมด้วยแล้วไปท าเงื่อนไขผูกพันในการกู้

เงิน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.5 ของเงินกู้ ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกิน 100,000 บาท 
หมายเหตุ -   

3) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   

 
17.   ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 
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2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม             
ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘ 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ          
"ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /                 
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 21.การอนุญาตให้น าสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อน าไปผูกพันเงินกู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การอนุญาตให้น าสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อน าไปผูกพันเงินกู้ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่า

เช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การอนุญาตให้น าสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อน าไปผูกพัน

เงินกู้  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร   
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ  ในที่ราชพัสดุที่เชา่จะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด โดยก่อนที่จะลงนาม
ในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหนา้ที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
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หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน          

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร 
 

0.5 วันท าการ ส านักบริหาร      
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน         
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลก าหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณา 
 

0.5 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน          
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้ขอ 
 

0.5 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน         
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   1.5 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตวั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

3) ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สัญญาเช่าฉบับผู้
เช่า 

ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

1 0 ฉบับ - 

2) หนังสือหรือ
หลักฐานยินยอม
ให้กู้เงินจาก
สถาบันการเงิน
หรือผู้ให้กู้ 

- 1 1 ฉบับ (โดยระบุวงเงิน
และระยะเวลาที่
ขอกู้) 

3) กรณีนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ ( ส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือมอบ
อ านาจ (กรณีท่ี
ได้รับมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการ
แทน)) 

4) หนังสือมอบ
อ านาจ 

- 1 1 ฉบับ (กรณีมอบอ านาจ 
 ผู้มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตร
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ผู้รับ
มอบอ านาจ 
 - ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ) 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขาย จ านอง ขายฝากให้เรียกเก็บในสัญญาละ 200 บาท/ครั้ง 

หมายเหตุ -   
2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้น าสิทธิการเช่าช่วงกรณีที่ผู้เช่าได้ให้ ความยินยอมด้วยแล้วไปท าเงื่อนไขผูกพันในการกู้

เงิน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.5 ของเงินกู้ ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกิน 100,000 บาท 
หมายเหตุ -   

3) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองท่ีส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1  หรือทีส่ านักงาน

เลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม ส่วน
อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 
หมายเหตุ - 
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3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข 02 278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 22.การขอน าสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ไปผูกพันเงินกู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอน าสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ไปผูกพันเงินกู้ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่า

เช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  
     ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอน าสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลัง ไปผูกพันเงินกู้  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร   
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด 
โดยก่อนที่จะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ 
และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้
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พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร           
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน          
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลก าหนด
เงื่อนไขเสนอความเห็น 
 

5 วันท าการ ส านักบริหาร       
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน     
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้ขอ 
 

3 วันท าการ ส านักบริหาร      
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน       
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   9 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตรประจ าตัว
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

3) ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครฐัผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สัญญาก่อสร้าง
อาคารยก
กรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลัง 

ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

1 0 ฉบับ - 

2) หนังสือหรือ
หลักฐานยินยอมให้
กู้เงินจากสถาบัน
การเงินหรือผู้ให้กู ้

- 1 1 ฉบับ (โดยระบุวงเงินและ
ระยะเวลาที่ขอกู้) 

3) กรณีนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ ( ส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือมอบ
อ านาจ (กรณีท่ี
ได้รับมอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) ) 

4) หนังสือมอบอ านาจ - 1 1 ฉบับ (กรณีมอบอ านาจ 
 ผู้มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครฐัผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ผู้รับ
มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขาย จ านอง ขายฝากให้เรียกเก็บในสัญญาละ 200 บาท/ครั้ง 

หมายเหตุ -   
2) ค่าธรรมการอนุญาตให้น าสิทธิการเช่าช่วงกรณีที่ผู้เช่าได้ให้ความยินยอมด้วยแล้วไปท าเงื่อนไขผูกพันในการกู้เงิน โดย

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.5 ของเงินกู้ ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกิน 100,000 บาท 
หมายเหตุ -   

3) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม ส่วน
อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข 02 278 5538 
หมายเหตุ - 
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4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 23.การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่า

เช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 1  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 2  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้

กระทรวงคลัง  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด 
โดยก่อนที่จะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ 
และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้
พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
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หมายเหตุ 
 ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน        

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน        
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูล 
 

2 วันท าการ ส านักบริหาร       
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน        
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

3) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบแบบแปลน 
 

40 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน       
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

4) การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลก าหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณาเงื่อนไขเสนอผู้มี
อ านาจอนุมัติหลักการ 
 

7 วันท าการ ส านักบริหาร           
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน          
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

5) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า 
 

3 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน         
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   53 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

2) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กระทรวงมหาดไทย 1 1 ฉบับ ((ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตร
ประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง)) 

3) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบแปลนพร้อม
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 7 0 ชุด - 

2) รายการค านวณ
โครงสร้างอาคาร 

- 3 0 ชุด - 

3) หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
สถาปัตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชุด - 

4) ส าเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และ

- 3 0 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สถาปัตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ 

5) กรณีนิติบุคคล     
- ส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือมอบ
อ านาจ (กรณีท่ี
ได้รับมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการ
แทน) 

- 1 1 ฉบับ - 

6) กรณีมอบอ านาจ     
หนังสือมอบ
อ านาจผู้มอบ
อ านาจ 
 - ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตร
ประจ าตัว
ข้าราชการ
บ านาญ พร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง                      
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง     
ผู้รับมอบอ านาจ 
 - ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ                                    

- 1 1 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หรือบัตร
ประจ าตัว
ข้าราชการ
บ านาญ พร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง                         
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ ตารางเมตรละ 2 บาทของพ้ืนที่แต่ละชิ้นรวมกัน หรือร้อยละ 0.1 ของราคา                     

ค่าก่อสร้าง แล้วแต่จ านวนไหนจะมากกว่ากัน แต่ต้องไม่ต่ ากว่า 100 บาทในทุกกรณี 
หมายเหตุ -   

2) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม             
ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข 02278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ               
"ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /                  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 24. การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่า

เช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวง

คลัง 13/07/2558 14:08  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329 
/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด 
โดยก่อนที่จะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ 
และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้
พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
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หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหารที่
ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน        
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบผลงานและ
ระยะเวลาที่ขอขยายการ
ก่อสร้าง 
 

10 วันท า
การ 

ส านักบริหารที่
ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน        
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบหลักฐานและ
รวบรวมข้อมูลก าหนด
เงื่อนไขพร้อมเสนอความเห็น
ผู้มีอ านาจพิจารณา 
 

7 วันท าการ ส านักบริหารที่
ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน        
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ตรวจสอบหลักฐานและ
รวบรวมข้อมูลก าหนด
เงื่อนไขพร้อมเสนอความเห็น
ผู้มีอ านาจพิจารณา 
 

5 วันท าการ ส านักบริหารที่
ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน        
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   23 วันท าการ 
14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

กรณีมอบอ านาจ     
หนังสือมอบ
อ านาจ     ผู้มอบ
อ านาจ - ส าเนา
บัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ                        
บัตรประจ าตัว
ข้าราชการ
บ านาญ พร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง                      
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง     
ผู้รับมอบอ านาจ - 
ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ                                    
หรือบัตร
ประจ าตัว
ข้าราชการ
บ านาญ พร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง                         
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- 1 1 ฉบับ - 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างก่อสร้างเท่ากับค่าเช่าอาคาร 

หมายเหตุ -   
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2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาต 100 บาท 
หมายเหตุ -   

3) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   
 

17.   ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองท่ีส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 

ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักเลขานุการกรม  ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6        
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ 
กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข 02278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ              
"ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /                    
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 25. การยื่นแบบขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารราชพัสดุ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การยื่นแบบขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารราชพัสดุ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่า

เช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การยื่นแบบขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารราช

พัสดุ 13/07/2558 15:15  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด 
โดยก่อนที่จะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ 
และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้
พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
หมายเหตุ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

ตรวจสอบข้อมูลและจัดท า
แผนที่ 
 

15 วันท า
การ 

ส านักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

รวบรวมเอกสาร 
 

5 วันท าการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

4) 
การพิจารณา 
 

ตรวจแบบแปลน 
 

40 วันท า
การ 

ส านักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลก าหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณา 
 

7 วันท าการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

6) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจพิจารณา 
 

3 วันท าการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   71 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หรือ บัตร
ประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

3) 
ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

4) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ - 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบแปลนพร้อม
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 7 0 ชุด - 

2) 
รายการค านวณ
โครงสร้างอาคาร 

- 3 0 ชุด - 

3) 

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
สถาปัตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชุด - 

4) 

ส าเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และ
สถาปัตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ 

- 1 1 ฉบับ - 

5) 
สัญญาเช่า ส านักบริหารที่ราช

พัสดุ
กรุงเทพมหานคร 

1 0 ฉบับ (ฉบับผู้เช่า) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

6) 

หนังสือมอบ
อ านาจ 

- 1 1 ฉบับ (กรณีมอบอ านาจ 
หนังสือมอบอ านาจ 
ผู้มอบอ านาจ - 
ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตร
ประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง - 
ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ผู้รับ
มอบอ านาจ - 
ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง - 
ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

16.   ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ ตารางเมตรละ 2 บาทของพ้ืนที่แต่ละชิ้นรวมกัน หรือร้อยละ 0.1 ของราคา                     

ค่าก่อสร้าง แล้วแต่จ านวนไหนจะมากกว่ากัน แต่ต้องไม่ต่ ากว่า 100 บาทในทุกกรณี 
หมายเหตุ -   

2) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 
1. เนื้อท่ีไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
2. เนื้อท่ีเกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
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3. เนื้อท่ีเกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
4. เนื้อท่ีเกิน 10 ไร่ ขึ้นไป  ให้เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ่งไร่  
ทั้งนี ้ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
หมายเหตุ -   

3) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   

17.   ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองท่ีส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1  /ส านักงานธนารักษ์

พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม                    
ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข 02278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ        
"ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /                   
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)  

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 26.การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่า

เช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 1  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 4  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด 
โดยก่อนที่จะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ 
และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้
พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
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หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน           

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน          
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบข้อมูล จัดท าแผน
ที่ และตรวจแบบแปลน 
 

30 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน           
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

3) การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลน าเสนอผู้มี
อ านาจอนุมัติ 
 

5 วันท าการ ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน         
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า 
 

3 วันท าการ ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน          
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   39 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตวั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

3) ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

4) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบแปลนพร้อม
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 7 0 ชุด - 

2) รายการค านวณ
โครงสร้างอาคาร 

- 3 0 ชุด - 

3) หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
สถาปัตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชุด - 

4) ส าเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และ

- 3 0 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สถาปัตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ 

5) หนังสือมอบ
อ านาจ 

- 1 1 ฉบับ (กรณีมอบอ านาจ 
หนังสือมอบอ านาจ 
ผู้มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตวั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ผู้รับ
มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตวั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตวั
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 

1. เนื้อท่ีไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
2. เนื้อท่ีเกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
3. เนื้อท่ีเกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
4. เนื้อท่ีเกิน 10 ไร่ ขึ้นไป  ให้เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ่งไร่  
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ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
หมายเหตุ -   

2) ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ ตารางเมตรละ 2 บาทของพ้ืนที่แต่ละชิ้นรวมกัน หรือร้อยละ 0.1 ของราคา                     
ค่าก่อสร้าง แล้วแต่จ านวนไหนจะมากกว่ากัน แต่ต้องไม่ต่ ากว่า 100 บาทในทุกกรณี 
หมายเหตุ -   

3) ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองในปลูกสร้างในที่ดินราชพัสดุ 100 บาท 
หมายเหตุ -   

4) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม ส่วน
อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข 02278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ ์
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 27.ผู้เช่าขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: ผู้เช่าขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่า

เช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] ผู้เช่าขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพ 10400โทรศัพท์ 0 2618 6328, 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม
หน่วยงานที่ให้บริการ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด 
โดยก่อนที่จะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ 
และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้
พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
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หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหารที่
ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนา
รักษ์พื้นที่ 

- 

2) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบข้อมูล จัดท าแผน
ที่ และตรวจแบบแปลน 
 

30 วันท าการ ส านักบริหารที่
ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนา
รักษ์พื้นที่ 

- 

3) การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลน าเสนอผู้มี
อ านาจอนุมัติ 
 

7 วันท าการ ส านักบริหารที่
ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนา
รักษ์พื้นที่ 

- 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 
 

3 วันท าการ ส านักบริหารที่
ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงานธนา
รักษ์พื้นที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   41 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

3) ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ชุด (ถ้ามี) 

4) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบแปลนพร้อม
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 7 0 ชุด - 

2) รายการค านวณ
โครงสร้างอาคาร 

- 3 0 ชุด - 

3) หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
สถาปัตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชุด - 

4) ส าเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และ

- 3 0 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สถาปัตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ 

5) หนังสือมอบ
อ านาจ 

- 1 1 ฉบับ (กรณีมอบอ านาจ 
หนังสือมอบอ านาจ 
ผู้มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ผู้รับ
มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการรังวัด  

1. เนื้อท่ีไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
2. เนื้อท่ีเกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
3. เนื้อท่ีเกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
4. เนื้อท่ีเกิน 10 ไร่ ขึ้นไป  ให้เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ่งไร่  
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ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
หมายเหตุ -   

2) ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ ตารางเมตรละ 2 บาทของพ้ืนที่แต่ละชิ้นรวมกัน หรือร้อยละ 0.1 ของราคา                     
ค่าก่อสร้าง แล้วแต่จ านวนไหนจะมากกว่ากัน แต่ต้องไม่ต่ ากว่า 100 บาทในทุกกรณี 
หมายเหตุ -   

3) ค่าเช่าตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด 
หมายเหตุ -   

4) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม                     
ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข 02278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ           
"ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /                  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 

การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
 

 
คู่มือส าหรับประชาชน: 28.การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่ออยู่อาศัย 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การรังวัดสอบเขตเช่าเพ่ืออยู่อาศัย 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตรา          

ค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรังวัดสอบเขตเช่าเพ่ืออยู่อาศัย  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด 
โดยก่อนที่จะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ 
และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้
พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
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หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน           

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้องขอรังวัด 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร            
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน            
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบรังวัดและจัดท า
แผนที่ 
 

15 วันท าการ ส านักบริหาร           
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน           
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

แจ้งผู้เช่า 
 

3 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน             
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   19 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

3) 
ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

4) หนังสือรับรองนิติ - 1 1 ชุด - 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บุคคล 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สัญญาเช่า กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ฉบับผู้เช่า) 
2) หนังสือมอบ

อ านาจ 

- 1 1 ชุด (กรณีมอบอ านาจ 
หนังสือมอบอ านาจ 
ผู้มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
 - ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ผู้รับ
มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ) 

 
 
 

16. ค่าธรรมเนียม 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
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1) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 1 เนื้อท่ีไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 2 เนื้อท่ีเกิน 
1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 3 เนื้อท่ีเกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 
10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 4 เนื้อท่ีเกิน 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่
ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ่งไร่ ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อ
การนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
หมายเหตุ -   

2) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม                      
ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข  02278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ             
"ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /                    
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 29.การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่อประกอบการเกษตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การรังวัดสอบเขตเช่าเพ่ือประกอบการเกษตร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่า

เช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรังวัดสอบเขตเช่าเพ่ือประกอบการเกษตร  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด 
โดยก่อนที่จะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
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หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน           

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้องขอรังวัด 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน           
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบรังวัดและจัดท า
แผนที่ 
 

20 วันท า
การ 

ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน           
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

แจ้งผู้เช่า 
 

3 วันท าการ ส านักบริหาร           
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน           
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   24 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

3) ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สัญญาเช่า ส านักบริหารที่ราช
พัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

1 0 ฉบับ (ฉบับผู้เช่า) 

2) หนังสือมอบ
อ านาจ 

- 1 1 ฉบับ (กรณีมอบอ านาจ 
หนังสือมอบอ านาจ 
ผู้มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียนบ้าน
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง ผู้รับมอบ
อ านาจ 
 - ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียนบ้าน
พร้อมรับรองส าเนา
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถูกต้อง) 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 

1. เนื้อท่ีไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
2. เนื้อท่ีเกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
3. เนื้อท่ีเกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
4. เนื้อท่ีเกิน 10 ไร่ ขึ้นไป  ให้เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ่งไร่  
ทัง้นี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
หมายเหตุ -   

2) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม                      
ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข  02278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ              
"ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /              
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 30.การก่อสร้างสะพาน ทางเชื่อม วางท่อระบายน้ า ท าทางเข้า-ออก ผ่านที่ราชพัสดุ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การก่อสร้างสะพาน ทางเชื่อม วางท่อระบายน้ า ท าทางเข้า-ออก ผ่านที่ราชพัสดุ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตรา            

ค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การก่อสร้างสะพาน ทางเชื่อม วางท่อระบายน้ า ท าทางเข้า-ออก 

ผ่านที่ราชพัสดุ 14/07/2558 15:43  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพัฒนาที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด และ
ก่อนที่ผู้ยื่นค าขอจะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หน้า 161 
 

หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน           

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน        
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบ
แบบแปลนและจัดท าแผนที่ 
 
 

30 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน       
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

3) การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลก าหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณา 
 

7 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน         
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 
 

5 วันท าการ ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน           
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   43 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

3) 
ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

4) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบแปลนพร้อม
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 7 0 ชุด - 

2) รายการค านวณ
โครงสร้างอาคาร 

- 3 0 ชุด - 

3) หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
สถาปัตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชุด - 

4) ส าเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และ
สถาปัตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชุด - 

5) สัญญาเช่า ส านักบริหารที่ราช
พัสดุ
กรุงเทพมหานคร 

1 0 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

6) หนังสือมอบ
อ านาจ 

- 1 1 ชุด (กรณีมอบอ านาจ 
หนังสือมอบอ านาจ 
ผู้มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ผู้รับ
มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

 
16.   ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเป็นเงินก้อนเดียว 

หมายเหตุ -   
2) ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบตารางเมตรละ 2 บาทของพ้ืนที่แต่ละชิ้นรวมกัน หรือร้อยละ 0.1 ของราคา                     

ค่าก่อสร้าง แล้วแต่จ านวนไหนจะมากกว่ากัน แต่ต้องไม่ต่ ากว่า 100 บาทในทุกกรณี 
หมายเหตุ -   

3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 
1. เนื้อท่ีไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
2. เนื้อท่ีเกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
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3. เนื้อท่ีเกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
4. เนื้อท่ีเกิน 10 ไร่ ขึ้นไป  ให้เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ่งไร่  
ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
หมายเหตุ -   

4) วางหลักประกันความเสียหายระหว่างการก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 10 ของราคาก่อสร้าง 
หมายเหตุ -   

5) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   
 

17.   ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม ส่วน
อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข  02278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ           
"ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /              
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 31.การขอแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสารการเช่า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสารการเช่า 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่า

เช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 1  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 3  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสารการเช่า 14/07/2558 

16:36  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่  ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ข้อ 24 ก าหนดให้การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ 
การใช้สิทธิตามสัญญาเช่า การบอกเลิกสัญญาเช่า การจัดท าสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือการจัดให้เช่า การใช้สิทธิตาม
สัญญาต่างตอบแทนและการบอกเลิกสัญญาต่างตอบแทน ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมธนารักษ์ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวผู้
เช่าที่ดินราชพัสดุที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล จึงสามารถด าเนินการได้โดยความเห็นชอบจากกรมธนารักษ์ โดย
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เงื่อนไขในการยื่นค าขอจะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด และก่อนที่ผู้ยื่นค าขอจะ ลงนามในค าขอ
จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ และในการรับค าขอเอกสาร
หลักฐานที่ต้องแนบประกอบในการยื่นค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน        

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร 
รวบรวมเสนอความเห็น 
 

3.5 ชั่วโมง ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน         
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า 
 

3.5 ชั่วโมง ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน          
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   1 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

3) 
ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

4) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หน้า 167 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สัญญาเช่า ส านักบริหาร          
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

1 0 ฉบับ - 

2) ใบส าคัญแสดง
การเช่าที่ราชพัสดุ 

ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

1 0 ฉบับ - 

3) บัตรประจ าตัวผู้
เช่า 

ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

1 0 ฉบับ - 

4) หนังสือมอบ
อ านาจ 

- 1 1 ฉบับ (กรณีมอบอ านาจ 
หนังสือมอบอ านาจ 
ผู้มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ผู้รับ
มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตัว
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ -   
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม                    
ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข  02278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ            
"ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /                      
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 32.การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 254 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่า

เช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 4  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 5  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ข้อ 24 ก าหนดให้การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ 
การใช้สิทธิตามสัญญาเช่า การบอกเลิกสัญญาเช่า การจัดท าสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือการจัดให้เช่า การใช้สิทธิตาม
สัญญาต่างตอบแทนและการบอกเลิกสัญญาต่างตอบแทน ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมธนารักษ์ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุที่มีความประสงค์จะขอให้ออกหนังสือรับรองการเป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุ จึงสามารถด าเนินการได้โดยความ
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เห็นชอบจากกรมธนารักษ์ โดยเงื่อนไขในการยื่นค าขอจะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด และก่อนที่ผู้ยื่น
ค าขอจะลงนามในค าขอจะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ และใน
การรับค าขอเอกสารหลักฐานที่ต้องแนบประกอบในการยื่นค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและ
บันทึกค าขอได้ 
หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร 
 

0.5 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน        
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลก าหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณา 
 

0.5 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน          
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้ขอ 
 

0.5 วันท าการ ส านักบริหาร           
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน          
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   1.5 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

3) ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

4) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ      
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สัญญาเช่า ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร/
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ 

1 0 ฉบับ - 

2) หนังสือมอบ
อ านาจ 

- 1 1 ฉบับ (กรณีมอบอ านาจ 
หนังสือมอบอ านาจ 
ผู้มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ผู้รับ
มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ      
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

 
16.   ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง ครั้งละ 100 บาท 

หมายเหตุ -   
2) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ -   
17.   ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม ส่วน
อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข  02278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 33.การขอเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังน้ าใดๆ หรือตัดฟัน
ต้นไม้ยืนต้นในที่ดินที่เช่า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่หรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังน้ าใดๆ หรือตัดฟันต้นไม้ยืนต้น

ในที่ดินที่เช่า 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 
2) ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่า

เช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่หรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือ

แหล่งขังน้ าใดๆ หรือตัดฟันต้นไม้ยืนต้นในที่ดินที่เช่า  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400     
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์ก าหนด 
โดยก่อนที่จะลงนามในค าขอ จะต้องอ่านข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ 
และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้
พิจารณาและบันทึกค าขอได้ 
หมายเหตุ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน          
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบรังวัดจัดท าแผนที่ 
 

15 วันท าการ ส านักบริหาร       
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน        
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

3) การพิจารณา 
 

รวบรวมข้อมูลก าหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณา 
 

7 วันท าการ ส านักบริหาร         
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน           
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า 
 

3 วันท าการ ส านักบริหาร        
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
/ส านักงาน     
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   26 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

3) ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

4) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สัญญาเช่า ส านักบริหารที่ราช
พัสดุ
กรุงเทพมหานคร 

1 0 ฉบับ - 

2) หนังสือมอบ
อ านาจ 

- 1 1 ฉบับ (กรณีมอบอ านาจ 
หนังสือมอบอ านาจ 
ผู้มอบ 
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือ บัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
 - ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ผู้รับ
มอบอ านาจ  
- ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ 
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
- ส าเนาทะเบียน
บ้านพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

16.   ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ด าเนินการ 100 บาท 

หมายเหตุ -   
2) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 

1. เนื้อท่ีไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
2. เนื้อท่ีเกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
3. เนื้อท่ีเกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง  
4. เนื้อท่ีเกิน 10 ไร่ ขึ้นไป  ให้เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ่งไร่  
ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
หมายเหตุ -   

3) เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ -   

17.   ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตาม

หน่วยงานที่ให้บริการ  หรือที่ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานเลขานุการกรม ส่วน
อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400" 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” ส านักงานเลขานุการกรม   ส่วนอ านวยการ  
หมายเลข  02278 5538 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์" 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หน้า 177 
 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
การด าเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 34.การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักประเมินราคาทรัพย์สิน/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักประเมินราคาทรัพย์สิน/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 160,000  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 200,000  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 100,000  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักประเมินราคาทรัพย์สิน 

อาคารศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ 
โทรศัพท์ 02-1422465-67/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานที่ให้บริการ กระทรวงการคลัง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการร่วม 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

3) สถานที่ให้บริการ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ทุกพ้ืนที่(ที่ที่ดินตั้งอยู่)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

4) สถานที่ให้บริการ ส านักประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสนภักดี ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210/ไปรษณีย์ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
หมายเหตุ - 
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5) สถานที่ให้บริการ 02-1422465-67/โทรศัพท์ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

6) สถานที่ให้บริการ www.treasury.go.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
หมายเหตุ - 

7) สถานที่ให้บริการ pvb@treasury.go.th/อีเมล์ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู้ขอต้องกรอกค าร้องการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อแสดงความประสงค์จะขอรับบริการตรวจดู ข้อมูล 
ขอส าเนาข้อมูล หรือขอส าเนาที่มีผู้รับรองส าเนาเอกสารในเรื่องบัญชีราคาประเมินที่ดินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด
ได้ทั่วประเทศ แต่ในกรณีที่จังหวัดใดหรือพ้ืนที่ใดท่ีมีการประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินรายบล็อก ผู้ขอจะต้องรู้ต าแหน่ง
ที่ตั้งของที่ดินที่แน่นอนว่าอยู่โซน บล็อกใด จึงจะสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินได้ การให้บริการข้อมูลนี้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
1. บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง ก าหนดราคาประเมินที่ดินแต่ละแปลงเป็นตารางวา ผู้ขอจะต้องทราบ
เลขที่โฉนดที่ดิน ระวาง-แผ่น เลขที่ดิน หน้าส ารวจ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ให้ถูกต้องครบถ้วนจึงจะสามารถตรวจสอบได้ 
2. บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก ก าหนดหน่วยราคาประเมินที่ดินตามแนวถนน กลุ่มแปลงที่ดิน สภาพ
ที่ดิน ซึ่งได้ประกาศใช้ในพ้ืนที่ทุกจังหวัดนอกเหนือจากพ้ืนที่ที่ได้ก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง ผู้ขอจะต้อง
ทราบต าแหน่งที่ตั้งของที่ดินอย่างถูกต้องว่าที่ดินตั้งอยู่ในโซน บล็อกใดจึงจะสามารถตรวจสอบข้อมูลราคาประเมินที่ดินได้ 
3. การขอทราบราคาประเมินอาคารชุด ผู้สอบถามจะต้องแจ้งชื่ออาคารชุด เขต/อ าเภอ จังหวัด ที่ตั้งอาคารชุดและชั้นที่ห้อง
ชุดตั้งอยู่ 
4. การขอทราบราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ผู้สอบถามจะต้องแจ้งจังหวัด ประเภทสิ่งปลูกสร้าง 
5. ติดต่อขอข้อมูลราคาประเมินที่ดิน/อาคารชุด/โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการทราบ ณ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนจังหวัดนั้น ๆ 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน        

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรอกแบบค าขอให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารของกรมธนา
รักษ์ 
 

5 นาท ี ส านักประเมิน
ราคาทรัพย์สิน/
ส านักงาน        
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

2) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล/ 45 นาท ี ส านักประเมิน - 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน        

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ต าแหน่งที่ตั้ง/ประเภทของ
บัญชีก าหนดราคาประเมินฯ 
ที่ขอทราบ 
 

ราคาทรัพย์สิน/
ส านักงาน     
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

3) การพิจารณา 
 

แจ้งราคาประเมินฯ/ส าเนา
บัญชีก าหนดราคาประเมินฯ
ที่มีผู้รับรอง 
 

5 นาท ี ส านักประเมิน
ราคาทรัพย์สิน/
ส านักงาน       
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

4) การพิจารณา 
 

ช าระค่าธรรมเนียมการขอ
ข้อมูลข่าวสารพร้อมรับ
ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
 

5 นาท ี ส านักประเมิน
ราคาทรัพย์สิน/
ส านักงาน         
ธนารักษ์พ้ืนที่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   60 นาท ี
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ขอดูเพ่ือใช้
ประกอบค าขอ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ส าเนาโฉนดที่ดิน 
/ นส.3 / นส.3 
ก./ส าเนา อช.2 

กรมท่ีดิน 0 1 ฉบับ (ขอดูเพ่ือใช้
ประกอบค าขอ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) การตรวจดูข้อมูลราคาประเมิน ผู้ขอต้องกรอกแบบค าร้องฯ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือขอตรวจดูข้อมูลและคัดลอก โดยไม่

ต้องเสียค่าธรรมเนียม ส่วนการขอส าเนาข้อมูล หรือขอส าเนาข้อมูลที่มีผู้รับรองส าเนา การท าส าเนา (ถ่ายเอกสาร) 
โดยเครื่องถ่ายเอกสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
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กระดาษ A4 หน้าละ 
 ค่าธรรมเนียม 1 บาท 
หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมการให้ค ารับรองส าเนาถูกต้องค ารับรองละ 5 บาท)   

2) การตรวจดูข้อมูลราคาประเมิน ผู้ขอต้องกรอกแบบค าร้องฯ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือขอตรวจดูข้อมูลและคัดลอก โดย          
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ส่วนการขอส าเนาข้อมูล หรือขอส าเนาข้อมูลที่มีผู้รับรองส าเนา การท าส าเนา (ถ่ายเอกสาร) 
โดยเครื่องถ่ายเอกสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
กระดาษ F4 หน้าละ 
 ค่าธรรมเนียม 1.5 บาท 
หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมการให้ค ารับรองส าเนาถูกต้องค ารับรองละ 5 บาท)   

3) การตรวจดูข้อมูลราคาประเมิน ผู้ขอต้องกรอกแบบค าร้องฯ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือขอตรวจดูข้อมูลและคัดลอก โดยไม่
ต้องเสียค่าธรรมเนียม ส่วนการขอส าเนาข้อมูล หรือขอส าเนาข้อมูลที่มีผู้รับรองส าเนา การท าส าเนา (ถ่ายเอกสาร) 
โดยเครื่องถ่ายเอกสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
กระดาษ A3 หน้าละ 
 ค่าธรรมเนียม 3 บาท 
หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมการให้ค ารับรองส าเนาถูกต้องค ารับรองละ 5 บาท)   

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ติดต่อด้วยตนเองที่ ส านักประเมินราคาทรัพย์สิน ชั้น 6 ฝั่งตะวันตก อาคารรัฐประศาสน

ภักดี ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่
ให้บริการ 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ทางจดหมายส่งมาท่ี ส านักประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสนภักดี ถ.แจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทาง E-Mail  pvb@treasury.go.th 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ 02-1422465-67 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ธนารักษ์พ้ืนที่ทุกพ้ืนที่ (ที่ที่ดิน/อาคารชุดตั้งอยู่) 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์ 

- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ 
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คู่มือส าหรับประชาชน: 35.การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินแปลงแบ่งแยกใหม่/หมู่บ้านจัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักประเมินราคาทรัพย์สิน/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินแปลงแบ่งแยกใหม่/หมู่บ้านจัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักประเมินราคาทรัพย์สิน/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) ประมวลกฎหมายที่ดิน 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 2  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 3  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 1  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินแปลงแบ่งแยกใหม่/หมู่บ้าน

จัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักประเมินราคาทรัพย์สิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 6 ฝั่งตะวันตก 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ 0 2142 2465, 0 2142 2466, 0 2142 2467 
โทรสาร 0 2143 8758 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานที่ให้บริการ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ทุกพ้ืนที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 แปลงที่ดินที่ไม่ปรากฏราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ในบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและในแผนที่ราคาประเมินที่ดิน 
เนื่องจากเป็นแปลงที่ดินแบ่งแยกใหม่/หมู่บ้านจัดสรรใหม/่รวมแปลง/ตกหล่น 
 ผู้ที่จะยื่นค าร้องต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
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หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับเรื่องร้องขอจากผู้ร้อง 
และตรวจสอบเอกสารผู้ยื่น
ค าร้อง 
 

1 วันท าการ ส านักประเมิน
ราคาทรัพย์สิน 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 
ได้แก่ ราคาประเมินในบัญชี
ก าหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์ที่ดิน แผนที่ราคา
ประเมินที่ดิน ส าเนาโฉนด
ที่ดิน ระวางแผนที่ระบบ
พิกัดฉาก ยูทีเอ็ม  ฐานข้อมูล
ทะเบียนที่ดิน 
 

4 วันท าการ ส านักประเมิน
ราคาทรัพย์สิน 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ประสานส านักงานที่ดิน เพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลทะเบียน
ที่ดิน (สปท.104ง) รูปแปลง
ที่ดินในระวางแผนที่พิกัด
ฉาก ยูทีเอ็ม ณ ส านักงาน
ที่ดินที่แปลงที่ดินร้องขอ
ตั้งอยู่ 
 

15 วันท า
การ 

ส านักประเมิน
ราคาทรัพย์สิน 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ส ารวจสภาพแปลงที่ดิน
แบ่งแยกใหม่/หมู่บ้านจัดสรร
ใหม่/รวมแปลง/ ตกหล่นใน
พ้ืนที่ และแปลงที่ดิน/
หมู่บ้านจัดสรรที่น ามา
เปรียบเทียบ 
 

5 วันท าการ ส านักประเมิน
ราคาทรัพย์สิน 

- 

5) 
การพิจารณา 
 

วิเคราะห์และประเมินราคา
ที่ดินรายแปลง ส าหรับแปลง
แบ่งแยกใหม่/หมู่บ้านจัดสรร

20 วันท า
การ 

ส านักประเมิน
ราคาทรัพย์สิน 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น 
 

6) 

การพิจารณา 
 

เสนออธิบดีกรมธนารักษ์
หรือธนารักษ์พ้ืนที่เพ่ือ
พิจารณาการประเมินราคา
ทุนทรัพย์ที่ดินแปลงแบ่งแยก
ใหม่/หมู่บ้านจัดสรรใหม่/
รวมแปลง/ตกหล่น 
 

15 วันท า
การ 

ส านักประเมิน
ราคาทรัพย์สิน 

- 

7) 

การพิจารณา 
 

เสนอคณะอนุกรรมการ
ก าหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์ประจ าจังหวัด
พิจารณาก าหนดราคา 
 

45 วันท า
การ 

ส านักประเมิน
ราคาทรัพย์สิน 

(ขั้นตอนที่ 7 และ 
8 นับวันท าการ
รวมกัน คืออยู่ใน
ช่วงเวลาเดียวกัน) 

8) 

การพิจารณา 
 

เสนอคณะกรรมการก าหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ราคา 
 

45 วันท า
การ 

ส านักประเมิน
ราคาทรัพย์สิน 

(ขั้นตอนที่ 7 และ 
8 นับวันท าการ
รวมกัน คืออยู่ใน
ช่วงเวลาเดียวกัน) 

9) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับรองมติและรายงานการ
ประชุม 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียน
ที่ดิน และตรวจร่างบัญชี 
จัดพิมพ์บัญชีก าหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และ
จัดท าประกาศบัญชีก าหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 
และปรับปรุงแก้ไขแผนที่
ราคาประเมินที่ดิน                                                       
 

20 วันท า
การ 

ส านักประเมิน
ราคาทรัพย์สิน 

- 

10) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เสนอประธาน
คณะอนุกรรมการฯ (ปลัด
กรุงเทพมหานคร/ผู้ว่า
ราชการจังหวัด) ลงนาม
ประกาศใช้บัญชีก าหนด

10 วันท า
การ 

ส านักประเมิน
ราคาทรัพย์สิน 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 
 

11) 

- 
 

ส่งประกาศและบัญชีก าหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ให้กรมท่ีดิน ใช้ในการจด
ทะเบียนสิทธิและ  นิติกรรม 
พร้อมแจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้ร้องทราบ 
 

5 วันท าการ ส านักประเมิน
ราคาทรัพย์สิน 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   140 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร
ประชาชนของผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 1 
ฉบับ) 

2) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ของผู้รับมอบ
อ านาจพร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ส าเนาโฉนดที่ดิน
แปลงแบ่งแยก

กรมท่ีดิน 0 1 ชุด (ทุกหน้าพร้อม
รับรองส าเนา
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใหม่/หมู่บ้าน
จัดสรรใหม่/รวม
แปลง/แปลงตก
หล่น 

ถูกต้อง  ) 

2) 

หนังสือมอบ
อ านาจให้
ด าเนินการแทน
เจ้าของที่ดิน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมอบอ านาจ
ท าการแทน) 

3) 

ใบอนุญาตให้ท า
การจัดสรรที่ดิน 
(จ.ส. 2) 

กรมท่ีดิน 0 1 ฉบับ (พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
รายการที่ 3-8 
ส าหรับโครงการ
จัดสรรใหม่/
หมู่บ้านจัดสรร
ใหม่) 

4) 

ส าเนาโฉนดที่ดิน
ที่น ามารวมแปลง
ก่อนแบ่งแยกใหม่
ภายใต้การจัดสรร 

กรมท่ีดิน 0 1 ชุด (พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
รายการที่ 3-8 
ส าหรับโครงการ
จัดสรรใหม่/
หมู่บ้านจัดสรร
ใหม่) 

5) 

ข้อมูล
รายละเอียดแปลง
ที่ดินในโครงการ
จัดสรรที่ดินใหม่/
หมู่บ้านจัดสรร
ใหม่ 

กรมท่ีดิน 0 1 ชุด (รายการที่ 3-8 
ส าหรับโครงการ
จัดสรรใหม่/
หมู่บ้านจัดสรร
ใหม่) 

6) 

แผนผังโครงการ
จัดสรรที่ดินพร้อม
ระบุแปลง
จ าหน่ายและ
แปลง
สาธารณูปโภค 

กรมท่ีดิน 0 1 ชุด (รายการที่ 3-8 
ส าหรับโครงการ
จัดสรรใหม่/
หมู่บ้านจัดสรร
ใหม่) 

7) 
ส าเนาโฉนดที่ดิน
แปลงแบ่งแยก

กรมท่ีดิน 0 1 ชุด (รายการที่ 3-8 
ส าหรับโครงการ
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใหม่ภายใต้การ
จัดสรรของ
หมู่บ้านใหม่ทุก
แปลง 

จัดสรรใหม่/
หมู่บ้านจัดสรรใหม่ 
) 

8) 

แผ่นพับโฆษณา
พร้อมใบเสนอ
ราคาของ
โครงการจัดสรร
ที่ดินใหม่/หมู่บ้าน
จัดสรรใหม่ 

- 1 0 ชุด (รายการที่ 3-8 
ส าหรับโครงการ
จัดสรรใหม่/
หมู่บ้านจัดสรร
ใหม่) 

 
16.   ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มี 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   

 
17.   ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองท่ีส านักประเมินราคาทรัพย์สิน ชั้น 6 ฝั่งตะวันตก อาคารรัฐประศาสนภักดี 

ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ทางจดหมายส่งมาท่ี ส านักประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสนภักดี ถ.แจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทาง E-Mail  :pvb@treasury.go.th 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ทุกพ้ืนที่ 
หมายเหตุ - 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) ตัวอย่างหนังสือร้องขอ 

- 
2) แบบรับทราบการรับค าร้องเรื่องราคาประเมิน 

- 
19.  หมายเหตุ 
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