รายชื่อกระบวนงานกรมธนารักษ์ (จานวน 32 กระบวนงาน)
กระบวนงาน

ระยะเวลา (วัน)

ด้านที่ราชพัสดุ
หมวด 1 การขอเช่าที่ราชพัสดุ
1. การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย

61

2. การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร

66

3. การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น (กรณียกเว้นการประมูลและมีอัตราค่าเช่าแล้ว)

28

หมวด 2 การขอพัฒนาที่ราชพัสดุ
4. ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
4.1 อนุมัติหลักการให้ก่อสร้าง

106

4.2 อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์

58

หมวด 3 การขอดาเนินการตามเงื่อนไขสัญญาเช่า
5. การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ

26

6. การขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ

46

7. การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ

26

8. การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ

46

9. การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง

16

10. การขอนาที่ดินราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์

26

11. การขอนาอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์

46

12. การขอเปลีย่ นวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ
12.1 กรณีไม่รับฟังความคิดเห็น

28

12.2 กรณีรับฟังความคิดเห็น

58

13. การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม

59

14. การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม

79

หมายเหตุ

กระบวนงาน

ระยะเวลา (วัน)

15. การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังแทนผูไ้ ด้รับสิทธิเดิมที่ถึง
แก่กรรม

45

16. การขอนาสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
16.1 ขอหนังสือรับรอง

1.5

16.2 การอนุญาตให้นาสิทธิฯไปผูกพันเงินกู้

1.5

17. การขอนาสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
17.1 ขอหนังสือรับรอง
- ไม่ขยายระยะเวลาการเช่า

6

- ขยายระยะเวลาการเช่า

26

17.2 การอนุญาตให้นาสิทธิฯไปผูกพันเงินกู้

1.5

18. การขอนาสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังไปผูกพันเงินกู้

9

19. การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง

53

20. การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง

23

21. การยื่นแบบขออนุญาต ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารราชพัสดุ

71

22. การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ

39

23. การขอติดตั้งป้ายโฆษณาในทีร่ าชพัสดุ

41

24. การรังวัดสอบเขตเช่า
24.1 อยู่อาศัย

19

24.2 ประกอบการเกษตร

24

หมวด 4 การขอดาเนินการกรณีสัญญาต่างตอบแทนอื่น
25. การก่อสร้างสะพานทางเชื่อม วางท่อระบายน้า ทาทางเข้าออกผ่านที่ราชพัสดุ

43

หมายเหตุ

กระบวนงาน

ระยะเวลา (วัน)

หมวด 5 การขอดาเนินการในเรื่องอื่นๆ
26. การขอแก้ไขชื่อสกุลในเอกสารการเช่า
27. การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

1
1.5

กระบวนงานที่เพิ่มใหม่
28.การขอเปลี่ยนหรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังน้าใดๆ หรือตัดฟันต้นไม้ยืนต้นในที่ดินที่
เช่า

26

ด้านประเมินทรัพย์สิน
29. การจัดทาบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่
30. การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน
31. การประเมินราคาทุนทรัพย์ทดี่ ินรายแปลงแบ่งแยกใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น

45
30 นาที
85

ด้านทรัพย์มีค่าของแผ่นดิน
32. การขอบันทึกภาพทรัพย์สินหรือการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์

5

หมายเหตุ

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพัฒนาที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์กาหนด
และก่อนที่ผู้ยื่นคาขอจะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมายใด
กาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน เพราะเป็นกรณีที่มิใช่การขออนุมัติ
อนุญาตที่กฎหมายกาหนดให้ต้องอนุญาตเมื่อได้ดาเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว แต่เป็นกรณีที่กรมธนารักษ์ในฐานะที่
กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. ตรวจสอบข้อมูลและจัดทาแผนที่
(ระยะเวลา 15 วัน)
3. จัดทาประกาศขอเช่าเสนอผู้มีอานาจลงนามใน
ประกาศ
(ระยะเวลา 3 วัน)
4. ปิดประกาศ 30 วัน
(ไม่นับระยะเวลา)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

5. รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา
(ระยะเวลา 7 วัน)
6. ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่า
(ระยะเวลา 5 วัน)

2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 61 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
กรณีบุคคล
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. แผนที่สังเขปบริเวณที่ขอเช่าหรือแผนที่แสดงตาแหน่งที่ดินเพื่อขอเช่า
กรณีนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ได้รับ
มอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
หมายเหตุ
กรณีบุคคลการยื่นคาร้องผู้ประสงค์ขอเช่าต้องมาแสดงตนและยื่นคาร้องด้วยตนเอง

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
- ค่าเช่า (ต่อปี ) ตามระเบียบของทางราชการ
- ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า 2 เท่าของค่าเช่า 1 ปี
- 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 เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100 บาทต่อการรังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 1,000 บาท
ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เงินประกันสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่า 1 ปี
- อัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ

2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบ จป. 3902 หรือตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกาหนด

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2. การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพัฒนาที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด และก่อนที่ผู้ยื่นคาขอจะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้ องครบถ้ว น
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิ จารณาค าขอ กรมธนารัก ษ์อยู่ ในฐานะคู่สั ญญาเช่น เดีย วกับ เอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิ ได้มี บทบั ญญัติ หรื อ
กฎหมายใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน เพราะเป็นกรณีที่มิใช่
การขออนุมัติอนุญาตที่กฎหมายกาหนดให้ต้องอนุญาตเมื่อได้ดาเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว แต่เป็นกรณีที่กรม
ธนารักษ์ในฐานะที่กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. ตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบข้อมูลและ
จัดทาแผนที่
(ระยะเวลา 20 วัน)
1. จัดทาประกาศขอเช่าเสนอผู้มีอานาจลงนามใน
ประกาศ
( ระยะเวลา 3 วัน)
2. ปิดประกาศ 30 วัน
(ไม่นับระยะเวลา)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

3. รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา
(ระยะเวลา 7 วัน)
4. ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่า
(ระยะเวลา 5 วัน)

2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 66 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
กรณีบุคคล
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. แผนที่สังเขปบริเวณที่ขอเช่าหรือแผนที่แสดงตาแหน่งที่ดินเพื่อขอเช่า
กรณีนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ได้รับ
มอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
เงื่อนไข
กรณีบุคคลการยื่นคาร้องผู้ประสงค์ขอเช่าต้องมาแสดงตนและยื่นคาร้องด้วยตนเอง

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
- ค่าเช่า (ต่อปี ) ตามระเบียบของทางราชการ
- ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า 2 เท่าของค่าเช่า 1 ปี
- 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 เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100 บาทต่อการรังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 1,000 บาท
ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เงินประกันสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่า 1 ปี
- อัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ

2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบ จป. 3902 หรือตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกาหนด

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

3. การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น (กรณียกเว้นการประมูล
และมีอัตราค่าเช่าคงที่แล้ว)
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพัฒนาที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์กาหนด
และก่อนที่ผู้ยื่นคาขอจะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมายใด
กาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน เพราะเป็นกรณีที่มิใช่การขออนุมัติ
อนุญาตที่กฎหมายกาหนดให้ต้องอนุญาตเมื่อได้ดาเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว แต่เป็นกรณีที่กรมธนารักษ์ในฐานะที่
กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. ตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบข้อมูลและ
จัดทาแผนที่
(ระยะเวลา 15 วัน)
3. รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

(ระยะเวลา 7 วัน)
4. ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่า
(ระยะเวลา 5 วัน)

2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 28 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
กรณีบุคคล
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. แผนที่สังเขปบริเวณที่ขอเช่าหรือแผนที่แสดงตาแหน่งทีด่ ินเพื่อขอเช่า
กรณีนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ได้รับ
มอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
เงื่อนไข
กรณีบุคคลการยื่นคาร้องผู้ประสงค์ขอเช่าต้องมาแสดงตนและยื่นคาร้องด้วยตนเอง

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
- อัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ (โปรดระบุ)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบ จป. 3902 หรือตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกาหนด

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

4.1 ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลัง (อนุมัติหลักการให้ก่อสร้าง)
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพัฒนาที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์กาหนด
และก่อนที่ผู้ยื่นคาขอจะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมายใด
กาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน เพราะเป็นกรณีที่มิใช่การขออนุมัติ
อนุญาตที่กฎหมายกาหนดให้ต้องอนุญาตเมื่อได้ดาเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว แต่เป็นกรณีที่กรมธนารักษ์ในฐานะที่
กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. ตรวจสอบข้อมูลและจัดทาแผนที่
(ระยะเวลา 15 วัน)
3. ประกาศรับฟังความคิดเห็น
( ระยะเวลา 30 วัน)
4. รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจอนุมตั ิ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

หลักการ
(ระยะเวลา 7 วัน)
5. ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติหลักการ
(ระยะเวลา 5 วัน)
6. วางผังและอนุมัตผิ ัง
(45 วัน)

7. แจ้งผู้เช่าให้ออกแบบแปลน
(3 วัน)

สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
3. สานักพัฒนาและบารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 106 วัน โดยเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. สาเนาสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
3. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
นิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ได้รับ
มอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้รับมอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
- เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ (โปรดระบุ)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้

1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบ จป. 3902 หรือตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกาหนด

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

4.2 ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลัง (อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลัง)
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพัฒนาที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์กาหนด
และก่อนที่ผู้ยื่นคาขอจะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมายใด
กาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน เพราะเป็นกรณีที่มิใช่การขออนุมัติ
อนุญาตที่กฎหมายกาหนดให้ต้องอนุญาตเมื่อได้ดาเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว แต่เป็นกรณีที่กรมธนารักษ์ในฐานะที่
กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. รวบรวมข้อมูลส่งกรมธนารักษ์
(ระยะเวลา 2 วัน)
3. ตรวจสอบแบบแปลนและส่งสานักงานธนารักษ์พื้นที่
( ระยะเวลา 40 วัน)
4. รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. สานักพัฒนาและบารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
2. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

(ระยะเวลา 10 วัน)
5. ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่า
(ระยะเวลา 5 วัน)

2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 58 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1 แบบแปลนพร้อมรายการประกอบแบบแปลน
2. รายการคานวณโครงสร้าง
3. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
4. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
นิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ได้รับ
มอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้รับมอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 7 ชุด
จานวน 3 ชุด
จานวน 3 ชุด
จานวน 3 ชุด

จานวน 1 ชุด

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
- เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ (โปรดระบุ)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบ จป. 3902 หรือตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกาหนด

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
กรมธนารักษ์ สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
ใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน เพราะเป็นกรณีที่มิใช่การขอ
อนุมัติอนุญาตที่กฎหมายกาหนดให้ต้องอนุญาตเมื่ อได้ดาเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว แต่เป็นกรณีที่กรมธนารักษ์ใน
ฐานะที่กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้องตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่
(ระยะเวลา 15 วัน)
3. รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ
อนุมัติ
(ระยะเวลา 7 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราช
พัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์
พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

4. ผู้มีอานาจอนุมตั ิพร้อมแจ้งผู้ขอ
(ระยะเวลา 3 วัน)

1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 26 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
บุคคลทั่วไป
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สัญญาเช่าฉบับผู้เช่า (ฉบับจริง)
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง)และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ถ้ามี)
นิติบุคคล
1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ
(กรณีที่ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
2. สัญญาเช่าฉบับผู้เช่า (ฉบับจริง)
กรณีมอบอานาจใช้เอกสาร
1.1 หนังสือมอบอานาจ
- ผู้มอบอานาจ
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตร
ประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้รับมอบอานาจ และพยานการมอบอานาจ
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ กรณีที่ที่ดินราชพัสดุอยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของส่วนราชการ
ในการยื่นขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่าที่ดนิ ราชพัสดุจะต้องแนบหนังสือให้ความยินยอมของ
ส่วนราชการนั้นๆ มาพร้อมด้วย
ค่าธรรมเนียม
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาระล่วงหน้าเป็นรายปี)
2) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าตามระเบียบของทางราชการ (กรณีการให้เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น)
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

3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด
3.1 เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
3.2 เนื้อที่เกิน 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
3.3 เนื้อที่เกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
3.4 เนื้อที่เกิน 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็น
หนึ่งไร่ ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
4) เงินประกันสัญญาเช่า (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

6. การขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
กรมธนารักษ์ สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
ใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลัก ฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน เพราะเป็นกรณีที่มิใช่การขอ
อนุมัติอนุญาตที่กฎหมายกาหนดให้ต้องอนุญาตเมื่อได้ดาเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว แต่เป็นกรณีที่กรมธนารักษ์ใน
ฐานะที่กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้องตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่
(ระยะเวลา 15 วัน)
3. ตรวจสอบสภาพอาคาร
(ระยะเวลา 20 วัน)
4. รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ
อนุมัติ
(ระยะเวลา 7 วัน)
5. ผู้มีอานาจอนุมตั ิพร้อมแจ้งผู้ขอ
(ระยะเวลา 3 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ส่วนจัดการฐานข้อมูลทีร่ าชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่
สานักพัฒนาและบารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 46 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
บุคคลทั่วไป
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2. สัญญาเช่าฉบับผู้เช่า (ฉบับจริง)
3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง)และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ถ้ามี)
นิติบุคคล
3. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ
(กรณีที่ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
4. สัญญาเช่าฉบับผู้เช่า (ฉบับจริง)
กรณีมอบอานาจใช้เอกสาร
1.1 หนังสือมอบอานาจ
- ผู้มอบอานาจ
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตร
ประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้รับมอบอานาจ และพยานการมอบอานาจ
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
หมายเหตุ กรณีทอี่ าคารราชพัสดุอยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของส่วนราชการ
ในการยื่นขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่าอาคารราชพัสดุจะต้องแนบหนังสือให้ความยินยอมของ
ส่วนราชการนั้นๆ มาพร้อมด้วย

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาระล่วงหน้าเป็นรายเดือน)
2) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าตามระเบียบของทางราชการ
2.1 เพื่อใช้ในกิจการอันเป็นสาธารณกุศลที่ไม่ได้มุ่งหากาไร ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
2.2 เพื่อประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก 2.1 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อครบกาหนดอายุสัญญาเช่า ดังนี้
2.2.1 กรณีขอต่ออายุสัญญาเช่า 5 ปี ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเท่ากับ
ร้อยละ 30 {ร้อยละ 20 ของราคาที่ดิน +(ราคาก่อสร้างอาคารปัจจุบัน-ค่าเสื่อมตามสภาพ)} x 5
15
2.2.2 กรณีต่ออายุสัญญาเช่าครั้งละ ไม่เกิน 3 ปี ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมปีละเท่ากับค่าเช่าที่เรียก
เก็บในปีที่ต่อสัญญาเช่า 2 เดื อน เศษของปีให้เฉลี่ยตามส่วน เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่ง
เดือน
3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด

3.1 เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
3.2 เนื้อที่เกิน 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
3.3 เนื้อที่เกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
3.4 เนื้อที่เกิน 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็น
หนึ่งไร่ ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
4) ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร
เนื้อที่ปลูกสร้างไม่เกิน 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บในอัตรา 200.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง ถ้าเนื้อที่ปลูก
สร้างเกินกว่า 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นตามส่วน ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินครั้งละ 2,000.- บาท
5) เงินประกันสัญญาเช่า (เท่ากับค่าเช่า 3 เดือน)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพือ่ ร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

7. การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
กรมธนารักษ์ สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
ใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน แต่เป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติ
ต่อกันตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาใช้สิทธิตามสัญญา ในฐานะที่กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่
ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้องตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่
(ระยะเวลา 15 วัน)
3. รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ
อนุมัติ
(ระยะเวลา 7 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารทีร่ าชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราช
พัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์
พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารทีร่ าชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

4. ผู้มีอานาจอนุมตั ิพร้อมแจ้งผู้ขอ
(ระยะเวลา 3 วัน)

1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารทีร่ าชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 26 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
ผู้โอน
บุคคลทั่วไป
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง)และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ถ้ามี)
4. สัญญาเช่าฉบับเดิม/ใบสาคัญแสดงการเช่า/บัตรประจาตัวผู้เช่า (ฉบับจริง)
ถ้าเอกสารดังกล่าวสูญหาย/ไม่พบ ให้ไปแจ้งความหายทีส่ ถานีตารวจ และนาใบแจ้ง
ความหายดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
นิติบุคคล
1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ
(กรณีที่ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
2 สัญญาเช่าฉบับเดิม/ใบสาคัญแสดงการเช่า/บัตรประจาตัวผู้เช่า (ฉบับจริง)
ถ้าเอกสารดังกล่าวสูญหาย/ไม่พบ ให้ไปแจ้งความหายทีส่ ถานีตารวจ และนาใบแจ้ง
ความหายดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
กรณีมอบอานาจใช้เอกสาร
1.1 หนังสือมอบอานาจ
- ผู้มอบอานาจ
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้รับมอบอานาจ และพยานการมอบอานาจ
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้รับโอน
บุคคลทั่วไป
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
นิติบุคคล
1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ
(าจให้ดาเนินการแทนกรณีที่ได้รับมอบอาน)

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวนละ 1 ฉบับ

จานวน 1 ฉบับ
จานวนละ 1 ฉบับ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาระล่วงหน้าเป็นรายปี)
2) ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ หกเท่าของค่าเช่าหนึ่งปี (แต่หากเป็นการโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการปลูกสร้าง
ให้กับบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือ คู่สมรสของผู้เช่าในขณะผู้เช่ายังมีชีวิตอยู่ ให้ลดค่าธรรมเนียมลงเหลือร้อยละ 25 )
3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด
2.1 เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
2.2 เนื้อที่เกิน 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
2.3 เนื้อที่เกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
3.4 เนื้อที่เกิน 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็น
หนึ่งไร่ ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
4) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ไปดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หลังละ 200.-บาท
5) เงินประกันสัญญาเช่า (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

8. การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ
กรมธนารักษ์ สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่ งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
ใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน แต่เป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติ
ต่อกันตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาใช้สิทธิตามสัญญา ในฐานะที่กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่
ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้องตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่
(ระยะเวลา 15 วัน)
3. ตรวจสอบสภาพอาคาร
(ระยะเวลา 20 วัน)
4. รวบรวมข้อมูลกาหนดเงือ่ นไขนาเสนอผู้มีอานาจ
อนุมัติ
(ระยะเวลา 7 วัน)
5. ผู้มีอานาจอนุมตั ิพร้อมแจ้งผู้ขอ
(ระยะเวลา 3 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ส่วนจัดการฐานข้อมูลทีร่ าชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่
สานักพัฒนาและบารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 46 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
ผู้โอน
บุคคลทั่วไป
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง)และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ถ้ามี)
4. สัญญาเช่าฉบับเดิม/ใบสาคัญแสดงการเช่า/บัตรประจาตัวผู้เช่า (ฉบับจริง)
ถ้าเอกสารดังกล่าวสูญหาย/ไม่พบ ให้ไปแจ้งความหายทีส่ ถานีตารวจ และนาใบแจ้ง
ความหายดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
5. สาเนาใบเสร็จการชาระเงินเบี้ยประกันอัคคีภัยภัยกรมธรรม์ประกันอัคคี/ของบริษัท
ทิพยประกันภัย จากัด (กรณีสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ) ปีปัจจุบัน (มหาชน)
นิติบุคคล
1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ
(กรณีที่ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
2 สัญญาเช่าฉบับเดิม/ใบสาคัญแสดงการเช่า/บัตรประจาตัวผู้เช่า (ฉบับจริง)
ถ้าเอกสารดังกล่าวสูญหาย/ไม่พบ ให้ไปแจ้งความหายทีส่ ถานีตารวจ และนาใบแจ้ง
ความหายดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
กรณีมอบอานาจใช้เอกสาร
1.1 หนังสือมอบอานาจ
- ผู้มอบอานาจ
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตร
ประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้รับมอบอานาจ และพยานการมอบอานาจ
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้รับโอน
บุคคลทั่วไป
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2. ทะเบียนบ้านบจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องฉบั)
นิติบุคคล
1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ
(กรณีที่ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวนละ 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

จานวน 1 ฉบับ
จานวนละ 1 ฉบับ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาระล่วงหน้าเป็นรายเดือน)
2) ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ หกเท่าของค่าเช่าหนึ่งปี (แต่หากเป็นการโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการปลูกสร้าง
ให้กับบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือ คู่สมรสของผู้เช่าในขณะผู้เช่ายังมีชีวิตอยู่ ให้ลดค่าธรรมเนียมลงเหลือร้อยละ 25 )
3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด
3.1 เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
3.2 เนื้อที่เกิน 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
3.3 เนื้อที่เกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
3.4 เนื้อที่เกิน 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็น
หนึ่งไร่ ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
4) ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร
เนื้อที่ปลูกสร้างไม่เกิน 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บในอัตรา 200.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง ถ้าเนื้อที่ปลูก
สร้างเกินกว่า 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นตามส่วน ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินครั้งละ 2,000.- บาท
5) เงินประกันสัญญาเช่า (เท่ากับค่าเช่า 3 เดือน)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพือ่ ร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

9. การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์ สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
ใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน แต่เป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติ
ต่อกันตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาใช้สิทธิตามสัญญา ในฐานะที่กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่
ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้องตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. ตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียนเรือ่ งเดิม เงื่อนไข
ข้อตกลง หรือสัญญาก่อสร้างอาคาร
(ระยะเวลา 12 วัน)
3. ผู้มีอานาจอนุมตั ิพร้อมแจ้งผู้ขอ
(ระยะเวลา 3 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 16 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
ผู้โอน
บุคคลทั่วไป
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการบานาญ (บจริงฉบั) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง)และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ถ้ามี)
4. สัญญาเช่าฉบับเดิม/ใบสาคัญแสดงการเช่า/บัตรประจาตัวผู้เช่า (ฉบับจริง)
ถ้าเอกสารดังกล่าวสูญหาย/ไม่พบ ให้ไปแจ้งความหายทีส่ ถานีตารวจ และนาใบแจ้ง
ความหายดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
5. สาเนาใบเสร็จการชาระเงินเบี้ยประกันอัคคีภัยกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย/ของบริษัท
ทิพยประกันภัย จากัด (กรณีก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง)
นิติบุคคล
1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ
(กรณีที่ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
2 สัญญาเช่าฉบับเดิม/ใบสาคัญแสดงการเช่า/บัตรประจาตัวผู้เช่า (ฉบับจริง)
ถ้าเอกสารดังกล่าวสูญหาย/ไม่พบ ให้ไปแจ้งความหายทีส่ ถานีตารวจ และนาใบแจ้ง
ความหายดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
กรณีมอบอานาจใช้เอกสาร
1.1 หนังสือมอบอานาจ
- ผู้มอบอานาจ
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตร
ประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้รับมอบอานาจ และพยานการมอบอานาจ
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้รับโอน
บุคคลทั่วไป
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
นิติบุคคล
1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ
(กรณีที่ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
ค่าธรรมเนียม
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวนละ 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

จานวน 1 ฉบับ
จานวนละ 1 ฉบับ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

2) ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหกเท่าของ
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ขณะก่ อสร้าง) (หากเป็นการโอนสิทธิการเช่าหรื อสิทธิการปลูกสร้างให้กั บบุพการี
ผู้สืบสันดาน หรือ คู่สมรสของผู้เช่าในขณะผู้เช่ายังมีชีวิตอยู่ ให้ลดค่าธรรมเนียมลงเหลือร้อยละ 25)
3) เงินประกันสัญญาเช่า (เท่ากับอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 1 ปี)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพือ่ ร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

10. การขอนาที่ดินราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือการจัดหาประโยชน์
กรมธนารักษ์ สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่า เป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
ใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน แต่เป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติ
ต่อกันตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาใช้สิทธิตามสัญญา ในฐานะที่กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่
ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้องตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่
(ระยะเวลา 15 วัน)
3. รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ
อนุมัติ
(ระยะเวลา 7 วัน)
4. ผู้มีอานาจอนุมตั ิพร้อมแจ้งผู้ขอ
(ระยะเวลา 3 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ส่วนจัดการฐานข้อมูลทีร่ าชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 26 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
บุคคลทั่วไป
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สัญญาเช่าฉบับผู้เช่า (ฉบับจริง)
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง)และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ถ้ามี)
นิติบุคคล
1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ
(กรณีที่ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
2. สัญญาเช่าฉบับผู้เช่า (ฉบับจริง)
กรณีมอบอานาจใช้เอกสาร
1.1 หนังสือมอบอานาจ
- ผู้มอบอานาจ
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตร
ประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้รับมอบอานาจ และพยานการมอบอานาจ
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาระล่วงหน้าเป็นรายปี)

2) ค่าเช่าเพิ่ม กรณีนาไปให้เช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์ ดังนี้
2.1) กรณีนาไปให้เช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การเช่าเดิม ให้ปรับปรุงอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 25
2.2) กรณีนาไปให้เช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การเช่าเดิมให้ปรั บปรุงอัตราค่าเช่า
เป็ นอั ตราตามวั ตถุ ประสงค์ ของการให้ เช่าช่ วงหรื อนาไปจั ดหาประโยชน์อย่ างอื่ นแล้ วปรั บปรุงอั ตราค่าเช่าเพิ่มขึ้ น
ร้อยละ 25
3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด
3.1 เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
3.2 เนื้อที่เกิน 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
3.3 เนื้อที่เกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
3.4 เนื้อที่เกิน 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็น

หนึ่งไร่ ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
4) เงินประกันสัญญาเช่า (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี รวมกับค่าเช่าช่วง)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

11. การขอนาอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์
กรมธนารักษ์ สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
ใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน แต่เป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติ
ต่อกันตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาใช้สิทธิตามสัญญา ในฐานะที่กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่
ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้องตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่
(ระยะเวลา 15 วัน)
3. ตรวจสอบสภาพอาคาร
(ระยะเวลา 20 วัน)
4. รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ
อนุมัติ
(ระยะเวลา 7 วัน)
5. ผู้มีอานาจอนุมตั ิพร้อมแจ้งผู้ขอ
(ระยะเวลา 3 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ส่วนจัดการฐานข้อมูลทีร่ าชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่
สานักพัฒนาและบารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 46 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
บุคคลทั่วไป
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สัญญาเช่าฉบับผู้เช่า (ฉบับจริง)
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง)และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ถ้ามี)
นิติบุคคล
1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ
(กรณีที่ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
2. สัญญาเช่าฉบับผู้เช่า (ฉบับจริง)
กรณีมอบอานาจใช้เอกสาร
1.1 หนังสือมอบอานาจ
- ผู้มอบอานาจ
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตร
ประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้รับมอบอานาจ และพยานการมอบอานาจ
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาระล่วงหน้าเป็นรายเดือน)
2) ค่าเช่าเพิ่ม กรณีนาไปให้เช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์ ดังนี้

2.1) กรณีนาไปให้เช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การเช่าเดิม ให้ปรับปรุงอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 25
2.2) กรณีนาไปให้เช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การเช่าเดิมให้ปรับปรุงอัตราค่าเช่า
เป็ นอั ตราตามวั ตถุ ประสงค์ ของการให้ เช่าช่ วงหรื อนาไปจั ดหาประโยชน์อย่ างอื่ นแล้ วปรั บปรุงอั ตราค่าเช่าเพิ่มขึ้ น
ร้อยละ 25
3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด
3.1 เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
3.2 เนื้อที่เกิน 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
3.3 เนื้อที่เกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง

3.4 เนื้อที่เกิน 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็น
หนึ่งไร่ ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
4) ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร
เนื้อที่ปลูกสร้างไม่เกิน 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บในอัตรา 200.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง ถ้าเนื้อที่ปลูก
สร้างเกินกว่า 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นตามส่วน ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินครั้งละ 2,000.- บาท
5) เงินประกันสัญญาเช่า (เท่ากับค่าเช่า 3 เดือน รวมกับค่าเช่าช่วง)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
(Download แบบฟอร์มได้ที่/กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/คู่มือ-หลักเกณฑ์/แบบฟอร์มคู่มือสาหรับประชาชน)
12.1 การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุที่ กรณีไม่
ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพื่ออยู่
งานที่ให้บริการ
อาศัย เป็นเพื่อประกอบการเกษตร หรือจากเพื่อประกอบการเกษตร
เป็นเพื่ออยู่อาศัย)
กรมธนารักษ์ สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ทีอ่ ยู:่ สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีทผี่ ู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
ใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน แต่เป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติ
ต่อกันตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาใช้สิทธิตามสัญญา ในฐานะที่กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่
ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้องตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่
(ระยะเวลา 15 วัน)
3. รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ
อนุมัติ
(ระยะเวลา 7 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ส่วนจัดการฐานข้อมูลทีร่ าชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่

4. ผู้มีอานาจอนุมตั ิพร้อมแจ้งผู้ขอ
(ระยะเวลา 5 วัน)

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 28 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
บุคคลทั่วไป
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สัญญาเช่าฉบับผู้เช่า (ฉบับจริง)
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง)และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ถ้ามี)
นิติบุคคล
1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ
(กรณีที่ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
2. สัญญาเช่าฉบับผู้เช่า (ฉบับจริง)
กรณีมอบอานาจใช้เอกสาร
1.1 หนังสือมอบอานาจ
- ผู้มอบอานาจ
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตร
ประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้รับมอบอานาจ และพยานการมอบอานาจ
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาระล่วงหน้าเป็นรายปี)
2) ค่าธรรมเนียมการรังวัด
2.1 เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
2.2 เนื้อที่เกิน 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
2.3 เนื้อที่เกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
2.4 เนื้อที่เกิน 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็น
หนึ่งไร่ ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
3) เงินประกันสัญญาเช่า (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

12.2 การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ กรณีที่
ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
กรมธนารักษ์ สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็น ไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
ใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน แต่เป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติ
ต่อกันตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาใช้สิทธิตามสัญญา ในฐานะที่กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่
ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้องตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่
(ระยะเวลา 15 วัน)
3. ประกาศรับฟังความคิดเห็น
(ระยะเวลา 30 วัน)
4. รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ
อนุมัติ
(ระยะเวลา 7 วัน)
5. ผู้มีอานาจอนุมตั ิพร้อมแจ้งผู้ขอ
(ระยะเวลา 5 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ส่วนจัดการฐานข้อมูลทีร่ าชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 58 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
บุคคลทั่วไป
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2. สัญญาเช่าฉบับผู้เช่า (ฉบับจริง)
3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง)และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ถ้ามี)
นิติบุคคล
1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ
(กรณีที่ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
2. สัญญาเช่าฉบับผู้เช่า (ฉบับจริง)
กรณีมอบอานาจใช้เอกสาร
1.1 หนังสือมอบอานาจ
- ผู้มอบอานาจ
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตร
ประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้รับมอบอานาจ และพยานการมอบอานาจ
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาระล่วงหน้าเป็นรายปี)
2) ค่าธรรมเนียมการรังวัด
2.1 เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
2.2 เนื้อที่เกิน 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
2.3 เนื้อที่เกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
2.4 เนื้อที่เกิน 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็น
หนึ่งไร่ ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
3) ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ยกเว้นอาคารและสิ่งปลูกสร้างตาม (1)-(8) ให้
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจแบบตารางเมตรละ 2 บาท ของพื้นที่แต่ละชั้นรวมกันหรือร้อยละ 0.1 ของราคาก่อสร้าง แล้วแต่
จานวนไหนจะมากกว่า แต่ต้องไม่ต่ากว่า 100.- บาท ในทุกกรณี
(1) อาคารตึกแถวอยู่อาศัย 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)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

13. การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
กรมธนารักษ์ สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่ าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
ใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน แต่เป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติ
ต่อกันตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาใช้สิทธิตามสัญญา ในฐานะที่กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่
ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้องตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่
(ระยะเวลา 15 วัน)
3. จัดทาประกาศขอเช่าเสนอผู้มีอานาจลงนามใน
ประกาศ
(ระยะเวลา 3 วัน)
4. ปิดประกาศ
(ระยะเวลา 30 วัน)
5. รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ
อนุมัติ
(ระยะเวลา 7 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ส่วนจัดการฐานข้อมูลทีร่ าชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่

6. ผู้มีอานาจอนุมตั ิพร้อมแจ้งผู้ขอ
(ระยะเวลา 3 วัน)

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 59 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยืน่ เอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
เอกสารของผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
1. สัญญาเช่าฉบับเดิม/ใบสาคัญแสดงการเช่า/บัตรประจาตัวผู้เช่า (ฉบับจริง)
ถ้าเอกสารดังกล่าวสูญหาย/ไม่พบ ให้ไปแจ้งความหายทีส่ ถานีตารวจ และนาใบแจ้ง
ความหายดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
2. ใบมรณบัตรของผู้เช่าเดิม (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. คู่สมรสของผู้เช่าเดิม (คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย)
 ใบจดทะเบียนสมรส / หย่า (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
 กรณีที่มชี ีวิตอยู่ บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของคู่สมรส
และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 กรณีที่ไม่มชี ีวิต สาเนาใบมรณบัตร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
เอกสารของผู้ขอเช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
1. หนังสือสละสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุที่มีลายมือชื่อผู้ทมี่ ีสิทธิขอเช่าแทนผู้เช่าเดิม
แต่ขอสละสิทธิการเช่าทั้งหมด
2. หนังสือการสละสิทธิการขอถอนเงินประกันการเช่า ของทายาทที่มีสิทธิรับมรดก
แต่ประสงค์จะสละสิทธิการขอรับเงินประกันการเช่าทั้งหมด
3. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ของผูเ้ ช่าแทน
และผู้ทสี่ ละสิทธิการเช่าทั้งหมด
4. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องของของผู้เช่าแทน
และผู้ทสี่ ละสิทธิการเช่าทั้งหมด
5. คู่สมรสของผู้ที่สละสิทธิการเช่า/สละสิทธิการขอถอนเงินประกัน (คู่สมรสโดยชอบด้วย
กฎหมาย)
 สาเนาใบจดทะเบียนสมรส / หย่า พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 กรณีที่มชี ีวิตอยู่ - สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- หนังสือยินยอมให้ทานิติกรรมของคู่สมรส
 กรณีที่ไม่มชี ีวิต สาเนาใบมรณบัตร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาระล่วงหน้าเป็นรายปี)
2) ค่าธรรมเนียมการจัดเช่าให้เช่า 2 เท่า ของค่าเช่า 1 ปี (กรณียื่นคาร้องภายหลังระยะเวลาที่ทางราชการกาหนด)
3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด

3.1
3.2
3.3
3.4

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 ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
เนื้อที่เกิน 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็น
หนึ่งไร่ ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
4) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ไปดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หลังละ 200.-บาท
5) เงินประกันสัญญาเช่า (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

14. การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
ใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน แต่เป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติ
ต่อกันตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาใช้สิทธิตามสัญญา ในฐานะที่กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่
ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. ตรวจสอบข้อมูลและจัดทาแผนที่
(ระยะเวลา 15 วัน)
3. ตรวจสอบสภาพอาคาร
(ระยะเวลา 20 วัน)
4. จัดทาประกาศขอเช่าเสนอผู้มีอานาจลงนามใน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. สานักพัฒนาและบารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2

ประกาศ
(ระยะเวลา 3 วัน)
5. ปิดประกาศ
(ระยะเวลา 30 วัน)
6. รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณาอนุมัติ
(ระยะเวลา 7 วัน)
7. ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่า
(ระยะเวลา 3 วัน)

สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 79 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
เอกสารของผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
1. สัญญาเช่าฉบับเดิม (ฉบับจริง)
ถ้าเอกสารดังกล่าวสูญหาย/ไม่พบ ให้ไปแจ้งความหายทีส่ ถานีตารวจ โดยนาใบบันทึก
ประจาวันดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
2. ใบมรณบัตรของผู้เช่าเดิม (คู่สมรส/หย่า (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา
3. คู่สมรสของผู้เช่าเดิม (คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย)
- ใบจดทะเบียนสมรส/หย่า (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีที่มีชีวิตอยู่ บัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีที่ไม่มีชีวิต สาเนาใบมรณบัตร พร้อมรับรองสาเนา (ฉบับจริง)
เอกสารที่ทายาทโดยธรรมของผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม จะต้องจัดเตรียมให้ครบถ้วน
1. หนังสือสละสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ
2. หนังสือการสละสิทธิการขอถอนเงินประกัน
3. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ของผู้เช่า
แทน/ผู้ที่สละสิทธิการเช่าทั้งหมด
4. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ของผู้ขอเช่าแทน/
ผู้ที่สละสิทธิการเช่าทั้งหมด
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ผู้รับมอบอานาจและพยานการมอบอานาจ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

15. การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
แทนผู้ได้รับสิทธิก่อสร้างอาคารฯ ที่ถึงแก่กรรม
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ทีอ่ ยู:่ สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
ใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน แต่เป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติ
ต่อกันตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาใช้สิทธิตามสัญญา ในฐานะที่กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่
ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น
ขั้นตอน
1. รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. รวมรวมข้อมูลเสนอจัดทาประกาศการขอรับสิทธิการ
ก่อสร้าง
(ระยะเวลา 4 วัน)
3. ปิดประกาศ
(ระยะเวลา 30 วัน)
4. กาหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจพิจารณา
(ระยะเวลา 7 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการฐานข้อมูลทีร่ าชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

5. ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิพร้อมแจ้งผู้เช่า
(ระยะเวลา 3 วัน)

2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 45 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
เอกสารของผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
1. สัญญาเช่าฉบับเดิม (ฉบับจริง)
ถ้าเอกสารดังกล่าวสูญหาย/ไม่พบ ให้ไปแจ้งความหายทีส่ ถานีตารวจ โดยนาใบบันทึก
ประจาวันดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
2. ใบมรณบัตรของผู้เช่าเดิม (คู่สมรส/หย่า (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา
3. คู่สมรสของผู้เช่าเดิม (คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย)
- ใบจดทะเบียนสมรส/หย่า (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีที่มีชีวิตอยู่ บัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีที่ไม่มีชีวิต สาเนาใบมรณบัตร พร้อมรับรองสาเนา (ฉบับจริง)
เอกสารที่ทายาทโดยธรรมของผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม จะต้องจัดเตรียมให้ครบถ้วน
1. หนังสือสละสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ
2. หนังสือการสละสิทธิการขอถอนเงินประกัน
3. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ของผู้เช่า
แทน/ผู้ที่สละสิทธิการเช่าทั้งหมด
4. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ของผู้ขอเช่าแทน/
ผู้ที่สละสิทธิการเช่าทั้งหมด
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้รับมอบอานาจและพยานการมอบอานาจ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ค่าธรรมเนียม

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ (โปรดระบุ)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

16.1 ขอหนังสือรับรองนาสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อนาไปผูกพัน
เงินกู้
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่ก รม
ธนารักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิ จารณาค าขอ กรมธนารัก ษ์อยู่ ในฐานะคู่สัญ ญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่า ยหนึ่ งที่มิ ได้มี บทบั ญญัติ หรื อ
กฎหมายใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน แต่เป็นเรื่องที่
คู่สัญญาต้องปฏิบัติต่อกันตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งกรมธนารักษ์ พิจารณาใช้สิทธิตามสัญญา ในฐานะที่กฎหมายให้
อานาจในการดูแลจัดการที่ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น
ขั้นตอน
1. รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 0.5 วัน)
2. รวมรวมข้อมูลเสนอผู้มีอานาจพิจารณา
(ระยะเวลา 0.5 วัน)
3. ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิพร้อมแจ้งผู้เช่า
(ระยะเวลา 0.5 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 1.5 วัน โดยเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง)
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
กรณีนิติบคุ คล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ได้รับ
มอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้รับมอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ (โปรดระบุ)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

16.2 การอนุญาตให้นาสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรม
ธนารักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารัก ษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่ นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบ ทบัญญัติหรื อ
กฎหมายใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุ มัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน แต่เป็นเรื่องที่
คู่สัญญาต้องปฏิบัติต่อกันตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาใช้สิทธิตามสัญญา ในฐานะที่กฎหมายให้
อานาจในการดูแลจัดการที่ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น
ขั้นตอน
1. รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 0.5 วัน)
2. รวมรวมข้อมูลเสนอผู้มีอานาจพิจารณา
(ระยะเวลา 0.5 วัน)
3. ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิพร้อมแจ้งผู้เช่า
(ระยะเวลา 0.5 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 1.5 วัน โดยเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง)
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
3. สัญญาเช่า (ฉบับจริง)
4. หนังสือหรือหลักฐานยินยอมให้กู้เงินจากสถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้ โดยระบุวงเงินและ
ระยะเวลาที่ขอกู้
กรณีนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ได้รับ
มอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้รับมอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ (โปรดระบุ)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

17.1 ขอหนังสือรับรองนาสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนาไป
ผูกพันเงินกู้
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรื อกฎหมาย
ใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน แต่เป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติ
ต่อกันตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาใช้สิทธิตามสัญญา ในฐานะที่กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่
ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
(ระยะเวลา 1 วัน)
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
2. ตรวจสภาพอาคาร (กรณีขยายระยะเวลาการเช่า)
1. สานักพัฒนาและบารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
(ระยะเวลา 20 วัน)
(กรณีขยายระยะเวลาการเช่า)
3. กาหนดเงื่อนไขพร้อมเสนอความเห็น
(ระยะเวลา 2 วัน)
4. ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิพร้อมแจ้งผู้เช่า
(ระยะเวลา 3 วัน)

1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
1. การนาสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้โดยไม่ขยายระยะเวลาการเช่า ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 6 วัน
โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ
2. การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนโดยขยายระยะเวลาการเช่า ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 26 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่
การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง)
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
กรณีนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ได้รับ
มอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้รับมอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ (โปรดระบุ)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

17.2 การอนุญาตให้นาสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนาไปผูกพัน
เงินกู้
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
ใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน แต่เป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติ
ต่อกันตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาใช้สิทธิตามสัญญา ในฐานะที่กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่
ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 0.5 วัน)
2. รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา
(ระยะเวลา 0.5 วัน)
3. ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิพร้อมแจ้งผู้ขอ
(ระยะเวลา 0.5 วัน)
ระยะเวลา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการทีร่ าชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 1.5 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง)
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
3. สัญญาเช่า (ฉบับจริง)
4. หนังสือหรือหลักฐานยินยอมให้กู้เงินจากสถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้ โดยระบุวงเงินและ
ระยะเวลาที่ขอกู้
กรณีนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ได้รับ
มอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้รับมอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ (โปรดระบุ)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

18. การขอนาสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
ไปผูกพันเงินกู้
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
ใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน แต่เป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติ
ต่อกันตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาใช้สิทธิตามสัญญา ในฐานะที่กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่
ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขเสนอความเห็น
(ระยะเวลา 5 วัน)
3. ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิพร้อมแจ้งผู้ขอ
(ระยะเวลา 3 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 9 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง)
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
3. สัญญาก่อสร้างฯ (ฉบับจริง)
4. หนังสือหรือหลักฐานยินยอมให้กู้เงินจากสถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้ โดยระบุวงเงินและ
ระยะเวลาที่ขอกู้
กรณีนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ได้รับ
มอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้รับมอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ (โปรดระบุ)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

19. การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวง
คลัง
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
ใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน แต่เป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติ
ต่อกันตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาใช้สิทธิตามสัญญา ในฐานะที่ กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่
ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. รวบรวมข้อมูลส่งกรมธนารักษ์
(ระยะเวลา 2 วัน)
3. ตรวจสอบแบบแปลนและส่งธนารักษ์พื้นที่
(ระยะเวลา 40 วัน)
4. รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณาเงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจอนุมัติหลักการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. สานักพัฒนาและบารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

(ระยะเวลา 7 วัน)

2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

2. ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิพร้อมแจ้งผู้เช่า
(ระยะเวลา 3 วัน)

1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 53 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบแปลนพร้อมรายการประกอบแบบแปลน
2. รายการคานวณโครงสร้างอาคาร
3. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
4. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
กรณีนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ได้รับ
มอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้รับมอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 7 ชุด
จานวน 3 ชุด
จานวน 3 ชุด
จานวน 3 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ (โปรดระบุ)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

20.การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวง
คลัง
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
ใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน แต่เป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องปฏิ บัติ
ต่อกันตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาใช้สิทธิตามสัญญา ในฐานะที่กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่
ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. ตรวจสอบผลงานและระยะเวลาที่ขอขยายการ
ก่อสร้าง
(ระยะเวลา 10 วัน)
3. ตรวจสอบหลักฐานและรวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไข
พร้อมเสนอความเห็นผู้มีอานาจพิจารณา
(ระยะเวลา 7 วัน)
4. ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิพร้อมแจ้งผู้เช่า
(ระยะเวลา 5 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. สานักพัฒนาและบารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 23 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
ไม่มี
ค่าธรรมเนียม
ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ (โปรดระบุ)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

21. การยื่นแบบขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารราช
พัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
ใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน แต่เป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติ
ต่อกันตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาใช้สิทธิตามสัญญา ในฐานะที่กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่
ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. ตรวจสอบข้อมูลและจัดทาแผนที่
(ระยะเวลา 15 วัน)

3. รวบรวมเอกสารส่งกรมธนารักษ์
(ระยะเวลา 5 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

4. ตรวจแบบแปลน
(ระยะเวลา 40 วัน)
5. รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา
(ระยะเวลา 7 วัน)
4. ผู้มีอานาจพิจารณา
(ระยะเวลา 3 วัน)

2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. สานักพัฒนาและบารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 71 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบบจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. แบบแปลนพร้อมรายการประกอบแบบแปลน
4. รายการคานวณโครงสร้างอาคาร
5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
6. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
7. สัญญาเช่า (ฉบับจริง)
8. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
กรณีนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ได้รับ
มอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้รับมอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ค่าธรรมเนียม
ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ (โปรดระบุ)

การรับเรื่องร้องเรียน

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 7 ชุด
จานวน 3 ชุด
จานวน 3 ชุด
จานวน 3 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

22. การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้ มีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
ใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน แต่เป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติ
ต่อกันตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาใช้สิทธิตามสัญญา ในฐานะที่กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่
ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. ตรวจสอบข้อมูล จัดทาแผนที่ และตรวจแบบแปลน
(ระยะเวลา 30 วัน)

3. รวบรวมข้อมูลนาเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(ระยะเวลา 5 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการทีร่ าชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
3. สานักพัฒนาและบารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

4. ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิพร้อมแจ้งผู้เช่า
(ระยะเวลา 3 วัน)

1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 39 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบบจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. แบบแปลนพร้อมรายการประกอบแบบแปลน
4. รายการคานวณโครงสร้างอาคาร
5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
6. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
กรณีนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ได้รับ
มอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้รับมอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 7 ชุด
จานวน 3 ชุด
จานวน 3 ชุด
จานวน 3 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ (โปรดระบุ)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘

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

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

23. ผู้เช่าขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
โทรศัพท์: 0-2618-6328
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ
ที่อยู่: เอกสารแนบท้ายคูม่ ือ
โทรศัพท์: เอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีทผี่ ู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
ใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน แต่เป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติ
ต่อกันตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาใช้สิทธิตามสัญญา ในฐานะที่กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่
ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. ตรวจสอบข้อมูล จัดทาแผนที่ และตรวจแบบแปลน
(ระยะเวลา 30 วัน)

3. รวบรวมข้อมูลนาเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(ระยะเวลา 7 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
3. สานักพัฒนาและบารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

4. ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ
(ระยะเวลา 3 วัน)

1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 41 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบบจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. แบบแปลนพร้อมรายการประกอบแบบแปลน
4. รายการคานวณโครงสร้างอาคาร
5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
6. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
กรณีนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ได้รับ
มอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้รับมอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 7 ชุด
จานวน 3 ชุด
จานวน 3 ชุด
จานวน 3 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ (โปรดระบุ)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"

5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

24.1 การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่ออยู่อาศัย
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
ใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน แต่เป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติ
ต่อกันตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาใช้สิทธิตามสัญญา ในฐานะที่กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่
ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้องขอรังวัด
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. ตรวจสอบรังวัดและจัดทาแผนที่
(ระยะเวลา 15 วัน)

3. แจ้งผู้เช่า
(ระยะเวลา 3 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
3. สานักพัฒนาและบารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 19 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง)
2. สัญญาเช่าฉบับเดิม (ฉบับจริง)
3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
กรณีนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ได้รับ
มอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้รับมอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ (โปรดระบุ)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

24.2 การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่อประกอบการเกษตร
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
โทรศัพท์: 0-2618-6328
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ
ที่อยู่: เอกสารแนบท้ายคูม่ ือ
โทรศัพท์: เอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประ สงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
ใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน แต่เป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติ
ต่อกันตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาใช้สิทธิตามสัญญา ในฐานะที่กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่
ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้องขอรังวัด
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. ตรวจสอบรังวัดและจัดทาแผนที่
(ระยะเวลา 20 วัน)

3. แจ้งผู้เช่า
(ระยะเวลา 3 วัน)
ระยะเวลา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
3. สานักพัฒนาและบารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 24 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง)
2. สัญญาเช่าฉบับเดิม (ฉบับจริง)
3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
กรณีนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ได้รับ
มอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้รับมอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ (โปรดระบุ)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

25. การก่อสร้างสะพาน ทางเชื่อม วางท่อระบายน้า ทาทางเข้า-ออก
ผ่านที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพัฒนาที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์กาหนด
และก่อนที่ผู้ยื่นคาขอจะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
ใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วน เพราะเป็นกรณีที่มิใช่การขอ
อนุมัติอนุญาตที่กฎหมายกาหนดให้ต้องอนุญาตเมื่อได้ดาเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว แต่เป็นกรณีที่กรมธนารักษ์ใน
ฐานะที่กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด
เท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. ตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบแบบแปลนและ
จัดทาแผนที่
(ระยะเวลา 30 วัน)
3. รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
3. สานักพัฒนาและบารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

(ระยะเวลา 7 วัน)
4. ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ
(ระยะเวลา 5 วัน)

2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 43 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
เอกสารของผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบบจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. แบบแปลนพร้อมรายการประกอบแบบแปลน
4. รายการคานวณโครงสร้างอาคาร
5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
6. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
7. สัญญาเช่า (ฉบับจริง)
8. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
กรณีนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ได้รับ
มอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้รับมอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ค่าธรรมเนียม
ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ (โปรดระบุ)

การรับเรื่องร้องเรียน

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 7 ชุด
จานวน 3 ชุด
จานวน 3 ชุด
จานวน 3 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

26. การขอแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสารการเช่า
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ข้อ 24 กาหนดให้การจัดให้
เช่าที่ราชพัสดุ การใช้สิทธิตามสัญญาเช่า การบอกเลิ กสัญญาเช่า การจัดทาสัญญาต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือ
การจัดให้เช่า การใช้สิทธิตามสัญญาต่างตอบแทนและการบอกเลิกสัญญาต่างตอบแทน ให้เป็นอานาจหน้าที่
ของกรมธนารั ก ษ์ ซึ่ง ตามหลั กเกณฑ์ ดัง กล่ าวผู้ เช่ าที่ ดิน ราชพัส ดุที่ มี ความประสงค์จ ะเปลี่ ย นชื่ อ -ชื่ อสกุ ล
จึงสามารถดาเนินการได้โดยความเห็นชอบจากกรมธนารักษ์ โดยเงื่อนไขในการยื่นคาขอจะต้องยื่นคาขอตาม
แบบฟอร์มที่กรมธนารั กษ์กาหนด และก่อนที่ผู้ยื่นคาขอจะลงนามในคาขอจะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็น ไปตามความประสงค์ห รือไม่ และในการรั บคาขอเอกสารหลักฐานที่ต้องแนบ
ประกอบในการยื่นคาขอให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าทีจ่ ึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร รวบรวมเสนอความเห็น
(ระยะเวลา 0.5 วัน)
2. ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่า
(ระยะเวลา 0.5 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 1 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยืน่ เอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
เอกสารของผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สัญญาเช่า (ฉบับจริง)
4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง)
และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
กรณีนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ได้รับ
มอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้รับมอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ (เก็บหรือไม่เก็บ) (โปรดระบุ)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

27.การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ข้อ 24 กาหนดให้การจัดให้
เช่าที่ราชพัสดุ การใช้สิทธิตามสัญญาเช่า การบอกเลิกสัญญาเช่า การจัดทาสัญญาต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือ
การจัดให้เช่า การใช้สิทธิตามสัญญาต่างตอบแทนและการบอกเลิกสัญญาต่างตอบแทน ให้เป็นอานาจหน้าที่
ของกรมธนารักษ์ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวผู้เช่าที่ดินราชพัสดุที่มีความประสงค์จะขอให้ออกหนังสือรับรอง
การเป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุ จึงสามารถดาเนินการได้โดยความเห็นชอบจากกรมธนารักษ์ โดยเงื่อนไขในการยื่นคา
ขอจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์กาหนด และก่อนที่ผู้ยื่นคาขอจะลงนามในคาขอจะต้องอ่าน
ข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ และในการรับคาขอเอกสาร
หลักฐานที่ต้องแนบประกอบในการยื่นคาขอให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าทีจ่ ึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 0.5 วัน)
2. รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา
(ระยะเวลา 0.5 วัน)
3. ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิพร้อมแจ้งผู้ขอ
(ระยะเวลา 0.5 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 1.5 วัน โดยเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
เอกสารของผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
2. สัญญาเช่า (ฉบับจริง)
3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง)
และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
กรณีนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ได้รับ
มอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้รับมอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ (โปรดระบุ)

การรับเรื่องร้องเรียน
-การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ _____
-วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/ช่องทาง_____
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 58 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1 แบบแปลนพร้อมรายการประกอบแบบแปลน
2. รายการคานวณโครงสร้าง
3. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุมของ

จานวน 7 ชุด
จานวน 3 ชุด
จานวน 3 ชุด

ผู้ออกแบบ
4. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ

จานวน 3 ชุด

นิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ได้รับ
มอบอานาจให้ดาเนินการแทน)

จานวน 1 ชุด

กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้รับมอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ค่าธรรมเนียม
- เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ (โปรดระบุ)

การรับเรื่องร้องเรียน
-การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ _____
-วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/ช่องทาง_____
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบ จป. 3902 หรือตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกาหนด

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

28. การขอเปลี่ยนหรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังน้าใดๆ หรือตัด
ฟันต้นไม้ยืนต้นในที่ดินที่เช่า
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ
โทรศัพท์: ตามเอกสารแนบท้ายคู่มือ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะ
รับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
2. ในการพิจารณาคาขอ กรมธนารักษ์อยู่ในฐานะคู่สัญญาเช่นเดียวกับเอกชนฝ่ายหนึ่งที่มิได้มีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
ใดกาหนดให้ต้องพิจารณาอนุมัติอนุญาตเมื่อคาขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นถูกต้องครบถ้วนแต่เป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติ
ต่อกันตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาใช้สิทธิตามสัญญา ในฐานะที่กฎหมายให้อานาจในการดูแลจัดการที่
ราชพัสดุเฉกเช่นเอกชนดูแลจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
2. ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่
(ระยะเวลา 15 วัน)
3. รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจพิจารณา
(ระยะเวลา 7 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

4. ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่า
(ระยะเวลา 3 วัน)

1. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1-2
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 26 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงวันอนุมัติ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสาเนา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
นิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ได้รับ
มอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้รับมอบอานาจ - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
- เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ (โปรดระบุ)

การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ โดยใช้วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือสานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบ จป. 3902 หรือตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกาหนด

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

29. การจัดทาบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่
สานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักประเมินราคาทรัพย์สิน
ที่อยู่: สานักประเมินราคาทรัพย์สนิ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี
ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์: 0 2142 2465 , 0 2142 2466 ,
0 2142 2467
โทรสาร: 0 2143 8758

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. ในการยื่นคาขอจดทะเบียนอาคารชุด ผู้ยื่นขอจดทะเบียนอาคารชุดจะต้องนาหลักฐานต่างๆยื่นต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ สานักงานที่ดินท้องที่ที่อาคารชุดนั้น ตั้งอยู่
2. สานักงานที่ดินท้องที่ที่อาคารชุดนั้น ตั้งอยู่ ส่งเรื่องมาทีส่ านักประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อให้ประเมินราคา
ทุนทรัพย์ห้องชุด

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับเรื่องการตรวจอาคารชุดจากกรมที่ดิน/แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่และขออนุมัตไิ ปดาเนินการตรวจอาคารชุด
( 1 วันทาการ )
2. ตรวจสอบเอกสารที่ขอยื่นตรวจอาคารชุดเพื่อกาหนด
ราคาประเมินและแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารและ
วันนัดตรวจอาคาร
( 1 วันทาการ )
3. ไปร่วมตรวจสภาพอาคารชุดกับสานักงานที่ดินและ
แจ้งกระบวนงานให้เจ้าของโครงการ/ผู้แทนและ
สานักงานที่ดินรับทราบร่วมกัน
( 1 วันทาการ )

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 2

4. จัดทารายงานการประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุด
อาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่
( 10 วันทาการ )

ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 2

ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 2
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 2

5. เสนอคณะอนุกรรมการกาหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์กรุงเทพมหานครพิจารณากาหนดราคา

ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 2

6. เสนอคณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
พิจารณาให้ความเห็นชอบราคา
( ขั้นตอนที่ 5 และ 6 มีระยะเวลาดาเนินการรวม
22 วันทาการ/รอบประชุม )
7. จัดพิมพ์บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด
และจัดทาประกาศบัญชีกาหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ห้องชุด
( 5 วันทาการ )

ส่วนอานวยการ

8. เสนอประธานอนุกรรมการฯ(ปลัดกรุงเทพมหานคร)
ลงนามประกาศใช้บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
( 3 วันทาการ )

ส่วนอานวยการ

9. ส่งประกาศและบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ห้องชุดให้กรมที่ดินใช้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
( 2 วันทาการ )

ส่วนอานวยการ

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 45 วันทาการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงส่งประกาศและบัญชี
ราคาฯให้กรมที่ดินใช้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารประกอบการยื่นประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุด
ประกอบด้วยเอกสาร 19 รายการ รายการละ 1 ชุด รายละเอียดดังนี้
รายการ

เอกสารประกอบคาขอประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดอาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่

1

สาเนาคาขอจดทะเบียนอาคารชุด(อ.ช.1) ที่ยื่นสานักงานที่ดินลงรับเรื่องแล้ว
* คาสั่งแต่งตั้งกรรมการฯของสานักงานที่ดิน

2

สาเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (อ.1) หรือคาขอแบบ กทม.6 หรือแบบขอแก้ไขปรับปรุง (ข.1)

3

สาเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6) หรือใบเปลี่ยนการใช้อาคาร (อ.5)

4

สาเนาโฉนดที่ดินที่ตั้งอาคารชุดและสาเนาโฉนดที่ดินทรัพย์สว่ นกลางร่วม(ถ้ามี)/ทางภาระจายอม (ถ้ามี)

5

สาเนาหนังสือสัญญาซื้อขายจดทะเบียนที่ดินแปลงที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด

6

หนังสือมอบอานาจ สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน และรายงานการประชุมกรรมการ ฯลฯ

รายการ

เอกสารประกอบคาขอประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดอาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่

7

สาเนาบันทึกการจานองที่ดิน, หนังสือจานองที่ดิน, สัญญาจานองที่ดิน
และหนังสือยินยอมจากเจ้าหนี้จานอง (ใช้ในกรณีโฉนดที่ดินที่จดอาคารชุดติดจานอง)

8

บัญชีแสดงรายการเกีย่ วกับอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางของแต่ละห้องชุด (อ.ช.5) พร้อมไฟล์ Excel

9

สาเนาคาขอเลขที่ห้องชุด, สาเนาใบเสร็จรับเงินค่าขอไฟฟ้า, สาเนาใบเสร็จรับเงินค่าขอน้าประปา

10

สาเนาแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สาหรับอาคารชุดที่มีห้องชุด มากกว่า 80 ห้องชุด)

11

รายการทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดตามที่ยื่นขอจดทะเบียนอาคารชุดกับสานักงานที่ดิน

12

รายการทรัพย์ส่วนบุคคลของอาคารชุด,บัญชีรายละเอียดทรัพย์สว่ นบุคคล(Copy ไฟล์ลงแผ่น)

13

ใบราคาขาย, ใบโฆษณาขาย (ราคาขายรายห้องพร้อมไฟล์ Excel)

14

สาเนาสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (ชั้นละ 1 สัญญา)

15

สรุปต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารชุดโดยรวม หรือราคาต้นทุนโดยเฉลี่ยต่อตารางเมตร

16

แผนผังห้องชุดรายชั้น แสดงรายละเอียดการใช้พื้นที่ในแต่ละชั้น พร้อมระบายสี
แสดงพื้นที่ทรัพย์ส่วนกลาง พื้นที่ส่วนบุคคล และให้ระบุเลขหมายประจาห้องชุดนั้น ๆ

17

แผนผังห้องชุดรายห้องตามแบบแสดง ความกว้าง ความยาว ความสูง พื้นที่หอ้ งชุด , พื้นที่ระเบียง,
พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศและพื้นที่ส่วนควบอื่นๆ หรือพื้นที่จอดรถส่วนบุคคล (ถ้ามี)

18

สาเนาแบบแปลนอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างทุกชั้น (พิมพ์เขียว) พร้อมแนบรูปตัดและรูปด้านของอาคาร

19

ร่างนิติบุคคลอาคารชุด (เอกสารยื่นตาม พรบ.อาคารชุดฯ พ.ศ.2550)

ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
- การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่เว็บไซต์ www.treasury.go.th
- วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/ช่องทาง ติดต่อด้วยตนเองหรือทางอินเทอร์เน็ต

…….

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
(แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล)
1.แบบรับทราบกระบวนงานการให้บริการ การประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุด

2.แบบฟอร์มเอกสารประกอบคาขอประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดอาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

30. การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน
สานักประเมินราคาทรัพย์สนิ กรมธนารักษ์

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
๑. สานักประเมินราคาทรัพย์สนิ
ทีอ่ ยู่: อาคารศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ
โทรศัพท์: 02-1422465-67
๒. ทาง E-Mail
pvb@treasury.go.th

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์
ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ทุกวันตลอด 24 ชัวโมง
่

๓. ทาง Internet
www.treasury.go.th

ทุกวันตลอด 24 ชัวโมง
่

๔. สานักงานธนารักษ์พน้ื ทีท่ ุกพืน้ ที่ (ทีท่ ด่ี นิ ตัง้ อยู่)

วันจันทร์
ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ผู้ขอต้องกรอกแบบคาร้องการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อแสดงความประสงค์จะขอรับบริการ
ตรวจดูข้อมูล ขอสาเนาข้อมูล หรือขอสาเนาที่มีผู้รับรองสาเนาเอกสารในเรื่องบัญชีราคาประเมินที่ดินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง
และอาคารชุดได้ทั่วประเทศ แต่ในกรณีที่จังหวัดใดหรือพื้นที่ใดที่มีการประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินรายบล็อก ผู้ขอจะต้อง
รู้ตาแหน่งที่ตั้งของที่ดินที่แน่นอนว่าอยู่โซน บล็อกใด จึงจะสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินได้ การให้บริการข้อมูลราคา /
ประเมินนี้เป็นไปตาม พ2540.ศ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ .บ.ร.
1. บั ญ ชี ก าหนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น รายแปลง ก าหนดราคาประเมิ น ที่ ดิ น แต่ ล ะแปลงเป็ น ตารางวา
ผู้ขอจะต้องทราบเลขที่โฉนดที่ดิน เลขที่ดิน หน้าสารวจ ตาบล อาเภอ จังหวัด ให้ถูกต้องครบถ้วนจึงจะสามารถตรวจสอบได้
2. บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก กาหนดหน่วยราคาประเมินที่ดินตามแนวถนน กลุ่มแปลง
ที่ดิน สภาพที่ดิน ซึ่งได้ประกาศใช้ในพื้นที่ทุกจังหวัดนอกเหนือจากพื้นที่ที่ได้กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง
ผู้ขอจะต้องทราบตาแหน่งที่ตั้งของที่ดินอย่างถูกต้องว่าที่ดินตั้งอยู่ในโซน บล็อกใดจึงจะสามารถตรวจสอบข้อมูลราคาประเมิน
ที่ดินได้
3. การขอทราบราคาประเมินอาคารชุด ผู้สอบถามจะต้องแจ้งชื่ออาคารชุด
4. ติดต่อขอข้อมูลราคาประเมินที่ดินที่ต้องการทราบที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่ที่ดินตั้งอยู่

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา

ขั้นตอน
1. กรอกแบบคาขอให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมธนา
รักษ์
(5 นาที)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล/ตาแหน่งที่ตั้ง

สานักประเมินราคาทรัพย์สิน/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

(15 นาที)
3. แจ้งราคา/สาเนาบัญชีราคาทีม่ ีผรู้ บั รอง

สานักประเมินราคาทรัพย์สิน/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

(5 นาที)
4. ชาระค่าธรรมเนียมการขอข้อมูลข่าวสารพร้อมรับ
สาเนาใบเสร็จรับเงิน
(5 นาที)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สานักประเมินราคาทรัพย์สิน/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

สานักประเมินราคาทรัพย์สิน/สานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 30 นาที โดยเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงรับสาเนาบัญชีราคาประเมิน
ที่มีผู้รับรองและใบเสร็จรับเงิน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
๑. แบบฟอร์มการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ หรือสาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ ช่าพร้อมรับรองสาเนา
ของผู้ยื่นคาร้องขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
3. สาเนาโฉนดที่ดิน น 3.ส.ก. หรือ น3 .ส.

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
การขอตรวจดูข้อมูลราคาประเมิน ผู้ขอต้องกรอกแบบคาร้องฯ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอตรวจดูข้อมูลและคัดลอก
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ส่วนการขอสาเนาข้อมูล หรือขอสาเนาข้อมูลที่มีผรู้ ับรองสาเนา การทาสาเนา (ถ่ายเอกสาร)
2540.ศ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ .บ.ร.โดยเครื่องถ่ายเอกสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม พดังนี้
-

-

การรับเรื่องร้องเรียน

กระดาษ A4 หน้าละ บาท 1
กระดาษ F4 หน้าละ บาท 1.50
กระดาษ A3 หน้าละ บาท 3
ค่าธรรมเนียมการให้คารับรองสาเนาถูกต้องคารับรองละ บาท 5

1. ติดต่อด้วยตนเองที่
สานักประเมินราคาทรัพย์สิน ชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
2. ทางจดหมายส่งมาที่
สานักประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสนภักดี ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
3. ทาง E-Mail
pvb@treasury.go.th
4. ทางโทรศัพท์
02-1422465-67
5. ธนารักษ์พื้นที่ทุกพื้นที่ (ที่ที่ดินตั้งอยู่)
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

31. การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินแปลงแบ่งแยกใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น
สานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. สานักประเมินราคาทรัพย์สิน
ที่อยู่: สานักประเมินราคาทรัพย์สนิ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี
ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 0 2142 2465, 0 2142 2466,
0 2142 2467
โทรสาร 0 2143 8758

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30- 12.00 น. และ 13.00- 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. แปลงที่ดินที่ไม่ปรากฏราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ในบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและใน
แผนที่ราคาประเมินที่ดิน เนื่องจากเป็นแปลงที่ดินแบ่งแยกใหม่/หมู่บ้านจัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น
2. ผู้ที่จะยื่นคาร้องต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน /ผู้รับมอบอานาจ /ผู้มีส่วนได้เสีย
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้อง
(1 วันทาการ)
2. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ราคาประเมินในบัญชี
กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ แผนที่ราคา
ประเมินทีด่ ิน สาเนาโฉนดทีด่ ิน ระวางแผนที่ระบบ
พิกัดฉาก ยูทีเอ็ม. ฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน
(3 วันทาการ)
3. ประสานสานักงานที่ดิน เพื่อตรวจสอบข้อมูลทะเบียน
ที่ดิน (สปท.104ง) รูปแปลงที่ดินในระวางแผนที่พิกัด
ฉาก ยูทีเอ็ม. ณ สานักงานที่ดินที่แปลงที่ดินร้องเรียน
ตั้งอยู่
(12 วันทาการ)
4. สารวจสภาพแปลงที่ดินแบ่งแยกใหม่รวมแปลง/
หมู่บ้านจัดสรรใหม่/ ตกหล่น หมูบ่ ้านจัดสรรใหม่/
ในพื้นที่ และแปลงทีด่ ินที่นามาเปรียบเทียบราคา
(2 วันทาการ)
5. วิเคราะห์และประเมินราคาที่ดินรายแปลง สาหรับแปลง
แบ่งแยกใหม่/หมู่บ้านจัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น (15
วันทาการ)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 2
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 2
ส่วนจัดการฐานข้อมูล
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 2
สานักงานที่ดิน/สาขา กรมที่ดิน
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 2
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 2

6. เสนออธิบดีกรมธนารักษ์พิจารณาการประเมินราคา
ทุนทรัพย์ที่ดินแปลงแบ่งแยกใหม่/หมู่บ้านจัดสรรใหม่/
รวมแปลง/ตกหล่น
(5 วันทาการ)
7. เสนอคณะอนุกรรมการกาหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์กรุงเทพมหานครพิจารณากาหนดราคา
(27 วันทาการ/รอบประชุม)
8. เสนอคณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
พิจารณาให้ความเห็นชอบราคา
(27 วันทาการ/รอบประชุม)
9. จัดพิมพ์บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
และจัดทาประกาศบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดิน
(10
วันทาการ)
10. เสนอประธานคณะอนุกรรมการฯ (ปลัดกรุงเทพมหานคร)
ลงนามประกาศใช้บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดิน
(5 วันทาการ)
11. ส่งประกาศและบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินให้กรมที่ดิน ไว้ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม พร้อมแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบ
(5 วันทาการ)

ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 2
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 2
ส่วนอานวยการ
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 2
ส่วนอานวยการ
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 2
ส่วนจัดการฐานข้อมูล
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 2
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร 2

หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 7 และ 8 นับวันทาการรวมกัน คือ อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 85 วันทาการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงส่งประกาศและบัญชี
ราคาฯ ให้กรมที่ดิน พร้อมแจ้งผลการพิจารณาให้ผรู้ ้องทราบ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบฟอร์มคาร้อง
2. สาเนาบัตรประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน ทีม่ ีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาโฉนดที่ดินทุกหน้าที่มีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
4. หนังสือมอบอานาจให้ดาเนินการแทนเจ้าของที่ดิน (กรณีมอบอานาจทาการแทน)
5. สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจที่มีการลงนามลงรับรองสาเนาถูกต้อง
6. ใบอนุญาตให้ทาการจัดสรรที่ดิน (จ.ส. 2)
7. สาเนาโฉนดที่นามารวมแปลงก่อนแบ่งแยกใหม่ภายใต้การจัดสรรพร้อมรับรองสาเนา
8. ข้อมูลรายละเอียดแปลงที่ดินในโครงการจัดสรรที่ดินใหม่/หมู่บ้านจัดสรรใหม่
9. แผนผังโครงการจัดสรรที่ดินพร้อมระบุแปลงจาหน่ายและแปลงสาธารณูปโภค
10. สาเนาโฉนดทีด่ ินแปลงแบ่งแยกใหม่ภายใต้การจัดสรรของหมู่บ้านใหม่ทุกแปลง
11. โบรชัวร์พร้อมใบเสนอราคาของโครงการจัดสรรที่ดินใหม่/หมู่บา้ นจัดสรรใหม่
หมายเหตุ

รายการที่ 6-11 สาหรับโครงการจัดสรรใหม่/หมู่บ้านจัดสรรใหม่

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 แผ่น
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
-การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่เว็บไซต์ www.treasury.go.th
-วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/ช่องทาง ติดต่อด้วยตนเองหรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ท
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
(แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล)

แบบฟอร์ม คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

32. การขอบันทึกภาพทรัพย์สินหรือการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์
ในสังกัดสานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ส่วนจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน สานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ
เหรียญกษาปณ์
ที่อยู่: ในพระบรมมหาราชวัง ถ.หน้าพระลาน
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 0 2222 5864 ต่อ18 , 0 2226 0251-9
2. พิพิธภัณฑ์เหรียญ
ที่อยู่: พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถ.จักรพงษ์
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 0 2282 0818 ,

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการทุกวัน
(ยกเว้นวันที่มีพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวัง)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.
วันอังคาร ถึง วันอาทิตย์
(ยกเว้นวันจันทร์ปิดให้บริการ)
ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. การขอบันทึกภาพทรัพย์สินต้องทาหนังสือขออนุญาตอย่างเป็นทางการ โดยต้องระบุความเป็นมาโดยสังเขป
เหตุผลความจาเป็น จานวนหรือรายการทรัพย์สินที่ขอบันทึกภาพ วันเวลาและสถานที่ขอเข้าบันทึกภาพ
2. ส่งหนังสือขอบันทึกภาพทรัพย์สินได้ที่สานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง
ได้ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
3. เงื่อนไขในการยื่นคาขอและการขอบันทึกภาพทรัพย์สินให้เป็นไปตาม ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องหลักเกณฑ์
การขอบันทึกภาพทรัพย์สินเพื่อใช้ในกิจกรรมอย่างอื่น พ.ศ. 2549 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 123 ตอนที่ 44ง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ขั้นตอน
1. รับหนังสือขอบันทึกภาพ และประสานงานติดต่อกับ
ผู้ขอบันทึกภาพ ระยะเวลา 1 วัน
2. นาหนังสือขอบันทึกภาพเสนอให้ผอู้ านวยการ
สานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินทราบ
ระยะเวลา 1 วัน
3. จัดทาบันทึกขออนุญาตผู้อานวยการสานักฯ ให้
บุคคลภายนอกบันทึกภาพทรัพย์สนิ หรือการจัดแสดง
ภายในพิพิธภัณฑ์ ระยะเวลา 1 วัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ส่วนจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
และส่วนอานวยการ
ส่วนอานวยการ

4. ประสานติดต่อชี้แจงข้อกาหนด กฎเกณฑ์ในการ
บันทึกภาพ ระยะเวลา 1 วัน

ส่วนจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

ส่วนจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

5. บันทึกภาพทรัพย์สินและการจัดแสดงภายใน
พิพิธภัณฑ์ ระยะเวลา 1 วัน

ส่วนจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 5 วันทาการ โดยเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงดาเนินการบันทึกภาพ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. หนังสือขอบันทึกภาพทรัพย์สินหรือการจัดแสดงทรัพย์สินภายในพิพธิ ภัณฑ์
2. เอกสารบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาที่มีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
3. รายการทรัพย์สินที่ขอบันทึกภาพ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
- การบันทึกภาพภายในสถานที่จัดแสดง ชั่วโมงละ 2,000 บาท หากเกินกว่า 1 ชั่วโมง คิดอัตราชั่วโมงละ 1,000 บาท
เศษชัว่ โมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง
- การบันทึกภาพทรัพย์สินที่จัดแสดง คิดเป็นชิ้นละ 500 บาท หากต้องการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกจากตู้จัดแสดง
ชิ้นละ 1,000 บาท
- หากผู้อานวยการสานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเห็นควรอนุญาตเพือ่ เป็นการเผยแพร่ทรัพย์สินโดยเฉพาะ
อาจพิจารณาอนุญาตโดยยกเว้นค่าบารุงหรือกาหนดในอัตราที่ต่ากว่าที่กาหนดไว้กไ็ ด้

การรับเรื่องร้องเรียน
-การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ในพระบรมมหาราชวัง ถ.หน้าพระลาน
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
-วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/ช่องทาง
เบอร์โทรศัพท์
0 2222 5864 ต่อ 18 (ศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ)
0 2226 0251 – 9 ต่อ 2210 , 2213 (สานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์)
เบอร์โทรสาร

02 225 9158

E – mail : bnt@treasury.go.th

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
(แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล)
ตัวอย่างหนังสือขอบันทึกภาพทรัพย์สินหรือการจัดแสดงทรัพย์สินในพิพิธภัณฑ์
ในสังกัดสานักทรัพย์สินมีคา่ ของแผ่นดิน กรมธนารักษ์

