รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
a hf8

คู่มือสาหรับประชาชนของกรมธนารักษ์
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)
สารบัญ
หน้า
1. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์
ประจาปีงบประมาน พ.ศ. 2555 รอบ 6 เดือน (ต.ค.54-มี.ค.55)
2. รายงานผลปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สินกระทรว

จัดทาโดย กรมธนารักษ์

สารบัญ
คู่มือ
ด้านที่ราชพัสดุ
หมวด 1 การขอเช่าที่ราชพัสดุ
1 การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
2 การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร
3 การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น (กรณียกเว้นการประมูลและ
มีอัตราค่าเช่าคงที่แล้ว)
หมวด 2 การขอพัฒนาที่ราชพัสดุ
ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
4 ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
(อนุมัติหลักการให้ก่อสร้าง)
5 ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
(อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง)
หมวด 3 การขอดาเนินการตามเงื่อนไขสัญญาเช่า
6 การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
7 การขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
8 การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
9 การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ
10 การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
11 การขอนาที่ดินราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือการจัดหาประโยชน์
12 การขอนาอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์
การขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ
13 การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ กรณีไม่ต้องรับฟัง
ความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพื่ออยู่อาศัย เป็นเพื่อ
ประกอบการเกษตร หรือจากเพื่อประกอบการเกษตร เป็นเพื่ออยู่อาศัย)
14 การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ กรณีที่ต้องรับฟัง
ความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
15 การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
16 การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
17 การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังแทน
ผู้ได้รับสิทธิก่อสร้างอาคารฯ ที่ถึงแก่กรรม
การขอนาสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
18 ขอหนังสือรับรองนาสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อนาไปผูกพันเงินกู้
19 การอนุญาตให้นาสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
การขอนาสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
20 ขอหนังสือรับรองนาสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนาไปผูกพันเงินกู้

หน้า
1–7
8 – 13
14 – 19

20 – 24
25 – 30
31 – 36
37 – 43
44 – 49
50 – 56
57 – 63
64 – 69
70 – 75
76 – 81
82 – 87
88 – 93
94 – 100
101 – 106
107 – 112
113 – 118
119 – 124

-2คู่มือ
21 การอนุญาตให้นาสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อนาไปผูกพันเงินกู้
22 การขอนาสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
ไปผูกพันเงินกู้
23 การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง
24 การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง
25 การยื่นแบบขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารราชพัสดุ
26 การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ
27 ผู้เช่าขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ
การรังวัดสอบเขตเช่า
28 การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่ออยู่อาศัย
29 การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่อประกอบการเกษตร
หมวด 4 การขอดาเนินการกรณีสัญญาต่างตอบแทนอื่น
30 การก่อสร้างสะพาน ทางเชื่อม วางท่อระบายน้า ทาทางเข้า-ออก ผ่านที่ราชพัสดุ
หมวด 5 การขอดาเนินการในเรื่องอื่นๆ
31 การขอแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสารการเช่า
32 การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
33 การขอเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังน้าใด ๆ
หรือตัดฟันต้นไม้ยืนต้นในที่ดินที่เช่า
ด้านประเมินทรัพย์สิน
34 การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน
ด้านเหรียญกษาปณ์
35 การรับจ้างทาของ กรณีเหรียญที่ระลึก เครื่องหมายตอบแทนและของสั่งจ้างอื่น ๆ
ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
36 การขอบันทึกภาพทรัพย์สินหรือการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์

หน้า
125 – 130
131 – 136
137 – 142
143 – 147
148 – 154
155 – 160
161 – 166
167 – 171
172 – 177
178 – 184
185 – 190
191 – 196
197 – 202
203 – 208
209 - 213
214 - 219

คู่มือสำหรับประชำชน : 1. กำรขอเช่ำที่ดินรำชพัสดุเพื่ออยู่อำศัย (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีมีควำมประสงค์จะขอเช่ำหรือขอพัฒนำที่รำชพัสดุที่เช่ำ จะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด และ
ก่อนที่ผู้ยื่นคำขอจะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึง
จะรับไว้พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ต รวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1 กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร
10400 โทรศัพท์ 0 2618 6328, 0 2618 6329 /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
http://www.treasury.go.th/main.php?filename=Conta
ct_province#/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

คู่มือสำหรับประชำชนของกรมธนำรักษ์ หน้ำ 1

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 61 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำแผนที่
(หมำยเหตุ: -)

15 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

3)

กำรพิจำรณำ
จัดทำประกำศขอเช่ำเสนอผู้มีอำนำจลงนำมในประกำศ
(หมำยเหตุ: -)

3 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

4)

กำรพิจำรณำ
ปิดประกำศ 30 วัน
(หมำยเหตุ: -)

30 วัน

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

5)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ
(หมำยเหตุ: -)

7 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

6)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่ำ
(หมำยเหตุ: -)

5 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือบัตรประจำ
ข้ำรำชกำรบำนำญ )
2) ทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี))
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
5) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีมอบอำนำจ)
6) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้รับมอบอำนำจกรณีมอบอำนำจ / หรือบัตร
ประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
7) ทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้รับมอบอำนำจ และพยำนกรณีมอบอำนำจ / พร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

8)

แผนที่สังเขปบริเวณที่ขอเช่ำหรือแผนที่แสดงตำแหน่งที่ดินเพื่อขอ
เช่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

กรมธนำรักษ์

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำเช่ำ (ต่อปี) ตำมระเบียบของทำงรำชกำร
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

2)

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดให้เช่ำเท่ำกับ 2 เท่ำของค่ำเช่ำ 1 ปี
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

3)

ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
- เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 200 บำท
- เกินกว่ำ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 400 บำท
- เกินกว่ำ 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 600 บำท
- หำกเกินกว่ำ 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 200 บำท ต่อ
กำรรังวัดหนึ่งครั้ง
แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 2,000 บำท ต่อกำรนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
(หมำยเหตุ: -)
เงินประกันสัญญำเช่ำเท่ำกับค่ำเช่ำ 1 ปี
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

4)

ค่ำธรรมเนียม 0 บำท
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ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
5) อัตรำค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียม หรือเงินอื่น ๆ เป็นไปตำมระเบียบของ ค่ำธรรมเนียม 0 บำท
ทำงรำชกำร
(หมำยเหตุ: -)
6)

เงินอื่น ๆ (ถ้ำมี)
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1 หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพ 10400 / สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร
หมำยเลข 0 2278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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ลำดับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอเช่ำที่ดินรำชพัสดุเพื่ออยู่อำศัย (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
3) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ.2552
4) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
5) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัต รำค่ำเช่ำ ค่ำทดแทน และค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับ
กำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สำเนำคู่มือประชำชน] กำรขอเช่ำที่ดินรำชพัสดุเพื่ออยู่อำศัย (N) 12/06/2562 10:35
1121723 ธวัชสรณ์
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
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คู่มือสำหรับประชำชน : 2. กำรขอเช่ำที่ดินรำชพัสดุเพื่อประกอบกำรเกษตร (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีมีควำมประสงค์จะขอเช่ำหรือขอพัฒนำที่รำชพัสดุที่เช่ำ จะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด และ
ก่อนที่ผู้ยื่นคำขอจะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึง
จะรับไว้พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ต รวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
http://intra.treasury.go.th/treasury_web/main.php?file
name=Contact_province/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 66 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2)

กำรตรวจสอบเอกสำร
ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำแผนที่
(หมำยเหตุ: -)

20 วันทำกำร

3)

จัดทำประกำศขอเช่ำเสนอผู้มีอำนำจลงนำมในประกำศ
(หมำยเหตุ: -)

3 วันทำกำร

4)

ปิดประกำศ 30 วัน
(หมำยเหตุ: -)

30 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

5)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ
(หมำยเหตุ: -)

7 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

6)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่ำ
(หมำยเหตุ: -)

5 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ((หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือบัตรประจำ
ข้ำรำชกำรบำนำญ (ฉบับจริง) )
2) ทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แผนที่สังเขปบริเวณที่ขอเช่ำหรือแผนที่แสดงตำแหน่งที่ดินเพื่อขอ
เช่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่สำหรับพื้นที่ในภูมิภำค)
4) กรณีนิติบุคคล หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีที่ได้รับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน บัตรประจำตัว
ประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือบัต รประจำตัว
ข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำนจริงของผู้มอบอำนำจและผู้รับ
มอบอำนำจ)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมธนำรักษ์

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-
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ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำเช่ำ (ต่อปี )
(หมำยเหตุ: (ตำมระเบียบของทำงรำชกำร))

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

2)

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดให้เช่ำ
(หมำยเหตุ: (2 เท่ำของค่ำเช่ำ 1 ปี))

-

3)

ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
- เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 200 บำท
- เกินกว่ำ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 400 บำท
- เกินกว่ำ 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 600 บำท
- หำกเกินกว่ำ 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 200 บำท ต่อ
กำรรังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 2,000 บำทต่อกำรนัด
รังวัดหนึ่งครั้ง
(หมำยเหตุ: -)
เงินประกันสัญญำเช่ำ
(หมำยเหตุ: (เท่ำกับค่ำเช่ำ 1 ปี))

-

5)

อัตรำค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียม หรือเงินอื่นๆ
(หมำยเหตุ: ( เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร))

-

6)

เงินอื่นๆ (ถ้ำมี)
(หมำยเหตุ: -)

-

4)

-
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร
หมำยเลข 0 2278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอเช่ำที่ดินรำชพัสดุเพื่อประกอบกำรเกษตร (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
3) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ.2552
4) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
5) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ
ค่ำทดแทน และค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้
ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
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คู่มือสำหรับประชำชน : 3. กำรขอเช่ำที่ดินรำชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่ำงอื่น (กรณียกเว้นกำรประมูลและมีอัตรำค่ำเช่ำคงที่แล้ว) (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีมีควำมประสงค์จะขอเช่ำหรือขอพัฒนำที่รำชพัสดุที่เช่ำ จะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด และ
ก่อนที่ผู้ยื่น คำขอจะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึง
จะรับไว้พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ต รวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/สำนักงำนธนำรักษ์
พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
http://intra.treasury.go.th/treasury_web/main.php?file
name=Contact_province / (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 28 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำแผนที่
(หมำยเหตุ: -)

15 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

3)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ
(หมำยเหตุ: -)

7 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

4)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่ำ
(หมำยเหตุ: -)

5 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลกำรยื่นคำร้องผู้ประสงค์ขอเช่ำต้องมำแสดงตน
และยื่นคำร้องด้วยตนเอง)
2) ทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ทะเบียนสมรส
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำนฉบับจริง
ของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ)
6) แผนที่สังเขปบริเวณที่ขอเช่ำหรือแผนที่แสดงตำแหน่งที่ดินเพื่อขอ
เช่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

-

-

กรมธนำรักษ์
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ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำเช่ำ (ต่อปี ) ตำมระเบียบของทำงรำชกำร
(หมำยเหตุ: -)
2)

3)

4)
5)

6)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดให้เช่ำเท่ำกับร้อยละ 1 ของมูลค่ำทรัพย์สินคูณ
จำนวนปีที่จัดให้เช่ำ
(หมำยเหตุ: -)
ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
- เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 200 บำท
- เกินกว่ำ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 400 บำท
- เกินกว่ำ 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 600 บำท
- หำกเกินกว่ำ 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 200 บำท ต่อ
กำรรังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 2,000 บำทต่อกำรนัด
รังวัดหนึ่งครั้ง
(หมำยเหตุ: -)
เงินประกันสัญญำเช่ำเท่ำกับค่ำเช่ำ 1 ปี
(หมำยเหตุ: -)

-

-

-

อัตรำค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียม หรือเงินอื่นๆ เป็นไปตำมระเบียบของ ทำงรำชกำร
(หมำยเหตุ: -)
เงินอื่นๆ (ถ้ำมี)
(หมำยเหตุ: -)
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 0 2278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน้ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอเช่ำที่ดินรำชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่ำงอื่น (กรณียกเว้นกำรประมูลและมีอัตรำค่ำเช่ำคงที่แล้ว) (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
3) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ.2552
4) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ
ค่ำทดแทน และค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้
ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
5) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
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คู่มือสำหรับประชำชน : 4. ผู้เช่ำที่ดินรำชพัสดุขอปลูกสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงกำรคลัง (อนุมัติหลักกำรให้ก่อสร้ำง)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีมีควำมประสงค์จะขอเช่ำหรือขอพัฒนำที่รำชพัสดุที่เช่ำ จะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด และ
ก่อนที่ผู้ยื่น คำขอจะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึง
จะรับไว้พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ต รวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/สำนักงำนธนำรักษ์
พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
http://intra.treasury.go.th/treasury_web/main.php?file
name=Contact_province / (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 103 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำแผนที่
(หมำยเหตุ: -)

15 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

3)

กำรพิจำรณำ
ประกำศรับฟังควำมคิดเห็น
(หมำยเหตุ: -)

30 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

4)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนำจอนุมัติหลักกำร
(หมำยเหตุ: -)

7 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร

5)

กำรพิจำรณำ
มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติหลักกำร
(หมำยเหตุ: -)

5 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

6)

กำรพิจำรณำ
วำงผังและอนุมัติผัง
(หมำยเหตุ: -)

45 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีที่ได้รับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน บัตรประจำตัว
ประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัว
ข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำนจริงของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบ
อำนำจ)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กระทรวงพำณิชย์

กรมกำรปกครอง

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 0 2278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
(หมำยเหตุ: -)
7) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
8) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน้ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: ผู้เช่ำที่ดินรำชพัสดุขอปลูกสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงกำรคลัง (อนุมัติหลักกำรให้ก่อสร้ำง)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ ค่ำทดแทน และ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2552
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
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คู่มือสำหรับประชำชน : 5. ผู้เช่ำที่ดินรำชพัสดุขอปลูกสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงกำรคลัง (อนุญำตให้
ปลูกสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงกำรคลัง)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีมีควำมประสงค์จะขอเช่ำหรือขอพัฒนำที่รำชพัสดุที่เช่ำ จะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด และ
ก่อนที่ผู้ยื่นคำขอจะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึง
จะรับไว้พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ต รวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/สำนักงำนธนำรักษ์
พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงำน
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
http://intra.treasury.go.th/treasury_web/main.php?file
name=Contact_province / (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 58 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูลส่งกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)

2 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

3)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบแบบแปลนและส่งสำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(หมำยเหตุ: -)

40 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

4)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ
(หมำยเหตุ: -)

10 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

4)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่ำ
(หมำยเหตุ: -)

5 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ((กรณีนิติบุคคล สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือมอบอำนำจ (กรณีที่ได้รับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน)))
2) แบบแปลนพร้อมรำยกำรประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง 7 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) รำยกำรคำนวณโครงสร้ำง
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและ
สถำปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและ
สถำปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 6) กรณีมอบอำนำจ หนังสือมอบอำนำจ ผู้มอบอำนำจ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- สำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องผู้รับมอบอำนำจ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- สำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กระทรวงพำณิชย์

-

-

-

-

-
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี))

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำเช่ำที่ดินและอำคำรตำมจำนวนปีที่จัดให้เช่ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

2)

ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบ
(หมำยเหตุ: -)

-

3)

ค่ำตอบแทนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่ำงก่อสร้ำงอำคำร
(หมำยเหตุ: -)

-

4)

หลั ก ประกัน สั ญ ญำก่อสร้ำ งอำคำรเป็ น เงิ น ร้อ ยละ 10 ของรำคำ ก่อสร้ำง
(หมำยเหตุ: -)
ค่ำธรรมเนียมจัดหำประโยชน์
(หมำยเหตุ: -)

5)
6)

7)

8)

ค่ำธรรมเนียม 0 บำท
ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
(หมำยเหตุ: (-เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 200 บำท
- เกินกว่ำ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 400 บำท
- เกินกว่ำ 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 600 บำท
- หำกเกินกว่ำ 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 200 บำทต่อกำร
รังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 2,000 บำทต่อกำรนัดรังวัดหนึ่ง
ครั้ง))
ค่ำธรรมเนียมกำรออกหนังสือรับรองให้ปลูกสร้ำงอำคำรในที่ดินรำช พัสดุ
(หมำยเหตุ: -)
เงินอื่นๆ (ถ้ำมี)
(หมำยเหตุ: -)
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 0 2278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
(หมำยเหตุ: -)
7) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
8) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: ผู้เช่ำที่ดินรำชพัสดุขอปลูกสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงกำรคลัง (อนุญำตให้ปลูกสร้ำงอำคำร
ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงกำรคลัง)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนที่เชื่อมโยงหลำยหน่วยงำน
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ ค่ำทดแทน และ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2552
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
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คู่มือสำหรับประชำชน : 6. กำรต่ออำยุสัญญำเช่ำที่รำชพัสดุ (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะขอต่ออำยุสัญญำเช่ำที่รำชพัสดุ จะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด
โดยก่อนที่จะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึงจะรับไว้
พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ต รวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/สำนักงำนธนำรักษ์
พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
http://intra.treasury.go.th/treasury_web/main.php?file
name=Contact_province / (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 26 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้องตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบรังวัดจัดทำแผนที่
(หมำยเหตุ: -)

15 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

3)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขนำเสนอผู้มีอำนำจอนุมัติ
(หมำยเหตุ: -)

7 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

4)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจอนุมัติพร้อมแจ้งผู้ขอ
(หมำยเหตุ: -)

3 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีที่ได้รับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน บัตรประจำตัว
ประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือบัต รประจำตัว
ข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำนจริงของผู้มอบอำนำจและ
ผู้รับมอบอำนำจ)
2) ทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีที่ได้รับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน บัตรประจำตัว
ประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัว
ข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำนจริงของผู้มอบอำนำจและ ผู้รับมอบ
อำนำจ)
5) สัญญำเช่ำฉบับ
ผู้เช่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 6) กรณีที่ที่ดินรำชพัสดุอยู่ในควำมครอบครองใช้ประโยชน์ของ
ส่วนรำชกำร ในกำรยื่นขอต่ออำยุสัญญำเช่ำที่ดินรำชพัสดุจะต้อง
แนบหนังสือให้ควำมยินยอมของ ส่วนรำชกำรนั้นๆ มำพร้อมด้วย

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กระทรวงพำณิชย์

กรมธนำรักษ์

-
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำเช่ำ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร (ชำระล่วงหน้ำเป็นรำยปี)
(หมำยเหตุ: -)
2)

3)

4)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำตำมระเบียบของทำงรำชกำร (กรณีกำรให้เช่ำที่ดินเพื่อประโยชน์อย่ำงอื่น)
(หมำยเหตุ: (2.1 ผู้เช่ำที่ได้รับสิทธิกำรเช่ำก่อนวันที่ 1 มกรำคม
2560
1) กรณีขอต่ออำยุสัญญำเช่ำ 5 ปี ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม = ร้อยละ
20 (ร้อยละ 2 ของรำคำที่ดินปีที่ต่อสัญญำ × 5)
2) กรณีต่ออำยุสัญญำเช่ำครั้งละไม่เกิน 3 ปี ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
ปีละเท่ำกับค่ำเช่ำที่เรียกเก็บในปีที่ต่อสัญญำเช่ำ 2 เดือน เศษของปีให้
เฉลี่ยตำมส่วน เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
2.2 ผู้เช่ำที่ได้รับสิทธิกำรเช่ำตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2560 ให้เรียก
เก็บค่ำธรรมเนียมเท่ำกับร้อยละ 0.2 ของมูลค่ำทรัพย์สินคูณจำนวนปีที่
จัดให้เช่ำ))
ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
- เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 200 บำท
- เกินกว่ำ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 400 บำท
- เกินกว่ำ 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 600 บำท
- หำกเกินกว่ำ 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 200 บำท ต่อกำร
รังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 2,000 บำทต่อกำรนัดรังวัดหนึ่งครั้ง))
เงินประกันสัญญำเช่ำ (เท่ำกับค่ำเช่ำ 1 ปี)
(หมำยเหตุ: -)
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ลำดับ
5) เงินอื่นๆ (ถ้ำมี)
(หมำยเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 0 2278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: (( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)))
7) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
8) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
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ลำดับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรต่ออำยุสัญญำเช่ำที่รำชพัสดุ (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ ค่ำทดแทน
และค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ.2552
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1
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จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 7
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 1
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สำเนำคู่มือป
คู่มือสำหรับประชำชน : 7. กำรขอต่ออำยุสัญญำเช่ำอำคำรรำชพัสดุ (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะขอต่ออำยุสัญญำเช่ำอำคำรรำชพัสดุ จะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด
โดยก่อนที่จะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึงจะรับไว้
พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ต รวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
http://www.treasury.go.th/main.php?filename=Conta
ct_province/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 46 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้องตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบรังวัดจัดทำแผนที่
(หมำยเหตุ: -)

15 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

3)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบสภำพอำคำร
(หมำยเหตุ: -)

20 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

4)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขนำเสนอผู้มีอำนำจอนุมัติ
(หมำยเหตุ: -)

7 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

5)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจอนุมัติพร้อมแจ้งผู้ขอ
(หมำยเหตุ: -)

3 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
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ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัว
ข้ำรำชกำรบำนำญ (ฉบับจริง))
2) ทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ้ำมี พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือมอบอำนำจ (กรณีที่ได้รับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน))
5) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

-

-
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ (บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ หรืบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำนจริงของผู้
มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

6)

สัญญำเช่ำฉบับผู้เช่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสือให้ควำมยินยอม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (หมำยเหตุ กรณีที่อำคำรรำชพัสดุอยู่ในควำมครอบครอง
ใช้ประโยชน์ของส่วนรำชกำรในกำรยื่นขอต่ออำยุสัญญำเช่ำอำคำร
รำชพัสดุจะต้องแนบ)

กรมธนำรักษ์

7)

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำเช่ำ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร (ชำระล่วงหน้ำเป็นรำยเดือน)
(หมำยเหตุ: -)
2)

ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำตำมระเบียบของทำงรำชกำร
2.1 เพื่อใช้ในกิจกำรอันเป็นสำธำรณกุศลที่ไม่ได้มุ่งหำกำไร ไม่เรียก
เก็บค่ำธรรมเนียม
2.2 เพื่อประโยชน์อย่ำงอื่นนอกจำก 2.1 ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมเมื่อ
ครบกำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ดังนี้
2.2.1 ผู้เช่ำที่ได้รับสิทธิกำรเช่ำก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2560

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

-
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ลำดับ

3)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) กรณีขอต่ออำยุสัญญำเช่ำ 5 ปี ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมเท่ำกับร้อย
ละ 30 ((ร้อยละ 20 ของรำคำที่ดิน + (รำคำก่อสร้ำงอำคำรปัจจุบัน ค่ำเสื่อมตำมสภำพ))/15 × 5
2) กรณีต่ออำยุสัญญำเช่ำครั้งละไม่เกิน 3 ปี ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
ปีละเท่ำกับค่ำเช่ำที่เรียกเก็บในปีที่ต่อสัญญำเช่ำ 2 เดือน เศษของปีให้
เฉลี่ยตำมส่วน เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
2.2.2 ผู้เช่ำที่ได้รับสิทธิกำรเช่ำตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2560
ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมเท่ำกับร้อยละ 0.2 ของมูลค่ำทรัพย์สินคูณ
จำนวนปีที่จัดให้เช่ำ
(หมำยเหตุ: -)
ค่ ำ ธ ร ร ม เ นี ย ม ก ำ ร รั ง วั ด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - เนื้ อ ที่ ไ ม่ เ กิ น 1 ไร่ แปลงละ 200 บำท.............................
- เกินกว่ำ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 400 บำท.......................
- เกินกว่ำ 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 600 บำท.....................
- หำกเกินกว่ำ 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 200 บำท ต่อ
กำรรังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 2,000 บำทต่อกำรนั ด
รั ง วั ด ห นึ่ ง ค รั้ ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(หมำยเหตุ: -)

4)

ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสภำพอำคำร............................................. เนื้อที่ปลูกสร้ำงไม่เกิน 50 ตำรำงวำ ให้เรียกเก็บในอัตรำ 200 บำท
ต่อกำรนัดรังวัดหนึ่งครั้ง ถ้ำเนื้อที่ปลู ก สร้ำงเกินกว่ำ 50 ตำรำงวำ
ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นตำมส่วน ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินครั้งละ 2,000 บำท
(หมำยเหตุ: -)

5)

เงินประกันสัญญำเช่ำ (เท่ำกับค่ำเช่ำ 3 เดือน)
(หมำยเหตุ: -)

-

6)

เงินอื่นๆ (ถ้ำมี)
(หมำยเหตุ: -)

-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
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ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 0 2278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
8) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน้ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
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ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอต่ออำยุสัญญำเช่ำอำคำรรำชพัสดุ (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
3) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ.2552
4) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ
ค่ำทดแทน และค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้
ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: 0
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1
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จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 7
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 1
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สำเนำคู่มือประชำชน] กำรขอต่ออำยุสัญญำเช่ำอำคำรรำชพัสดุ 12/06/2562 13:20
1121731 หมิว
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันทีเ่ ผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

ระชำชน] กำรต่ออำยุสัญญำเช่ำที่รำชพัสดุ 12/06/2562 15:00 1121751 แตง
คู่มือสำหรับประชำชน : 8. กำรขอโอนสิทธิกำรเช่ำที่ดินรำชพัสดุ (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะขอดำเนินกำรใด ๆ ในที่รำชพัสดุที่เช่ำ จะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด
โดยก่อนที่จะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึงจะรับไว้
พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
1. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
สำหรับประชำชนเรียบร้ อยแล้ว
2. กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
/http://www.treasury.go.th/main.php?filename=Cont
act_province/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 26 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้องตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบรังวัดจัดทำแผนที่
(หมำยเหตุ: -)

15 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

3)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขนำเสนอผู้มีอำนำจอนุมัติ
(หมำยเหตุ: -)

7 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

4)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขนำเสนอผู้มีอำนำจอนุมัติ
(หมำยเหตุ: -)

3 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
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ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ((กรณีผู้โอนบุคคลทั่วไป หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐหรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ (ฉบับจริง) )
2) ทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ((กรณีผู้โอนบุคคลทั่วไป))
3) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
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ลำดับ

5)

6)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ ((กรณีผู้โอนนิติบุคคล 1 สำเนำหนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนำจ
(กรณีที่ได้รับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน)))
หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (บัตรประชำชนหรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือ
บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญและทะเบียนบ้ำนของผู้มอบอำนำจ
และผู้รับมอบอำนำจ)
สัญญำเช่ำฉบับเดิม/ใบสำคัญแสดงกำรเช่ำ/บัตรประจำตัวผู้เช่ำ
(ฉบับจริง) ถ้ำเอกสำรดังกล่ำวสูญหำย/ไม่พบ ให้ไปแจ้งควำมหำย
ที่สถำนีตำรวจ และนำใบแจ้งควำมหำยดังกล่ำวไปประกอบกำร
พิจำรณำเรื่องดังกล่ำว
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

กรมธนำรักษ์

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำเช่ำ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร (ชำระล่วงหน้ำเป็นรำยปี)
(หมำยเหตุ: -)
2)

3)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ค่ำธรรมเนียมกำรโอนสิทธิกำรเช่ำที่รำชพัสดุ หกเท่ำของค่ำเช่ำหนึ่ง ปี (แต่หำกเป็นกำรโอนสิทธิกำรเช่ำหรือสิทธิก ำรปลูก สร้ำงให้ กั บ
บุพกำรี ผู้สืบสันดำน หรือ คู่สมรสของผู้เช่ำในขณะผู้เช่ำยังมีชีวิตอยู่
ให้ลดค่ำธรรมเนียมลงเหลือ ร้อยละ 25)
(หมำยเหตุ: -)
ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
- เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 200 บำท
- เกินกว่ำ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 400 บำท
- เกินกว่ำ 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 600 บำท
- หำกเกินกว่ำ 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 200 บำท ต่อ
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ลำดับ

4)

5)
6)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
กำรรังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 2,000 บำทต่อ
กำรนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
(หมำยเหตุ: -)
ค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตให้ไปดำเนินกำรโอนกรรมสิทธิ์
สิ่งปลูกสร้ำง หลังละ 200 บำท
(หมำยเหตุ: -)
เงินประกันสัญญำเช่ำ (เท่ำกับค่ำเช่ำ 1 ปี)
(หมำยเหตุ: -)
เงินอื่นๆ (ถ้ำมี)
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

-

-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 0 2278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 /
สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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ลำดับ
7)

8)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน้ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอโอนสิทธิกำรเช่ำที่ดินรำชพัสดุ (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ ค่ำทดแทน และ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
2) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
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3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2552
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 6
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 12
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สำเนำคู่มือประชำชน] กำรขอโอนสิทธิกำรเช่ำที่ดินรำชพัสดุ 12/06/2562 13:25
1121733
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
คู่มือสำหรับประชำชน : 9. กำรขอโอนสิทธิกำรเช่ำอำคำรรำชพัสดุ (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะขอดำเนินกำรใด ๆ ในที่รำชพัสดุที่เช่ำ จะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์ กำหนด
โดยก่อนที่จะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึงจะรับไว้
พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
1. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
สำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว
2. กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
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สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
http://intra.treasury.go.th/treasury_web/main.php?file
name=Contact_province / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 46 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้องตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบรังวัดจัดทำแผนที่
(หมำยเหตุ: -)

15 วันทำกำร

3)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบสภำพอำคำร

20 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
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ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

(หมำยเหตุ: -)

4)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขนำเสนอผู้มีอำนำจอนุมัติ
(หมำยเหตุ: -)

7 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

5)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจอนุมัติพร้อมแจ้งผู้ขอ
(หมำยเหตุ: -)

3 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) ผู้โอน (บุคคลทั่วไป)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ((บุคคลทั่วไป
1. บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือ
บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ (ฉบับจริง)
2. ทะเบียนบ้ำน (ฉบับจริง)
3. หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง) และถ่ำยสำเนำพร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)
4. สัญญำเช่ำฉบับเดิม/ใบสำคัญแสดงกำรเช่ำ/บัตรประจำตัวผู้เช่ำ
(ฉบับจริง) ถ้ำเอกสำรดังกล่ำวสูญหำย/ไม่พบให้ไปแจ้งควำมหำยที่
สถำนีตำรวจและนำใบแจ้งควำมหำยดังกล่ำวไปประกอบกำรพิจำรณำ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-
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ลำดับ

2)

3)

4)

5)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
เรื่องดังกล่ำว
5. สำเนำใบเสร็จกำรชำระเงินเบี้ยประกันอัคคีภัย/กรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัยของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหำชน) ปีปัจจุบัน
(กรณีสัญญำเช่ำอำคำรรำชพัสดุ))
ผู้โอน (นิติบุคคล)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ((นิติบุคคล
1. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนำจ
(กรณีที่ได้รับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน)
2. สัญญำเช่ำฉบับเดิม/ใบสำคัญแสดงกำรเช่ำ/บัตรประจำตัวผู้เช่ำ
(ฉบับจริง) ถ้ำเอกสำรดังกล่ำวสูญหำย/ไม่พบให้ไปแจ้งควำมหำยที่
สถำนีตำรวจและนำใบแจ้งควำมหำยดังกล่ำวไปประกอบกำรพิจำรณำ
เรื่องดังกล่ำว))
กรณีมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำนจริงของ
ผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ)
ผู้รับโอน (บุคคลทั่วไป)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ((บุคคลทั่วไป
1.บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือ
บัตรประจำตัว ข้ำรำชกำรบำนำญ (ฉบับจริง)
2. ทะเบียนบ้ำน (ฉบับจริง))
ผู้รับโอน (นิติบุคคล)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

-

กรมกำรปกครอง

-
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ ((นิติบุคคล)
1. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนำจ
(กรณีที่ได้รับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำเช่ำ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร (ชำระล่วงหน้ำเป็นรำยปี)
(หมำยเหตุ: -)
2)

ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
- เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 200 บำท
- เกินกว่ำ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 400 บำท
- เกินกว่ำ 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 600 บำท
- หำกเกินกว่ำ 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 200 บำท ต่อ
กำรรังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 2,000 บำทต่อกำรนัด
รังวัดหนึ่งครั้ง

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

(หมำยเหตุ: -)
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ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
3) ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสภำพอำคำร
เนื้อที่ปลูกสร้ำงไม่เกิน 50 ตำรำงวำ ให้เรียกเก็บในอัตรำ 200 บำท
ต่อกำรนัดรังวัดหนึ่งครั้ง ถ้ำเนื้อที่ปลูกสร้ำงเกินกว่ำ 50 ตำรำงวำ
ให้เรียกเก็บเพิม่ ขึ้นตำมส่วน ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินครั้งละ 2,000 บำท

4)
5)

(หมำยเหตุ: -)
เงินประกันสัญญำเช่ำ (เท่ำกับค่ำเช่ำ 3 เดือน)
(หมำยเหตุ: -)
เงินอื่นๆ (ถ้ำมี)
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 02278 5538
(หมำยเหตุ: -)
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ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
8) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอโอนสิทธิกำรเช่ำอำคำรรำชพัสดุ (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
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ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ ค่ำทดแทน และ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2552
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: 0
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 3
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สำเนำคู่มือประชำชน] กำรขอโอนสิทธิกำรเช่ำอำคำรรำชพัสดุ (N) 12/06/2562 14:04 1121737
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
คู่มือสำหรับประชำชน : 10. กำรขอโอนสิทธิกำรก่อสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงกำรคลัง (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะขอดำเนินกำรใด ๆ ในที่รำชพัสดุที่เช่ำ จะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด
โดยก่อนที่จะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึงจะรับไว้
พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
1. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
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สำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว
2. กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
http://www.treasury.go.th/main.php?filename=Conta
ct_province/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 16 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้องตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
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ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบหลักฐำนทำงทะเบียนเรื่องเดิม เงื่อนไขข้อตกลง
หรือสัญญำก่อสร้ำงอำคำร
(หมำยเหตุ: -)
3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจอนุมัติพร้อมแจ้งผู้ขอ
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
12 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

3 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) ผู้โอน (บุคคลทั่วไป)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐหรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ (ฉบับจริง)
2. ทะเบียนบ้ำน (ฉบับจริง)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-
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ลำดับ

2)

3)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
3. หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง) และถ่ำยสำเนำพร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)
4. สัญญำเช่ำฉบับเดิม/ใบสำคัญแสดงกำรเช่ำ/บัตรประจำตัวผู้เช่ำ
(ฉบับจริง) ถ้ำเอกสำรดังกล่ำวสูญหำย/ไม่พบให้ไปแจ้งควำมหำยที่
สถำนีตำรวจ และนำใบแจ้งควำมหำยดังกล่ำวไปประกอบกำร
พิจำรณำเรื่องดังกล่ำว
5. สำเนำใบเสร็จกำรชำระเงินเบี้ยประกันอัคคีภัย/กรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัยของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (กรณีก่อสร้ำงอำคำรยก
กรรมสิทธิ์ให้กระทรวงกำรคลัง)
ผู้รับโอน (นิติบุคคล)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ
(1. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนำจ
(กรณีที่ได้รับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน)
2. สัญญำเช่ำฉบับเดิม/ใบสำคัญแสดงกำรเช่ำ/บัตรประจำตัวผู้เช่ำ
(ฉบับจริง) ถ้ำเอกสำรดังกล่ำวสูญหำย/ไม่พบให้ไปแจ้งควำมหำย
ที่สถำนีตำรวจ และนำใบแจ้งควำมหำยดังกล่ำวไปประกอบ
กำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำว))
ผู้โอน (มอบอำนำจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีมอบอำนำจใช้เอกสำร)
1.1 หนังสือมอบอำนำจ
- ผู้มอบอำนำจ
1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
2) สำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ผู้รับมอบอำนำจ และพยำนกำรมอบอำนำจ
1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

-
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ลำดับ

4)

5)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
2) สำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
ผู้รับโอน (บุคคลทั่วไป)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ
(1.บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือ
บัตรประจำตัว ข้ำรำชกำรบำนำญ (ฉบับจริง) และถ่ำยสำเนำพร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง
2.ทะเบียนบ้ำน (ฉบับจริง) และถ่ำยสำเนำ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
ผู้รับโอน (นิติบุคคล)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. สำเนำหนังสือรับรองกำร จดทะเบียนนิติบุคคลและ
หนังสือมอบอำนำจ
(กรณีที่ได้รับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำเช่ำ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร
(หมำยเหตุ: -)
2)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ค่ำธรรมเนียมกำรโอนสิทธิกำรก่อสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงกำรคลัง ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหกเท่ำของค่ำตอบแทน
กำรใช้ระหว่ำงปลูกสร้ำงหนึ่งปี (หำกเป็นกำรโอนสิทธิกำรเช่ำหรือ

-
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ลำดับ

3)

4)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
สิทธิกำรปลูกสร้ำงให้กับบุพกำรี ผู้สืบสันดำน หรือ คู่สมรสของ ผู้เช่ำ
ในขณะผู้เช่ำยังมีชีวิตอยู่ ให้ลดค่ำธรรมเนียมลงเหลือร้อยละ 25)
(หมำยเหตุ: -)
เงินประกันสัญญำเช่ำ (เท่ำกับอัตรำค่ำตอบแทนกำรใช้ประโยชน์ ที่ดิน 1 ปี)
(หมำยเหตุ: -)
เงินอื่นๆ (ถ้ำมี)
(หมำยเหตุ: -)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
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ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 02278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
8) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน้ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
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กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอโอนสิทธิกำรก่อสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงกำรคลัง (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ ค่ำทดแทน
และค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ.2552
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: 0
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สำเนำคู่มือประชำชน] กำรขอโอนสิทธิกำรก่อสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงกำรคลัง
(N) 12/06/2562 14:21 1121742 หมิว
คู่มือสำหรับประชำชน : 11. กำรขอนำที่ดินรำชพัสดุไปจัดให้เช่ำช่วงหรือกำรจัดหำประโยชน์ (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
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กรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะขอดำเนินกำรใด ๆ ในที่รำชพัสดุที่เช่ำ จะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด
โดยก่อนที่จะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึงจะรับไว้
พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
1. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
สำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว
2. กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ที่อยู่: สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2618 6328 , 0 2618 6329
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ : (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
http://www.treasury.go.th/main.php?filename=
Contact_province/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 26 -

คู่มือสำหรับประชำชนของกรมธนำรักษ์ หน้ำ 65

ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้องตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบรังวัดจัดทำแผนที่
(หมำยเหตุ: -)

15 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

3)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขนำเสนอผู้มีอำนำจอนุมัติ
(หมำยเหตุ: -)

7 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

4)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจอนุมัติพร้อมแจ้งผู้ขอ
(หมำยเหตุ: -)

3 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
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ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ หรือ บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ (ฉบับจริง))
2) ทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) สัญญำเช่ำฉบับผู้เช่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 6) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ หรืบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำนจริงของผู้
มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ ฉบับจริง)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร

-

-

ค่ำธรรมเนียม
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ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำเช่ำ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร (ชำระล่วงหน้ำเป็นรำยปี)
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

2)

ค่ ำ เ ช่ ำ เ พิ่ ม ก ร ณี น ำ ไ ป ใ ห้ เ ช่ ำ ช่ ว ง ห รื อ จั ด ห ำ ป ร ะ โ ย ช น์ (-กรณีนำไปให้เช่ำช่วงหรือจัดหำประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์กำรเช่ำเดิม
ให้ ป รั บ ปรุ ง อั ต รำค่ ำ เช่ ำ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 25………………………..
- กรณี น ำไปให้ เ ช่ ำ ช่ ว งหรื อ จั ด หำประโยชน์ น อกเหนื อ จ ำก
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ำรเช่ ำ เดิ มให้ ป รับ ปรุง อั ต รำค่ ำ เช่ ำ เป็ น อัต รำตำม
วัตถุประสงค์ของกำรให้เช่ำช่วงหรือนำไปจัดหำประโยชน์อย่ำงอื่น
แล้ ว ปรั บ ปรุ ง อั ต รำค่ ำ เช่ ำ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 25)………………………..
(หมำยเหตุ: -)

3)

ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด .............................................................. - เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 200 บำท.........................................
- เกินกว่ำ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 400 บำท.......................
- เกินกว่ำ 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 600 บำท.....................
- หำกเกินกว่ำ 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 200 บำท ต่อ
กำรรังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 2,000 บำทต่อกำรนัด
รั ง วั ด หนึ่ ง ครั้ ง ......................................................
(หมำยเหตุ: -)

4)

เงินประกันสัญญำเช่ำ (เท่ำกับค่ำเช่ำ 1 ปี รวมกับค่ำเช่ำช่วง)
(หมำยเหตุ: -)

-

5)

เงินอื่นๆ (ถ้ำมี)
(หมำยเหตุ: -)

-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
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ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 02 278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
8) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
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ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอนำที่ดินรำชพัสดุไปจัดให้เช่ำช่วงหรือกำรจัดหำประโยชน์ (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ
ค่ำทดแทน และค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้
ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ.2552
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: 0
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 1
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
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คู่มือสำหรับประชำชน : 12. กำรขอนำอำคำรรำชพัสดุไปเช่ำช่วงหรือจัดหำประโยชน์ (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะขอดำเนินกำรใด ๆ ในที่รำชพัสดุที่เช่ำ จะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด
โดยก่อนที่จะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ ำที่จึงจะรับไว้
พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
1. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
สำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว
2. กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ที่อยู่: สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329//ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
http://www.treasury.go.th/main.php?filename=Conta
ct_province/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 46 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้องตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2)

กำรตรวจสอบเอกสำร
ตรวจสอบรังวัดจัดทำแผนที่
(หมำยเหตุ: -)

15 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

3)

กำรตรวจสอบเอกสำร
ตรวจสอบสภำพอำคำร
(หมำยเหตุ: -)

20 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

4)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขนำเสนอผู้มีอำนำจอนุมัติ
(หมำยเหตุ: -)

7 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

5)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจอนุมัติพร้อมแจ้งผู้ขอ
(หมำยเหตุ: -)

3 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

คู่มือสำหรับประชำชนของกรมธนำรักษ์ หน้ำ 72

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำนฉบับจริง
ของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ)
6) สัญญำเช่ำฉบับผู้เช่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-

กรมธนำรักษ์

ค่ำธรรมเนียม
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ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำเช่ำ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร
(หมำยเหตุ: ((ชำระล่วงหน้ำเป็นรำยเดือน)))

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

2)

ค่ ำ เ ช่ ำ เ พิ่ ม ก ร ณี น ำ ไ ป ใ ห้ เ ช่ ำ ช่ ว ง ห รื อ จั ด ห ำ ป ร ะ โ ย ช น์ ค่ำธรรมเนียม 25 %
- กรณีนำไปให้เช่ำช่วงหรือจัดหำประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ก ำร
เ ช่ ำ เ ดิ ม ใ ห้ ป รั บ ป รุ ง อั ต ร ำ ค่ ำ เ ช่ ำ เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ย ล ะ 25
- กรณี น ำไปใช้ เ ช่ ำ ช่ ว งหรื อ จั ด หำประโยชน์ น อกเหนื อ จำก
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ำรเช่ ำ เดิ มให้ ป รับ ปรุง อั ต รำค่ ำ เช่ ำ เป็ น อัต รำตำม
วัตถุประสงค์ของกำรให้เช่ำช่วงหรือนำไปจัดหำประโยชน์อย่ำงอื่น
แล้วปรับปรุงอัตรำค่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 25)
(หมำยเหตุ: -)

3)

ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด.........................
- เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 200 บำท....................
- เกินกว่ำ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 400 บำท
- เกินกว่ำ 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 600 บำท
- หำกเกินกว่ำ 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 200 บำท
ต่อกำรรังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 2,000 บำท
ต่อกำรนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
(หมำยเหตุ: -)

-

4)

ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสภำพอำคำร
- เนื้อที่ปลูกสร้ำงไม่เกิน 50 ตำรำงวำ ให้เรียกเก็บในอัตรำ 200
บำท ต่อกำรนัดรังวัดหนึ่งครั้ง ถ้ำเนื้อที่ปลูกสร้ำงเกินกว่ำ 50 ตำรำง
วำ ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นตำมส่วน ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินครั้งละ
2,000 บำท)
(หมำยเหตุ: -)

-

5)

เงินประกันสัญญำเช่ำ
(หมำยเหตุ: ((เท่ำกับค่ำเช่ำ 3 เดือน รวมกับค่ำเช่ำช่วง)))

-

6)

เงินอื่นๆ (ถ้ำมี)
(หมำยเหตุ: -)

-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
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ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 02 278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน้ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
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ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอนำอำคำรรำชพัสดุไปเช่ำช่วงหรือจัดหำประโยชน์ (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
4) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ
ค่ำทดแทน และค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้
ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2552
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของ
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คู่มือสำหรับประชำชน : 13. การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ
กรณีไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพื่ออยู่อาศัย เป็นเพื่อประกอบการเกษตร
หรือจากเพื่อประกอบการเกษตรเป็นเพื่ออยู่อาศัย) (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์กาหนด
โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1.ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงพญำไท เขตพญาไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด))
สถานที่ให้บริการ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
http://intra.treasury.go.th/treasury_web/main.php?file
name=Contact_province /

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมำยเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 28 วันทาการ
ลำดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
รับคาร้องตรวจสอบเอกสาร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร /
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
(ในภูมิภาค)

2)

การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่
(หมำยเหตุ: -)

15 วันทาการ

สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร /
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
(ในภูมิภาค)

3)

การพิจารณา
รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(หมำยเหตุ: -)

7 วันทาการ

สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร /
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
(ในภูมิภาค)

4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้มีอานาจอนุมัติพร้อมแจ้งผู้ขอ
(หมำยเหตุ: -)

5 วันทาการ

สานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร /
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
(ในภูมิภาค)
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) บัตรประจาตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 6) สัญญาเช่าฉบับผู้เช่า
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (สานักงานธนารักษ์พื้นที่สาหรับพื้นที่ในภูมิภาค)
7) หนังสือมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ
(บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมธนำรักษ์

-
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ
และทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาระล่วงหน้าเป็นรายปี)
(หมำยเหตุ: -)
2)

3)
4)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ค่าธรรมเนียมการรังวัด
- เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 200 บาท
- เกินกว่า 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 400 บาท
- เกินกว่า 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 600 บาท
- หากเกินกว่า 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 200 บาท
ต่อการรังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 2,000
บาทต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
(หมำยเหตุ: -)
เงินประกันสัญญาเช่า
(หมำยเหตุ: ( เท่ากับค่าเช่า 1 ปี))

-

เงินอื่นๆ (ถ้ามี)
(หมำยเหตุ: -)

-

-
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ชั้น 1/สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่อยู่ตามหน่วยงานที่ให้บริการ หรือที่สานักงานเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6
แขวงพญำไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักงานเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์
ถนนพระราม 6 แขวงพญำไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" สานักงานเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ หมายเลข 02 278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
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ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ
กรณีไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพื่ออยู่อาศัย เป็นเพื่อประกอบการเกษตร
หรือจากเพื่อประกอบการเกษตรเป็นเพื่ออยู่อาศัย) (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนารักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกีย่ วกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน
และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุรวมทั้งการกาหนดความหมายและเวลาให้ผลผลิตเกี่ยวกับการเกษตร
3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ
กรณีไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพื่ออยู่อาศัย เป็นเพื่อประกอบการเกษตร
หรือจากเพื่อประกอบการเกษตรเป็นเพื่ออยู่อาศัย) (N) 12/06/2562 14:09 1121739 pooko
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
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คู่มือสำหรับประชำชน : 14. กำรขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรเช่ำที่ดินรำชพัสดุ กรณีที่ต้องรับฟังควำมคิดเห็น
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะขอดำเนินกำรใด ๆ ในที่รำชพัสดุที่เช่ำ จะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด
โดยก่อนที่จะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึงจะรับไว้
พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
1. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใ นคู่มือ
สำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว
2. กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
http://www.treasury.go.th/main.php?filename=Conta
ct_province //ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่สำหรับพื้นที่ในภูมิภำค))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 58 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้องตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

2)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบรังวัดจัดทำแผนที่
(หมำยเหตุ: -)

15 วันทำกำร

3)

กำรพิจำรณำ
ประกำศรับฟังควำมคิดเห็น
(หมำยเหตุ: -)

30 วันทำกำร

4)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขนำเสนอผู้มีอำนำจอนุมัติ
(หมำยเหตุ: -)

7 วันทำกำร

5)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจอนุมัติพร้อมแจ้งผู้ขอ
(หมำยเหตุ: -)

5 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง
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ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
2) ทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรหรือพนักงำนองค์กำรของรัฐ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 6) สัญญำเช่ำฉบับผู้เช่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 7) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำนฉบับจริง
ของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

-

กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมธนำรักษ์

-
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ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำเช่ำ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร
(หมำยเหตุ: ((ชำระล่วงหน้ำเป็นรำยปี)))
2)

3)

4)
5)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
- เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 200 บำท
- เกินกว่ำ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 400 บำท
- เกินกว่ำ 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 600 บำท
- หำกเกินกว่ำ 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 200 บำท ต่อ
กำรรังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 2,000 บำทต่อกำรนัด
รังวัดหนึ่งครั้ง
(หมำยเหตุ: -)
ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลนอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลนอำคำรและสิ่งปลูก
สร้ำงทุกประเภท ยกเว้นอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงตำม (1)-(8) ให้เรียก
เก็บค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบตำรำงเมตรละ 2 บำท ของพื้นที่แต่ละ
ชั้นรวมกันหรือร้อยละ 0.1 ของรำคำก่อสร้ำง แล้วแต่จำนวนไหนจะ
มำกกว่ำ แต่ต้องไม่ต่ำกว่ำ 100.- บำท ในทุกกรณี
(1) อำคำรตึกแถวอยู่อำศัย ตำรำงเมตรละ 2 บำท
(2) อำคำรไม้อยู่อำศัย ตำรำงเมตรละ 1 บำท
(3) อำคำร ค.ส.ล. ตำรำงเมตรละ 1 บำท
(4) ถนน ตำรำงเมตรละ 1 บำท
(5) สะพำน ตำรำงเมตรละ 2 บำท
(6) รั้วคอนกรีต ตำรำงเมตรละ 1 บำท
(7) เขื่อน ค.ส.ล. ตำรำงเมตรละ 2 บำท
(8) เขื่อนไม้ ตำรำงเมตรละ 1 บำท))
เงินประกันสัญญำเช่ำ
(หมำยเหตุ: (เท่ำกับอัตรำค่ำเช่ำ 1 ปี))

-

เงินอื่นๆ (ถ้ำมี)
(หมำยเหตุ: -)

-

-

-
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 02 278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน้ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรเช่ำที่ดินรำชพัสดุ กรณีที่ต้องรับฟังควำมคิดเห็นตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังฯ (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ
ค่ำทดแทน และค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้
ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ.2552
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
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คู่มือสำหรับประชำชน : 15. กำรขอเช่ำที่ดินรำชพัสดุแทนผู้เช่ำเดิมที่ถึงแก่กรรม (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะขอดำเนินกำรใด ๆ ในที่รำชพัสดุที่เช่ำ จะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด
โดยก่อนที่จะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึงจะรับไว้
พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
1. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
สำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว
2. กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ให้บริกำร สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ที่อยู่: สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/สำนักงำนธนำรักษ์
พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
http://intra.treasury.go.th/treasury_web/main.php?file
name=Contact_province / (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 59 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้องตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

2)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบรังวัดจัดทำแผนที่
(หมำยเหตุ: -)

15 วันทำกำร

3)

กำรพิจำรณำ
จัดทำประกำศขอเช่ำเสนอผู้มีอำนำจลงนำมในประกำศ
(หมำยเหตุ: -)

3 วันทำกำร

4)

กำรพิจำรณำ
ปิดประกำศ
(หมำยเหตุ: -)

30 วันทำกำร

5)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขนำเสนอผู้มีอำนำจอนุมัติ
(หมำยเหตุ: -)

7 วันทำกำร

6)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจอนุมัติพร้อมแจ้งผู้ขอ
(หมำยเหตุ: -)

3 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) ทะเบียนสมรส
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ((- คู่สมรสของผู้เช่ำเดิม (คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมำย)
- ใบจดทะเบียนสมรส/หย่ำ (ฉบับจริง) และถ่ำยสำเนำพร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
- กรณีที่มีชีวิตอยู่ บัตรประชำชน และทะเบียนบ้ำนของคู่สมรส
และถ่ำยสำเนำพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- กรณีที่ไม่มีชีวิต สำเนำใบมรณบัตร พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
2) สัญญำเช่ำฉบับเดิม/ใบสำคัญแสดงกำรเช่ำ/บัตรประจำตัวผู้เช่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ((ถ้ำเอกสำรดังกล่ำวสูญหำย/ไม่พบให้ไปแจ้งควำมหำย
ที่สถำนีตำรวจ และนำใบแจ้งควำมหำยดังกล่ำวไปประกอบกำร
พิจำรณำเรื่องดังกล่ำว))
3) ใบมรณบัตรของ ผู้เช่ำเดิม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) เอกสำรของผู้ขอเช่ำแทนผู้เช่ำเดิมที่ถึงแก่กรรม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ((1. หนังสือสละสิทธิกำรเช่ำที่รำชพัสดุที่มีลำยมือชื่ อผู้ที่มี
สิทธิขอเช่ำแทนผู้เช่ำเดิมแต่ขอสละสิทธิกำรเช่ำทั้งหมด
2. หนังสือกำรสละสิทธิกำรขอถอนเงินประกันกำรเช่ำ ของทำยำทที่มี
สิทธิรับมรดกแต่ประสงค์จะสละสิทธิกำรขอรับเงินประกันกำรเช่ำ
ทั้งหมด
3. บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือ
บัตรประจำตัว ข้ำรำชกำรบำนำญ (ฉบับจริง) และถ่ำยสำเนำพร้อม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร

กรมกำรปกครอง

-
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
รับรองสำเนำถูกต้อง ของผู้เช่ำแทนและผู้ที่สละสิทธิกำรเช่ำทั้งหมด
4. ทะเบียนบ้ำน (ฉบับจริง) และถ่ำยสำเนำ พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้องของของผู้เช่ำแทน และผู้ที่สละสิทธิกำรเช่ำทั้งหมด
5. คู่สมรสของผู้ที่สละสิทธิกำรเช่ำ/สละสิทธิกำรขอถอนเงินประกัน
(คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมำย)
- สำเนำใบจดทะเบียนสมรส/หย่ำ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- กรณีที่มีชีวิตอยู่ สำเนำบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง
- หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
- กรณีที่ไม่มีชีวิต สำเนำใบมรณบัตร พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำเช่ำ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร (ชำระล่วงหน้ำเป็นรำยปี)
(หมำยเหตุ: -)
2)

3)

4)

5)

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดเช่ำให้เช่ำ 2 เท่ำ ของค่ำเช่ำ 1 ปี (กรณียื่นคำ
ร้องภำยหลังระยะเวลำที่ทำงรำชกำรกำหนด)
(หมำยเหตุ: -)
ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
(หมำยเหตุ: ( - เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 200 บำท
- เกินกว่ำ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 400 บำท
- เกินกว่ำ 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 600 บำท
- หำกเกินกว่ำ 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 200 บำท ต่อกำร
รังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 2,000 บำทต่อกำรนัด รังวัดหนึ่ง
ครั้ง))
ค่ำธรรมเนียมกำรอนุญ ำตให้ไ ปด ำเนิ นกำรโอนกรรมสิทธิ์สิ่ง ปลู ก
สร้ำง หลังละ 200.-บำท
(หมำยเหตุ: -)
เงินประกันสัญญำเช่ำ (เท่ำกับค่ำเช่ำ 1 ปี)
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

-

-

-
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ลำดับ
6) เงินอื่น (ถ้ำมี)
(หมำยเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 0 2278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) นย์บริกำรประชำชน สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: (( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)))
7) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
8) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน้ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
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ลำดับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอเช่ำที่ดินรำชพัสดุแทนผู้เช่ำเดิมที่ถึงแก่กรรม (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ
ค่ำทดแทน และค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้
ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ.2552
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 2
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 10
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 2
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คู่มือสำหรับประชำชน : 16. กำรขอเช่ำอำคำรรำชพัสดุแทนผู้เช่ำเดิมที่ถึงแก่กรรม (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะขอดำเนินกำรใด ๆ ในที่รำชพัสดุที่เช่ำ จะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด
โดยก่อนที่จะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึงจะรับไว้
พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
1. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
สำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว
2. กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ที่อยู่: สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/สำนักงำนธนำรักษ์
พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
http://intra.treasury.go.th/treasury_web/main.php?file
name=Contact_province / (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 79 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำแผนที่
(หมำยเหตุ: -)

15 วันทำกำร

3)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบสภำพอำคำร
(หมำยเหตุ: -)

20 วันทำกำร

4)

กำรพิจำรณำ
จัดทำประกำศขอเช่ำเสนอผู้มีอำนำจลงนำมในประกำศ
(หมำยเหตุ: -)

3 วันทำกำร

5)

กำรพิจำรณำ
ปิดประกำศ
(หมำยเหตุ: -)

30 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

6)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติ
(หมำยเหตุ: -)

7 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
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ลำดับ
ขั้นตอน
7) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่ำ
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
3 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) สัญญำเช่ำฉบับเดิม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ้ำเอกสำรดังกล่ำวสูญหำย/ไม่พบ ให้ไปแจ้งควำมหำย
ที่สถำนีตำรวจ โดยนำใบบันทึกประจำวันดังกล่ำวไปประกอบ
กำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำว)
2) ใบมรณบัตรของผู้เช่ำเดิม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) คู่สมรสของผู้เช่ำเดิม (คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมำย)
- ใบจดทะเบียนสมรส/หย่ำ (ฉบับจริง) และถ่ำยสำเนำ
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง กรณีทมี่ ีชีวิตอยู่ บัตรประจำตัวประชำชน
และทะเบียนบ้ำน (ฉบับจริง) และถ่ำยสำเนำพร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง กรณีที่ไม่มีชีวิต สำเนำใบมรณบัตร พร้อมรับรองสำเนำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) เอกสำรที่ทำยำทโดยธรรมของผู้เช่ำเดิมที่ถึงแก่กรรม จะต้อง
จัดเตรียมให้ครบถ้วน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมธนำรักษ์

กรมกำรปกครอง

-

-
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ลำดับ

5)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ (1. หนังสือสละสิทธิกำรเช่ำที่รำชพัสดุ
2. หนังสือกำรสละสิทธิกำรขอถอนเงินประกัน
3. บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ (ฉบับจริง) ของผู้เช่ำแทน/ผู้ที่สละ
สิทธิกำรเช่ำทั้งหมด
4. ทะเบียนบ้ำน (ฉบับจริง) ของผู้ขอเช่ำแทน/ผู้ที่สละสิทธิกำรเช่ำทั้งหมด
5. หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง) และถ่ำยสำเนำ
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี))
หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีที่ได้รับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน บัตรประจำตัว
ประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือบัต รประจำตัว
ข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำนจริงของผู้มอบอำนำจและผู้รับ
มอบอำนำจ)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-
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ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำเช่ำ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร
(หมำยเหตุ: -)
2)

3)

4)

5)
6)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดเช่ำให้เช่ำ 2 เท่ำ ของค่ำเช่ำ 1 ปี (กรณียื่นคำ
ร้องภำยหลังระยะเวลำที่ทำงรำชกำรกำหนด)
(หมำยเหตุ: -)
ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
(หมำยเหตุ: ( - เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 200 บำท
- เกินกว่ำ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 400 บำท
- เกินกว่ำ 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 600 บำท
- หำกเกินกว่ำ 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 200 บำท ต่อกำร
รังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 2,000 บำทต่อกำรนัด รังวัดหนึ่ง
ครั้ง))
ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสภำพอำคำร
(หมำยเหตุ: (เนื้อที่ปลูกสร้ำงไม่เกิน 50 ตำรำงวำ ให้เรียกเก็บในอัตรำ
200 บำท ต่อกำรนัดรังวัดหนึ่งครั้ง ถ้ำเนื้อที่ปลุกสร้ำงเกินกว่ำ 50
ตำรำงวำ ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นตำมส่วน ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินครั้งละ
2,000 บำท))
เงินประกันสัญญำเช่ำ (เท่ำกับค่ำเช่ำ 3 เดือน)
(หมำยเหตุ: -)

-

เงินอื่นๆ (ถ้ำมี)
(หมำยเหตุ: -)

-

-

-

-
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1 หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 0 2278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: (( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)))
7) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
8) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))

คู่มือสำหรับประชำชนของกรมธนำรักษ์ หน้ำ 100

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอเช่ำอำคำรรำชพัสดุแทนผู้เช่ำเดิมที่ถึงแก่กรรม (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ
ค่ำทดแทน และค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้
ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
4)พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
5)ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ.2552
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สำเนำคู่มือประชำชน] กำรขอเช่ำอำคำรรำชพัสดุแทนผู้เช่ำเดิมที่ถึงแก่กรรม 12/06/2562
15:47 1121766 แตง
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
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คู่มือสำหรับประชำชน : 17. กำรขอรับสิทธิกำรก่อสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงกำรคลังแทนผู้ได้รับสิทธิ
ก่อสร้ำงอำคำรฯ ที่ถึงแก่กรรม (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะขอดำเนินกำรใด ๆ ในที่รำชพัสดุที่เช่ำ จะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด
โดยก่อนที่จะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึงจะรับไว้
พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
1. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
สำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว
2. กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ที่อยู่: สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
http://intra.treasury.go.th/treasury_web/main.php?file
name=Contact_province / (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 45 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2)

กำรพิจำรณำ
รวมรวมข้อมูลเสนอจัดทำประกำศกำรขอรับสิทธิกำรก่อสร้ำง
(หมำยเหตุ: -)

4 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

3)

กำรพิจำรณำ
ปิดประกำศ
(หมำยเหตุ: -)

30 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

4)

กำรพิจำรณำ
กำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ
(หมำยเหตุ: -)

7 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

5)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
กำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ
(หมำยเหตุ: -)

3 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) สัญญำเช่ำฉบับเดิม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ((ถ้ำเอกสำรดังกล่ำวสูญหำย/ไม่พบ ให้ไปแจ้งควำมหำยที่
สถำนีตำรวจ โดยนำใบบันทึกประจำวันดังกล่ำวไปประกอบกำร
พิจำรณำเรื่องดังกล่ำว))
2) ใบมรณบัตรของผู้เช่ำเดิม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) คู่สมรสของผู้เช่ำเดิม (คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมำย)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ((1. หนังสือสละสิทธิกำรเช่ำที่รำชพัสดุ
2. หนังสือกำรสละสิทธิกำรขอถอนเงินประกัน
3. บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ (ฉบับจริง) และถ่ำยสำเนำ พร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง ของผู้เช่ำแทน/ผู้ที่สละสิทธิกำรเช่ำทั้งหมด
4. ทะเบียนบ้ำน (ฉบับจริง) และถ่ำยสำเนำ พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง ของผู้ขอเช่ำแทน/ผู้ที่สละสิทธิกำรเช่ำทั้งหมด
5. หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง) และถ่ำยสำเนำ
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี))
4) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ((กรณีมอบอำนำจ
ผู้มอบอำนำจ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมธนำรักษ์

กรมกำรปกครอง

-

-
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
- สำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง ผู้รับมอบอำนำจและ
พยำนกำรมอบอำนำจ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- สำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำตอบแทนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่ำงก่อสร้ำงอำคำร
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

2)

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดเช่ำให้เช่ำตำมระเบียบที่ทำงรำชกำรกำหนด
(หมำยเหตุ: -)

-

3)

ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด (ถ้ำมี)
(หมำยเหตุ: -)

-

4)

หลักประกันสัญญำกำรก่อสร้ำงอำคำรเป็นเงินร้อยละ 10 ของรำคำ ค่ำก่อสร้ำง
(หมำยเหตุ: -)
เงินอื่นๆ (ถ้ำมี)
(หมำยเหตุ: -)

5)
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 02 278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: (( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)))
7) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
8) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน้ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอรับสิทธิกำรก่อสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงกำรคลังแทนผู้ได้รับสิทธิก่อสร้ำงอำคำรฯ ที่ถึงแก่กรรม (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ
ค่ำทดแทน และค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้
ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
5)ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ.2552
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่อ
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คู่มือสำหรับประชำชน : 18. ขอหนังสือรับรองนำสิทธิกำรเช่ำที่ดินรำชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้ หมวด 3 กำรขอ
ดำเนินกำรตำมเงื่อนไขสัญญำเช่ำ (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะขอดำเนินกำรใด ๆ ในที่รำชพัสดุที่เช่ำ จะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด
โดยก่อนที่จะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึงจะรับไว้
พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
1. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
สำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว
2. กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/สำนักงำนธนำรักษ์
พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
http://www.treasury.go.th/main.php?filename=Conta
ct_province //ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 1 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

2)

กำรตรวจสอบเอกสำร
รวมรวมข้อมูลเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ
(หมำยเหตุ: -)

3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่ำ
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
ส่วนที่รับผิดชอบ
2 ชั่วโมง 15 นำที สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
2 ชั่วโมง 15 นำที สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
0.5 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรหรือพนักงำนองค์กำรของรัฐ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 6) สัญญำเช่ำฉบับผู้เช่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 7) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำนฉบับจริงของ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

-

กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมธนำรักษ์

-
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ)
ค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) ค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตให้ขำย จำนอง ขำยฝำกให้เรียกเก็บใน ค่ำธรรมเนียม 200 บำท
สัญญำละ 200 บำท/ครั้ง
(หมำยเหตุ: -)
2)

3)

ค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตให้นำสิทธิก ำรเช่ำช่วงกรณีที่ผู้เช่ำได้ให้ ควำมยินยอมด้วยแล้วไปทำเงื่อนไขผูกพันในกำรกู้เงิน
(หมำยเหตุ: (โดยเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมร้อยละ 0.5 ของเงินกู้ ทั้งนี้ ให้
เรียกเก็บไม่เกิน 100,000 บำท))
เงินอื่นๆ (ถ้ำมี)
(หมำยเหตุ: -)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์" สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 02 278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
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ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน้ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
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ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: ขอหนังสือรับรองนำสิทธิกำรเช่ำที่ดินรำชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้ หมวด 3 กำรขอดำเนินกำรตำม
เงื่อนไขสัญญำเช่ำ (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ ค่ำทดแทน
และค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
5)ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2552
6)ระเบียบกรมธนำรักษ์ ว่ำด้วยกำรกำหนดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บริกำรแก่ผู้เช่ำที่รำชพัสดุ
ในกำรนำสิทธิกำรเช่ำไปผูกพันเงินกู้ พ.ศ. 2546
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สำเนำคู่มือประชำชน] ขอหนังสือรับรองนำสิทธิกำรเช่ำที่ดินรำชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
หมวด 3 กำรขอดำเนินกำรตำมเงื่อนไขสัญญำเช่ำ (N) 12/06/2562 15:49 1121767 pooko
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
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คู่มือสำหรับประชำชน : 19. กำรอนุญำตให้นำสิทธิกำรเช่ำที่ดินรำชพัสดุไปผูกพันเงินกู้ (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะขอดำเนินกำรใด ๆ ในที่รำชพัสดุที่เช่ำ จะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด
โดยก่อนที่จะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์ หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึงจะรับไว้
พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
1. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
สำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว
2. กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
http://www.treasury.go.th/main.php?filename=Conta
ct_province/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 1.5 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
0.5 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2)

กำรพิจำรณำ
รวมรวมข้อมูลเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ
(หมำยเหตุ: -)

0.5 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่ำ
(หมำยเหตุ: -)

0.5 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) สัญญำเช่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือหรือหลักฐำนยินยอมให้กู้เงินจำกสถำบันกำรเงินหรือผู้ให้กู้
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ((โดยระบุวงเงินและระยะเวลำที่ขอกู้))
6) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
7) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมธนำรักษ์

-

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ (บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือ บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำนตัวจริงของผู้
มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตให้ขำย จำนอง ขำยฝำก
(หมำยเหตุ: (สัญญำ/ครั้ง))
2)

3)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 200 บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตให้นำสิทธิก ำรเช่ำช่วงกรณีที่ผู้เช่ำได้ให้ ควำมยินยอมด้วยแล้วไปทำเงื่อนไขผูกพันในกำรกู้เงิน
(หมำยเหตุ: (ร้อยละ 0.5 ของเงินกู้ ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกิน 100,000 บำท))
เงินอื่นๆ
(หมำยเหตุ: ((ถ้ำมี)))

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 02 278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
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ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน้ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
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ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรอนุญำตให้นำสิทธิกำรเช่ำที่ดินรำชพัสดุไปผูกพันเงินกู้ (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ ค่ำทดแทน และ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2552
6)ระเบียบกรมธนำรักษ์ ว่ำด้วยกำรกำหนดขั้นตอนและระยะวเวลำในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บริกำรแก่ผู้เช่ำที่รำชพัสดุ
ในกำรนำสิทธิกำรเช่ำไปผูกพันเงินกู้ พ.ศ. 2546
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สำเนำคู่มือประชำชน] กำรอนุญำตให้นำสิทธิกำรเช่ำที่ดินรำชพัสดุไปผูกพันเงินกู้ (N)
12/06/2562 16:00 1121768 NAN
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
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คู่มือสำหรับประชำชน : 20. ขอหนังสือรับรองนำสิทธิกำรเช่ำอำคำรรำชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะขอดำเนินกำรใด ๆ ในที่รำชพัสดุที่เช่ำจะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด
โดยก่อนที่จะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำ ที่จึงจะรับไว้
พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ต รวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ที่อยู่: สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
http://www.treasury.go.th/main.php?filename=Conta
ct_province/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 18 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสภำพอำคำร (กรณีขยำยระยะเวลำกำรเช่ำ)
(หมำยเหตุ: -)

15 วัน

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

3)

กำรพิจำรณำ
กำหนดเงื่อนไขพร้อมเสนอควำมเห็น
(หมำยเหตุ: -)

1 วัน

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

4)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่ำ
(หมำยเหตุ: -)

1 วัน

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือ บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ)
2) ทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ้ำมี)
4) สัญญำเช่ำฉบับผู้เช่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (นิติบุคคล)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 6) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีที่ได้รับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน
บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำนจริงของผู้มอบ
อำนำจและผู้รับมอบอำนำจ)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ (ในภูมิภำค)
-

-
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ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) ค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตให้ขำย จำนอง ขำยฝำกให้เรียกเก็บใน สัญญำละ 200 บำท/ครั้ง
(หมำยเหตุ: -)
2) ค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตให้นำสิทธิก ำรเช่ำช่วงกรณีที่ผู้เช่ำได้ให้ ควำมยินยอมด้วยแล้วไปทำเงื่อนไขผูกพันในกำรกู้เงิน โดยเรียกเก็บ
ค่ ำ ธรรมเนี ย มร้ อ ยละ 0.5 ของเงิ น กู้ ทั้ ง นี้ ให้ เ รี ย กเก็ บ ไม่ เ กิ น
100,000 บำท
(หมำยเหตุ: -)
3) เงินอื่นๆ (ถ้ำมี)
(หมำยเหตุ: -)
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
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ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
7) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
8) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน้ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
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ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: ขอหนังสือรับรองนำสิทธิกำรเช่ำอำคำรรำชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ ค่ำทดแทน และ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
3) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2552
4)ระเบียบกรมธนำรักษ์ ว่ำด้วยกำรกำหนดขั้นตอนและระยะวเวลำในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บริกำรแก่ผู้เช่ำที่รำชพัสดุ
ในกำรนำสิทธิกำรเช่ำไปผูกพันเงินกู้ พ.ศ. 2546
5) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: 0
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สำเนำคู่มือประชำชน] ขอหนังสือรับรองนำสิทธิกำรเช่ำอำคำรรำชพัสดุเพื่อนำไปผูกพัน
เงินกู้ 12/06/2562 16:04 1121770 หมิว

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
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คู่มือสำหรับประชำชน : 21. กำรอนุญำตให้นำสิทธิกำรเช่ำอำคำรรำชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้ (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะขอดำเนินกำรใด ๆ ในที่รำชพัสดุที่เช่ำจะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด
โดยก่อนที่จะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึงจะรับไว้
พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ต รวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329 /ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
http://www.treasury.go.th/main.php?filename=Conta
ct_province/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 1.5 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
0.5 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ
(หมำยเหตุ: -)

0.5 วัน

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติพร้อมแจ้งผู้ขอ
(หมำยเหตุ: -)

0.5 วัน

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) สัญญำเช่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือหรือหลักฐำนยินยอมให้กู้เงินจำกสถำบันกำรเงินหรือผู้ให้กู้
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ((โดยระบุวงเงินและระยะเวลำที่ขอกู้))
6) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 7) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมธนำรักษ์

-

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ (บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ หรือ บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำนตัวจริง
ของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตให้ขำย จำนอง ขำยฝำก
(หมำยเหตุ: (สัญญำ/ครั้ง))
2)

3)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 200 บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตให้นำสิทธิก ำรเช่ำช่วงกรณีที่ผู้เช่ำได้ให้ ควำมยินยอมด้วยแล้วไปทำเงื่อนไขผูกพันในกำรกู้เงิน
(หมำยเหตุ: (ร้อยละ 0.5 ของเงินกู้ ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกิน 100,000
บำท))
เงินอื่นๆ
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท
(หมำยเหตุ: ((ถ้ำมี)))

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1 หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 02 278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
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ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
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ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรอนุญำตให้นำสิทธิกำรเช่ำอำคำรรำชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้ (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ ค่ำทดแทน และ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2552
6) ระเบียบกรมธนำรักษ์ ว่ำด้วยกำรกำหนดขั้นตอนและระยะวเวลำในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บริกำรแก่ผู้เช่ำที่รำชพัสดุ
ในกำรนำสิทธิกำรเช่ำไปผูกพันเงินกู้ พ.ศ. 2546
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่อ
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คู่มือสำหรับประชำชน : 22. กำรขอนำสิทธิกำรก่อสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงกำรคลัง ไปผูกพันเงินกู้ (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะขอดำเนินกำรใด ๆ ในที่รำชพัสดุที่เช่ำจะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด
โดยก่อนที่จะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำ ที่จึงจะรับไว้
พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ต รวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
http://www.treasury.go.th/main.php?filename=Conta
ct_province/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 9 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขเสนอควำมเห็น
(หมำยเหตุ: -)

5 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติพร้อมแจ้งผู้ขอ
(หมำยเหตุ: -)

3 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) สัญญำก่อสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงกำรคลัง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือหรือหลักฐำนยินยอมให้กู้เงินจำกสถำบันกำรเงินหรือผู้ให้กู้
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 6) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
7) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมธนำรักษ์

-

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ (บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ หรือ บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำน
ตัวจริงของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตให้ขำย จำนอง ขำยฝำก
(หมำยเหตุ: (สัญญำ/ครั้ง))
2)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 200 บำท

ค่ำธรรมกำรอนุญำตให้นำสิทธิกำรเช่ำช่วงกรณีที่ผู้เช่ำได้ให้ควำม ยินยอมด้วยแล้วไปทำเงื่อนไขผูกพันในกำรกู้เงิน
(หมำยเหตุ: (ร้อยละ 0.5 ของเงินกู้ ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกิน 100,000 บำท))

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 02 278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
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ลำดับ

7)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
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ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอนำสิทธิกำรก่อสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงกำรคลัง ไปผูกพันเงินกู้ (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ
ค่ำทดแทน และค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้
ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ.2552
6) ระเบียบกรมธนำรักษ์ ว่ำด้วยกำรกำหนดขั้นตอนและระยะวเวลำในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บริกำรแก่ผู้เช่ำที่รำชพัสดุ
ในกำรนำสิทธิกำรเช่ำไปผูกพันเงินกู้ พ.ศ. 2546
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่อ

คู่มือสำหรับประชำชนของกรมธนำรักษ์ หน้ำ 137

คู่มือสำหรับประชำชน : 23. กำรขอแก้ไขแบบแปลนกำรก่อสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะขอดำเนินกำรใด ๆ ในที่รำชพัสดุที่เช่ำจะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด
โดยก่อนที่จะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำ ที่จึงจะรับไว้
พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ต รวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
http://www.treasury.go.th/main.php?filename=Conta
ct_province/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

คู่มือสำหรับประชำชนของกรมธนำรักษ์ หน้ำ 138

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 53 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูล
(หมำยเหตุ: -)

2 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

3)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบแบบแปลน
(หมำยเหตุ: -)

40 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

4)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำเงื่อนไข
เสนอผู้มีอำนำจอนุมัติหลักกำร
(หมำยเหตุ: -)

7 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

5)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่ำ
(หมำยเหตุ: -)

3 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ้ำมี)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

2)

บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัว
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือ บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง)

กรมกำรปกครอง

3)

ทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ แบบแปลนพรอมรำยกำรประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง 7 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ รำยกำรคำนวณโครงสร้ำงอำคำร
ฉบับจริง 3 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและ
สถำปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ
ฉบับจริง 3 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -

กรมกำรปกครอง

4)

5)

6)

-

-

-
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ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
7) สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและ
สถำปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ
ฉบับจริง 3 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ –
8)

9)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

หนังสือมอบอำนำจ (นิติบุคคล)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล - สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคลและหนังสือมอบอำนำจ (กรณีที่ได้รับมอบอำนำจให้
ดำเนินกำรแทน))
หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ หรืบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำนจริงของผู้
มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ)

-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบ ตำรำงเมตรละ 2 บำทของพื้นที่แต่ล ะ ชิ้นรวมกัน หรือร้อยละ 0.1 ของรำคำ ค่ำก่อสร้ำง แล้วแต่จำนวน
ไหนจะมำกกว่ำกัน แต่ต้องไม่ต่ำกว่ำ 100 บำทในทุกกรณี
(หมำยเหตุ: -)
2) เงินอื่นๆ (ถ้ำมี)
(หมำยเหตุ: -)
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขต
พญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 02278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
8) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน้ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอแก้ไขแบบแปลนกำรก่อสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ
ค่ำทดแทน และค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้
ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ.2552
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: 0
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 2
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
คู่มือสำหรับประชำชนของกรมธนำรักษ์ หน้ำ 143

คู่มือสำหรับประชำชน : 24. กำรขยำยระยะเวลำกำรก่อสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะขอดำเนินกำรใด ๆ ในที่รำชพัสดุที่เช่ำจะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด
โดยก่อนที่จะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึงจะรับไว้
พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ต รวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
http://www.treasury.go.th/main.php?filename=Conta
ct_province/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 23 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบผลงำนและระยะเวลำที่ขอขยำยกำรก่อสร้ำง
(หมำยเหตุ: -)

10 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

3)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบหลักฐำนและรวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขพร้อม
เสนอควำมเห็นผู้มีอำนำจพิจำรณำ
(หมำยเหตุ: -)

7 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

4)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ตรวจสอบหลักฐำนและรวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขพร้อม
เสนอควำมเห็นผู้มีอำนำจพิจำรณำ
(หมำยเหตุ: -)

5 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

คู่มือสำหรับประชำชนของกรมธนำรักษ์ หน้ำ 145

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำนตัวจริงของ
ผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) ค่ำตอบแทนกำรใช้ป ระโยชน์ที่ ดิ นระหว่ ำ งก่อสร้ ำ งเท่ำกั บค่ ำ เช่ ำ อำคำร
(หมำยเหตุ: -)
2) ค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำต
ค่ำธรรมเนียม 100 บำท
(หมำยเหตุ: -)
3)

เงินอื่นๆ
(หมำยเหตุ: ((ถ้ำมี)))

-
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนน
พระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 02278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน้ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))

คู่มือสำหรับประชำชนของกรมธนำรักษ์ หน้ำ 147

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรขยำยระยะเวลำกำรก่อสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ.2552
5) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ
ค่ำทดแทน และค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้
ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
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คู่มือสำหรับประชำชน : 25. กำรยื่นแบบขออนุญำตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอำคำรรำชพัสดุ (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะขอดำเนินกำรใด ๆ ในที่รำชพัสดุที่เช่ำจะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด
โดยก่อนที่จะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึงจะรับไว้
พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ต รวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329 /ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
http://www.treasury.go.th/main.php?filename=Conta
ct_province/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

คู่มือสำหรับประชำชนของกรมธนำรักษ์ หน้ำ 149

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 71 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

2)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำแผนที่
(หมำยเหตุ: -)

15 วันทำกำร

3)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

5 วันทำกำร

4)

กำรพิจำรณำ
ตรวจแบบแปลน
(หมำยเหตุ: -)

40 วันทำกำร

5)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ
(หมำยเหตุ: -)

7 วันทำกำร

6)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจพิจำรณำ
(หมำยเหตุ: -)

3 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

2)

ทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –

กรมกำรปกครอง

3)

ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –

กรมกำรปกครอง

4)

หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

5)

แบบแปลนพร้อมรำยกำรประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง 7 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ –

-

6)

รำยกำรคำนวณโครงสร้ำงอำคำร
ฉบับจริง 3 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ –

-

7)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและ
สถำปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ
ฉบับจริง 3 ชุด

-
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ –

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

8)

สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและ
สถำปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ –

-

9)

สัญญำเช่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่สำหรับพื้นที่ในภูมิภำค)

กรมธนำรักษ์

10)

หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือ บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำนตัวจริงของ
ผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ)

-
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ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
(หมำยเหตุ: เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 200 บำท
- เกินกว่ำ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 400 บำท
- เกินกว่ำ 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 600 บำท
- หำกเกินกว่ำ 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 200 บำทต่อกำร
รังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 2,000 บำทต่อกำรนัดรังวัดหนึ่ง
ครั้ง)
2) ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบ
(หมำยเหตุ: (ตำรำงเมตรละ 2 บำทของพื้นที่แต่ละชั้นรวมกัน หรือร้อย
ละ 0.1 ของรำคำค่ำก่อสร้ำง แล้วแต่จำนวนไหนจะมำกกว่ำกัน แต่ต้อง
ไม่ต่ำกว่ำ 100 บำท ในทุกกรณี))
3) ค่ำธรรมเนียมกำรออกหนังสือรับรองในปลูกสร้ำงนี่ดินรำชพัสดุ
ค่ำธรรมเนียม 100 บำท
(หมำยเหตุ: -)
4)

เงินอื่นๆ
(หมำยเหตุ: ((ถ้ำมี)))

-
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1 /สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำม
หน่วยงำนที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6
แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 02278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน้ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรยื่นแบบขออนุญำตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอำคำรรำชพัสดุ (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ ค่ำทดแทน และ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
5) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
6) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2552
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
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คู่มือสำหรับประชำชน : 26. กำรขออนุญำตปลูกสร้ำงบ้ำนพักอำศัยบนที่ดินรำชพัสดุ (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะขอดำเนินกำรใด ๆ ในที่รำชพัสดุที่เช่ำจะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด
โดยก่อนที่จะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำ ที่จึงจะรับไว้
พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ต รวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
http://www.treasury.go.th/main.php?filename=Conta
ct_province/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 39 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบข้อมูล จัดทำแผนที่ และตรวจแบบแปลน
(หมำยเหตุ: -)

30 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

3)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูลนำเสนอผู้มีอำนำจอนุมัติ
(หมำยเหตุ: -)

5 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

4)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่ำ
(หมำยเหตุ: -)

3 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) แบบแปลนพร้อมรำยกำรประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง 7 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 6) รำยกำรคำนวณโครงสร้ำงอำคำร
ฉบับจริง 3 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 7) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและ
สถำปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ
ฉบับจริง 3 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ –

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-

-

-
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

8)

สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและ
สถำปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ
ฉบับจริง 3 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือ บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำนตัวจริงของ
ผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ)

-

9)

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
(หมำยเหตุ: (เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 200 บำท
- เกินกว่ำ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 400 บำท
- เกินกว่ำ 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 600 บำท
- หำกเกินกว่ำ 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 200 บำทต่อกำร
รังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 2,000 บำทต่อกำรนัดรังวัดหนึ่ง
ครั้ง))
2) ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบ
(หมำยเหตุ: (ตำรำงเมตรละ 2 บำทของพื้นที่แต่ละชิ้นรวมกัน หรือ
ร้อยละ 0.1 ของรำคำค่ำก่อสร้ำง แล้วแต่จำนวนไหนจะมำกกว่ำกัน
แต่ต้องไม่ต่ำกว่ำ 100 บำทในทุกกรณี))
3) ค่ำธรรมเนียมกำรออกหนังสือรับรองในปลูกสร้ำงในที่ดินรำชพัสดุ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

-

ค่ำธรรมเนียม 100 บำท
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 02278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน้ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรขออนุญำตปลูกสร้ำงบ้ำนพักอำศัยบนที่ดินรำชพัสดุ (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ ค่ำ
ทดแทน และค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้ผลผลิต
เกี่ยวกับกำรเกษตร
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ.2552
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 4
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
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คู่มือสำหรับประชำชน : 27. ผู้เช่ำขอติดตั้งป้ำยโฆษณำในที่รำชพัสดุ (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะขอดำเนินกำรใด ๆ ในที่รำชพัสดุที่เช่ำจะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด
โดยก่อนที่จะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึงจะรับไว้
พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ต รวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329 /ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
http://www.treasury.go.th/main.php?filename=Conta
ct_province /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 41 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบข้อมูล จัดทำแผนที่ และตรวจแบบแปลน
(หมำยเหตุ: -)

30 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

3)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูลนำเสนอผู้มีอำนำจอนุมัติ
(หมำยเหตุ: -)

7 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

4)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติ
(หมำยเหตุ: -)

3 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) แบบแปลนพร้อมรำยกำรประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง 7 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 6) รำยกำรคำนวณโครงสร้ำงอำคำร
ฉบับจริง 3 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 7) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและ
สถำปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ
ฉบับจริง 3 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ –

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-

-

-
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

8)

สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและ
สถำปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ
ฉบับจริง 3 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือ บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำนตัวจริงของ
ผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ)

-

9)

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
(หมำยเหตุ: (เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 200 บำท
- เกินกว่ำ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 400 บำท
- เกินกว่ำ 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 600 บำท
- หำกเกินกว่ำ 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 200 บำทต่อกำร
รังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 2,000 บำทต่อกำรนัดรังวัดหนึ่ง
ครั้ง))
2) ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบ
(หมำยเหตุ: (ตำรำงเมตรละ 2 บำทของพื้นที่แต่ละชิ้นรวมกัน หรือร้อย
ละ 0.1 ของรำคำค่ำก่อสร้ำง แล้วแต่จำนวนไหนจะมำกกว่ำกัน แต่ต้อง
ไม่ต่ำกว่ำ 100 บำทในทุกกรณี))
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 02278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน้ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: ผู้เช่ำขอติดตั้งป้ำยโฆษณำในที่รำชพัสดุ (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ ค่ำทดแทน และ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ.2552
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สำเนำคู่มือประชำชน] ผู้เช่ำขอติดตั้งป้ำยโฆษณำในที่รำชพัสดุ (N) 12/06/2562 14:11 1121740 NAN
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
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คู่มือสำหรับประชำชน : 28. กำรรังวัดสอบเขตเช่ำเพื่ออยู่อำศัย (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะขอดำเนินกำรใด ๆ ในที่รำชพัสดุที่เช่ำจะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด
โดยก่อนที่จะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำ ที่จึงจะรับไว้
พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ต รวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
http://www.treasury.go.th/main.php?filename=Conta
ct_province/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 19 วันทำกำร
ลำดับ
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้องขอรังวัด
(หมำยเหตุ: -)

ขั้นตอน

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

2)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบรังวัดและจัดทำแผนที่
(หมำยเหตุ: -)

15 วันทำกำร

3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
แจ้งผู้เช่ำ
(หมำยเหตุ: -)

3 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง
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ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) สัญญำเช่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่สำหรับพื้นที่ในภูมิภำค)
6) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือ บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำนตัวจริงของ
ผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมธนำรักษ์

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
(หมำยเหตุ: (เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 200 บำท
- เกินกว่ำ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 400 บำท
- เกินกว่ำ 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 600 บำท
- หำกเกินกว่ำ 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 200 บำทต่อกำร
รังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 2,000 บำทต่อกำรนัดรังวัดหนึ่ง
ครั้ง))
2) ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบ
(หมำยเหตุ: (ตำรำงเมตรละ 2 บำทของพื้นที่แต่ละชิ้นรวมกัน หรือร้อย
ละ 0.1 ของรำคำค่ำก่อสร้ำง แล้วแต่จำนวนไหนจะมำกกว่ำกัน แต่ต้อง
ไม่ต่ำกว่ำ 100 บำทในทุกกรณี))
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 02278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน้ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรรังวัดสอบเขตเช่ำเพื่ออยู่อำศัย (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ ค่ำทดแทน
และค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2552
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มอื ประชำชน: [สำเนำคู่มือประชำชน] กำรรังวัดสอบเขตเช่ำเพื่ออยู่อำศัย (N) 12/06/2562 14:32 1121746 NAN
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คู่มือสำหรับประชำชน : 29. กำรรังวัดสอบเขตเช่ำเพื่อประกอบกำรเกษตร (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะขอดำเนินกำรใด ๆ ในที่รำชพัสดุที่เช่ำจะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด
โดยก่อนที่จะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึงจะรับไว้
พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ต รวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
http://www.treasury.go.th/main.php?filename=Conta
ct_province/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 24 วันทำกำร
ลำดับ
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้องขอรังวัด
(หมำยเหตุ: -)

ขั้นตอน

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

2)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบรังวัดและจัดทำแผนที่
(หมำยเหตุ: -)

20 วันทำกำร

3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
แจ้งผู้เช่ำ
(หมำยเหตุ: -)

3 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) สัญญำเช่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 6) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือ บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำนตัวจริงของ
ผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมธนำรักษ์
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ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
(หมำยเหตุ: (เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 200 บำท
- เกินกว่ำ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 400 บำท
- เกินกว่ำ 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 600 บำท
- หำกเกินกว่ำ 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 200 บำทต่อกำร
รังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 2,000 บำทต่อกำรนัดรังวัดหนึ่ง
ครั้ง))
2)

เงินอื่นๆ
(หมำยเหตุ: ((ถ้ำมี)))

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 02278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
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ลำดับ
7)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
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ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรรังวัดสอบเขตเช่ำเพื่อประกอบกำรเกษตร (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ ค่ำทดแทน
และค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2552
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สำเนำคู่มือประชำชน] กำรรังวัดสอบเขตเช่ำเพื่อประกอบกำรเกษตร (N) 12/06/2562
15:11 1121757 NAN
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -
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คู่มือสำหรับประชำชน : 30. กำรก่อสร้ำงสะพำน ทำงเชื่อม วำงท่อระบำยน้ำ ทำทำงเข้ำ-ออก ผ่ำนที่รำชพัสดุ (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีมีควำมประสงค์จะขอเช่ำหรือขอพัฒนำที่รำชพัสดุที่เช่ำ จะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด และ
ก่อนที่ผู้ยื่นคำขอจะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึง
จะรับไว้พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ต รวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
/http://www.treasury.go.th/main.php?filename=Cont
act_province/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 43 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบแบบแปลนและจัดทำแผนที่
(หมำยเหตุ: -)

30 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

3)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ
(หมำยเหตุ: -)

7 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

4)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติ
(หมำยเหตุ: -)

5 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) ทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) แบบแปลนพร้อมรำยกำรประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง 7 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 6) รำยกำรคำนวณโครงสร้ำงอำคำร
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 7) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและ
สถำปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-

-

-

คู่มือสำหรับประชำชนของกรมธนำรักษ์ หน้ำ 181

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
8) สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและ
สถำปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 9) สัญญำเช่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 10) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมธนำรักษ์

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำทดแทนกำรใช้ประโยชน์ในที่รำชพัสดุเป็นเงินก้อนเดียว
(หมำยเหตุ: -)
2)

3)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบตำรำงเมตรละ 2 บำท ของพื้นที่แต่ละ ชิ้นรวมกัน หรือร้อยละ 0.1 ของรำคำค่ำก่อสร้ำง แล้วแต่จำนวน
ไหนจะมำกกว่ำกัน แต่ต้องไม่ต่ำกว่ำ 100 บำทในทุกกรณี
(หมำยเหตุ: -)
ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
- เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 200 บำท
- เกินกว่ำ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 400 บำท
- เกินกว่ำ 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 600 บำท
- หำกเกินกว่ำ 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 200 บำท ต่อ
กำรรังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 2,000 บำทต่อกำรนัด
รังวัดหนึ่งครั้ง
(หมำยเหตุ: -)
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ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
4) วำงหลักประกันควำมเสียหำยระหว่ำงกำรก่อสร้ำงเป็นเงินร้อยละ 10 ของรำคำก่อสร้ำง
(หมำยเหตุ: -)
5) เงินอื่นๆ (ถ้ำมี)
(หมำยเหตุ: -)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 02278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
(หมำยเหตุ: -)
7) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
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ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
8) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
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ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรก่อสร้ำงสะพำน ทำงเชื่อม วำงท่อระบำยน้ำ ทำทำงเข้ำ-ออก ผ่ำนที่รำชพัสดุ (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ
ค่ำทดแทน และค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้
ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ.2552
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สำเนำคู่มือประชำชน] กำรก่อสร้ำงสะพำน ทำงเชื่อม วำงท่อระบำยน้ำ ทำทำงเข้ำ-ออก
ผ่ำนที่รำชพัสดุ (N) 12/06/2562 15:01 1121753
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: คู่มือสำหรับประชำชนของกรมธนำรักษ์ หน้ำ 185

คู่มือสำหรับประชำชน : 31. กำรขอแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสำรกำรเช่ำ (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2552 ข้อ 24 กำหนดให้กำรจัดให้เช่ำที่รำชพัสดุ
กำรใช้สิทธิตำมสัญญำเช่ำ กำรบอกเลิกสัญญำเช่ำ กำรจัดทำสัญญำต่ำงตอบแทนอื่นนอกเหนือกำรจัดให้ เช่ำ กำรใช้สิทธิตำม
สัญญำต่ำงตอบแทนและกำรบอกเลิกสัญญำต่ำงตอบแทน ให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของกรมธนำรักษ์ ซึ่งตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว
ผู้เช่ำที่ดินรำชพัสดุที่มีควำมประสงค์จะเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล จึงสำมำรถดำเนินกำรได้โดยควำมเห็นชอบจำกกรมธนำรักษ์ โดย
เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอจะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด และก่อนที่ผู้ยื่นคำขอจะ ลงนำมในคำขอ
จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่ และในกำรรับคำขอเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องแนบประกอบในกำรยื่นคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึงจะรับไว้พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ต รวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
http://www.treasury.go.th/main.php?filename=Conta
ct_province/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 5 ชั่วโมง
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสำร รวบรวมเสนอควำมเห็น
(หมำยเหตุ: -)

2)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่ำ
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
2.5 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2.5 ชั่วโมง

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ –
3)

ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ –

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง
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ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) สัญญำเช่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 6) ใบสำคัญแสดงกำรเช่ำที่รำชพัสดุ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 7) บัตรประจำตัวผู้เช่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 8) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำนจริงของผู้
มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมธนำรักษ์

กรมธนำรักษ์

กรมธนำรักษ์

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร
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ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 02278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
8) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
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ลำดับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
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ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสำรกำรเช่ำ (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2)คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ
ค่ำทดแทน และค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้
ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
3)พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
4)พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
5)ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ.2552
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: 0
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 3
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สำเนำคู่มือประชำชน] กำรขอแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสำรกำรเช่ำ 12/06/2562 15:02
1121754 หมิว
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: คู่มือสำหรับประชำชนของกรมธนำรักษ์ หน้ำ 191

คู่มือสำหรับประชำชน : 32. กำรออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่รำชพัสดุ (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2552 ข้อ 24 กำหนดให้กำรจัดให้เช่ำที่รำชพัสดุ
กำรใช้สิทธิตำมสัญญำเช่ำ กำรบอกเลิกสัญญำเช่ำ กำรจัดทำสัญญำต่ำงตอบแทนอื่นนอกเหนือกำรจัดให้เช่ำ กำรใช้สิทธิตำม
สัญญำต่ำงตอบแทนและกำรบอกเลิกสัญญำต่ำงตอบแทน ให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของกรมธนำรักษ์ ซึ่งตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว
ผู้เช่ำที่ดินรำชพัสดุที่มีควำมประสงค์จะขอให้ออกหนังสือรับรองกำรเป็นผู้เช่ำที่รำชพัสดุ จึงสำมำรถดำเนินกำรได้โดยควำม
เห็นชอบจำกกรมธนำรักษ์ โดยเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอจะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด และก่อนที่ผู้
ยื่นคำขอจะลงนำมในคำขอจะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่ และ
ในกำรรับคำขอเอกสำรหลักฐำนที่ต้องแนบประกอบในกำรยื่นคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึงจะรับไว้พิจำรณำและ
บันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ต รวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่ให้บริกำร
http://www.treasury.go.th/main.php?filename=Conta
ct_province/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 1 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

2)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ
(หมำยเหตุ: -)

3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติพร้อมแจ้งผู้ขอ
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
2.15 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2.15 ชั่วโมง

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

0.5 วัน

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ้ำมี)
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) สัญญำเช่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 6) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ และทะเบียนบ้ำนจริงของผู้มอบ
อำนำจและผู้รับมอบอำนำจ)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมธนำรักษ์
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ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมกำรออกหนังสือรับรอง ครั้งละ 100 บำท
(หมำยเหตุ: -)
2)

เงินอื่นๆ (ถ้ำมี)
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 02278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
8) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
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ลำดับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
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ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่รำชพัสดุ (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ ค่ำทดแทน และ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้ผลผลิตเกี่ยวกับกำรเกษตร
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2552
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: 0
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 4
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 5
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สำเนำคู่มือประชำชน] กำรออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่รำชพัสดุ (N) 12/06/2562 15:26 1121759 หมิว
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -
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คู่มือสำหรับประชำชน : 33. กำรขอเปลี่ยนแปลงสภำพพื้นที่หรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังน้ำใดๆ หรือตัดฟัน
ต้นไม้ยืนต้นในที่ดินที่เช่ำ (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะขอดำเนินกำรใด ๆ ในที่รำชพัสดุที่เช่ำ จะต้องยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กรมธนำรักษ์กำหนด
โดยก่อนที่จะลงนำมในคำขอ จะต้องอ่ำนข้อควำมในคำขอเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำเป็นไปตำมควำมประสงค์หรือไม่
และจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่กรมธนำรักษ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่จึงจะรับไว้
พิจำรณำและบันทึกคำขอได้
หมำยเหตุ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ต รวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
ชั้น 1 กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำนที่
ให้บริกำร/http://www.treasury.go.th/main.php?filenam
e=Contact_province/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 26 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบรังวัดจัดทำแผนที่
(หมำยเหตุ: -)

15 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

3)

กำรพิจำรณำ
รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ
(หมำยเหตุ: -)

7 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

4)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่ำ
(หมำยเหตุ: -)

3 วันทำกำร

สำนักบริหำรที่รำชพัสดุ
กรุงเทพมหำนคร /
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) สัญญำเช่ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 6) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ((กรณีมอบอำนำจ หนังสือมอบอำนำจ ผู้มอบ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือ บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- สำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง ผู้รับมอบอำนำจ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมธนำรักษ์

-
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรบำนำญ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- สำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง))

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมกำรออกหนังสือรับรอง ครั้งละ 100 บำท
(หมำยเหตุ: -)
2)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
- เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 200 บำท
- เกินกว่ำ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 400 บำท
- เกินกว่ำ 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 600 บำท
- หำกเกินกว่ำ 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 200 บำท ต่อ
กำรรังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 2,000 บำทต่อกำรนัด
รังวัดหนึ่งครั้ง

-

(หมำยเหตุ: -)
3)

เงินอื่นๆ (ถ้ำมี)
(หมำยเหตุ: -)

-
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหำรที่รำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร ชั้น 1/สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ ที่อยู่ตำมหน่วยงำน
ที่ให้บริกำร หรือที่สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์ ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
(หมำยเหตุ: -)
2) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร กรมธนำรักษ์
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400"
(หมำยเหตุ: -)
3) ทำงโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส่วนอำนวยกำร หมำยเลข 02278 5538
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงเว็บไซต์กรมธนำรักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์"
(หมำยเหตุ: -)
5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนงำนขึ้นอยู่กับปริมำณงำนและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในแต่ละสำนักงำน
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอเปลี่ยนแปลงสภำพพื้นที่หรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังน้ำใดๆ หรือตัดฟันต้นไม้ยืนต้น
ในที่ดินที่เช่ำ (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2545
2) คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 683/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ ค่ำ
ทดแทน และค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ รวมทั้งกำรกำหนดควำมหมำยและเวลำให้ผลผลิต
เกี่ยวกับกำรเกษตร
3) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ พ.ศ.2552
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
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คู่มือสำหรับประชำชน : 34. กำรให้บริกำรข้อมูลรำคำประเมิน (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ขอต้องกรอกคำร้องกำรขอใช้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร เพื่อแสดงควำมประสงค์จะขอรับบริกำรตรวจดู ข้อมูล
ขอสำเนำข้อมูล หรือขอสำเนำที่มีผู้รับรองสำเนำเอกสำรในเรื่องบัญชีรำคำประเมินที่ดินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้ำง และอำคำร
ชุดได้ทั่วประเทศ กำรให้บริกำรข้อมูลนี้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540
1. บัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน กำหนดรำคำประเมินที่ดินแต่ละแปลงเป็นตำรำงวำ ผู้ขอจะต้องทรำบเลขที่
โฉนดที่ดิน ระวำง-แผ่น เลขที่ดิน หน้ำสำรวจ ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้ถูกต้องครบถ้วนจึงจะสำมำรถตรวจสอบได้
2. กำรขอทรำบรำคำประเมินอำคำรชุด ผู้สอบถำมจะต้องแจ้งชื่ออำคำรชุด เขต/อำเภอ จังหวัด ที่ตั้งอำคำรชุดและชัน้ ที่ห้องชุดตั้งอยู่
3. กำรขอทรำบรำคำประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้ำง ผู้สอบถำมจะต้องแจ้งจังหวัด ประเภทสิ่งปลูกสร้ำง
4. ติดต่อขอข้อมูลรำคำประเมินที่ดิน/อำคำรชุด/โรงเรือนสิ่งปลูกสร้ำงที่ต้องกำรทรำบ ณ สำนักงำนธนำรักษ์พื้นทีจ่ ังหวัดนั้น ๆ
หมำยเหตุ ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือสำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว
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ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักประเมินรำคำทรัพย์สิน
อำคำรศูนย์รำชกำรฯเฉลิมพระเกียรติฯ
โทรศัพท์ 02-1422465-67
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ทุกพื้นที่(ที่ที่ดินตั้งอยู่
http://www.treasury.go.th/main.php?filename=Conta
ct_province/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 40 นำที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
กรอกแบบคำขอให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของกรมธนำรักษ์
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักประเมิน
รำคำทรัพย์สิน/
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
สำนักประเมิน
รำคำทรัพย์สิน/
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

2)

กำรพิจำรณำ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูล/ตำแหน่งที่ตั้ง/ประเภทของบัญชี
กำหนดรำคำประเมินฯ ที่ขอทรำบ
(หมำยเหตุ: -)

25 นำที

3)

กำรพิจำรณำ
แจ้งรำคำประเมินฯ/สำเนำบัญชีกำหนดรำคำประเมินฯที่มีผู้
รับรอง
(หมำยเหตุ: -)

5 นำที

สำนักประเมิน
รำคำทรัพย์สิน/
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)
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ลำดับ
ขั้นตอน
4) กำรพิจำรณำ
ชำระค่ำธรรมเนียมกำรขอข้อมูลข่ำวสำรพร้อมรับสำเนำ
ใบเสร็จรับเงิน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักประเมิน
รำคำทรัพย์สิน/
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
(ในภูมิภำค)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้มำรับบริกำร)
2) สำเนำโฉนดที่ดิน/ นส.3ก./นส.3/ เอกสำรอื่น
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมที่ดิน
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ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) กำรขอทรำบข้อมูลรำคำประเมิน ผู้ขอต้องกรอกแบบคำร้องฯ
ยื่ น ต่ อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ เพื่ อ ขอทรำบรำคำประเมิ น โดยไม่ ต้ อ งเสี ย
ค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)
2) กำรขอสำเนำข้อมูลหรือขอสำเนำข้อมูลที่มีกำรรับรองสำเนำ
(ถ่ำยเอกสำร) จะต้องเสียค่ำธรรมเนียมฯ โดยขนำดกระดำษ A4
สำเนำหน้ำละ 1 บำท
(หมำยเหตุ: (ทั้งนี้ กำรขอให้คำรับรองสำเนำถูกต้อง จะคิด
ค่ำธรรมเนียมหน้ำละ 5 บำท))
3) กำรขอสำเนำข้อมูลหรือขอสำเนำข้อมูลที่มีกำรรับรองสำเนำ
(ถ่ำยเอกสำร) จะต้องเสียค่ำธรรมเนียมฯ กระดำษขนำด A3 สำเนำ
หน้ำละ 3 บำท
(หมำยเหตุ: (ทั้งนี้ กำรขอให้คำรับรองสำเนำถูกต้อง จะคิด
ค่ำธรรมเนียมหน้ำละ 5 บำท))
4) กำรขอสำเนำข้อมูลหรือขอสำเนำข้อมูลที่มีกำรรับรองสำเนำ
(ถ่ำยเอกสำร) จะต้องเสียค่ำธรรมเนียมฯ กระดำษขนำด F4 สำเนำ
หน้ำละ 1.50 บำท
(หมำยเหตุ: (ทั้งนี้ กำรขอให้คำรับรองสำเนำถูกต้อง จะคิด
ค่ำธรรมเนียมหน้ำละ 5 บำท))

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

ค่ำธรรมเนียม 1 บำท

ค่ำธรรมเนียม 3 บำท

ค่ำธรรมเนียม 1.5 บำท
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเองที่ สำนักประเมินรำคำทรัพย์สิน
(หมำยเหตุ: (สำนักประเมินรำคำทรัพย์สิน ศูนย์รำชกำรฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี (อำคำรบี) ชั้น 6
ฝั่งทิศตะวันตก ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร))
2) ทำงจดหมำยส่งมำที่สำนักประเมินรำคำทรัพย์สิน
(หมำยเหตุ: (สำนักประเมินรำคำทรัพย์สิน ศูนย์รำชกำรฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี (อำคำรบี) ชั้น 6 ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210))
3) E-Mail: pvb@treasury.go.th
(หมำยเหตุ: -)
4) ทำงโทรศัพท์ 02-1422465-67
(หมำยเหตุ: -)
5) สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ทุกพื้นที่ (ที่ที่ดิน/อำคำรชุดตั้งอยู๋)
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรให้บริกำรข้อมูลรำคำประเมิน (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สำเนำคู่มือประชำชน] กำรให้บริกำรข้อมูลรำคำประเมิน (N) 12/06/2562 10:35 1121727
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: ำงอิงของ
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คู่มือสำหรับประชำชน : 35. งำนรับจ้ำงจัดทำเครือ่ งรำชอิสริยำภรณ์ เครื่องหมำยตอบแทน เหรียญทีร่ ะลึก และของสั่งจ้ำงอื่นๆ
(หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กำรดำเนินกำรผลิต และกำรส่งมอบมีระยะเวลำในกำรดำเนินงำนประมำณ 60-120 วัน นับจำกผู้ว่ำจ้ำงยืนยันกำรสั่งจ้ำง
และวำงเงินมัดจำ 50 % ของรำคำว่ำจ้ำง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบ ขนำด และจำนวนผลิต (เฉพำะรูปแบบทั่วไปและเหรียญ
พระต่ำงๆ)
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักกษำปณ์ ส่วนพัฒนำธุรกิจ ฝ่ำยกำรตลำด ที่อยู่ 13/1
หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี
โทร.02-8348300-50 ต่อ 2000-2009/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: ((ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 10 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรพิจำรณำ
รับเรื่อง
มีกำรวิเครำะห์รูปแบบ
ประมำณรำคำและเสนอรำคำ
(หมำยเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
รับชำระเงินค่ำมัดจำล่วงหน้ำ 50%
ของรำคำสั่งจ้ำง
(หมำยเหตุ: -)
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ขออนุมัติ

ระยะเวลำ
7 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักกษำปณ์

1 วันทำกำร

สำนักกษำปณ์

2 วันทำกำร

สำนักกษำปณ์
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ลำดับ
4)

ขั้นตอน
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
ดำเนินกำรผลิต/ส่งมอบ
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

0 วันทำกำร

สำนักกษำปณ์

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด)
2) ผู้อำนำจควบคุม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) หนังสือบริคณห์สนธิ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบริษัทจำกัด หรือ บริษัทจำกัด (มหำชน))
5) บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผูจ้ ัดกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบริษัทจำกัด หรือ บริษัทจำกัด (มหำชน) )
6) บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
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ลำดับ

7)

8)

9)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ (กรณีบริษัทจำกัด หรือ บริษัทจำกัด (มหำชน) )

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ใบทะเบียนพำณิชย์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้อย่ำงน้อย 1 ปี
(กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้อย่ำงน้อย 1 ปี
(กรณีบริษัทจำกัด หรือ บริษัทจำกัด (มหำชน))
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: ( ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนจัดทำเหรียญที่ระลึก
ค่ำแบบปั้นและแม่ตรำ ขึ้นอยู่กับลักษณะลวดลำย เช่น ใช้
วิธีกำรปั้นทั้งสองด้ำน วิธีกัดกรดหรือแกะจำรึก
รำคำต่อหน่วยของเหรียญพิจำรณำจำกชนิดโลหะ /น้ำหนัก
เหรียญ /จำนวนผลิต
ประเภทลักษณะพิเศษ เช่น ขัดเงำ /รมดำ /พ่นทรำยรมดำ /
พ่นทรำยรมดำพิเศษ /ชุบทอง /ชุบเงิน / ลงยำสี / พิมพ์สี
บรรจุภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรของผู้ว่ำจ้ำง รูปแบบและ
วัสดุที่ใช้ในกำรจัดทำ
))

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) กำรให้บริกำร หำกไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ สำนักกษำปณ์ 13/1
หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 วิธีกำรติดต่อ/ร้องเรียน/
ช่องทำงติดต่อด้วยตนเอง ทำงจดหมำย โทรศัพท์ 0 2834 8300 – 50 โทรสำร 0 2901 2617
(หมำยเหตุ: -)
2) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) หนังสือแจ้งควำมประสงค์จัดทำเหรียญที่ระลึก / ของสั่งจ้ำงอื่น ๆ
(หมำยเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-
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ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: งำนรับจ้ำงจัดทำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ เครื่องหมำยตอบแทน เหรียญที่ระลึก และของสั่งจ้ำงอื่นๆ (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกรมธนำรักษ์ว่ำด้วยกำรรับจ้ำงทำของ พ.ศ. 2553
2) ระเบียบกรมธนำรักษ์ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรจัดทำเหรียญกษำปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. 2542
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สำเนำคู่มือประชำชน] กำรรับจ้ำงทำของ กรณีเหรียญที่ระลึก เครื่องหมำยตอบแทน และ
ของสั่งจ้ำงอื่นๆ (N) 12/06/2562 10:35 1121722 หมิว

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -
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คู่มือสำหรับประชำชน : 36. กำรขอบันทึกภำพทรัพย์สินหรือกำรจัดแสดงภำยในพิพิธภัณฑ์ (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1) กำรขอบันทึกภำพทรัพย์สินหรือภำพถ่ำยทรัพย์สินต้องทำหนังสือขออนุญำตอย่ำงเป็นทำงกำรโดยต้องระบุเหตุผล
ควำมจำเป็น รำยกำรหรือจำนวนทรัพย์สินที่ขอบันทึกภำพ วัน เวลำ ระยะเวลำและสถำนที่ขอเข้ำบันทึกภำพ
กรณีขอบันทึกภำพวีดิทัศน์หรือภำพยนตร์ต้องแนบบทบรรยำยหรือ Scriptประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตด้วย
2) ส่งหนังสือขอบันทึกภำพทรัพย์สินได้ที่สำนักทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดิน ก่อนวันบันทึกภำพไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร
3) เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอและกำรขอบันทึกภำพทรัพย์สินเป็นไปตำม ประกำศกรมธนำรักษ์ เรื่องหลักเกณฑ์กำรขอ
บันทึกภำพทรัพย์สินเพื่อใช้ในกิจกรรมอย่ำงอื่น พ.ศ. 2549ที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123 ตอนที่ 44ง
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดิน เลขที่ 4 ถนนเจ้ำฟ้ำ
แขวงชนะสงครำม เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด))
สถานที่ให้บริการ
พิพิธภัณฑ์เหรียญกษำปณำนุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงครำม
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ปิดให้บริกำรในวันจันทร์ และวันหยุดในช่วง
เทศกำลปีใหม่และเทศกำลสงกรำนต์))
สถานที่ให้บริการ
พิพิธบำงลำพู ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงครำม เขตพระนคร
กรุงเทพมหำนคร 10200/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ปิดให้บริกำรในวันจันทร์ และวันหยุดในช่วง
เทศกำลปีใหม่และเทศกำลสงกรำนต์))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันอังคำร วันพุธ วันพฤหัส
วันศุกร์ วันเสำร์ วันอำทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
ตั้งแต่เวลำ 10:00 - 18:00 น.

ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันอังคำร วันพุธ วันพฤหัส
วันศุกร์ วันเสำร์ วันอำทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
ตั้งแต่เวลำ 10:00 - 18:00 น.
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 7 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่น – รับหนังสือ/คำขออนุญำตบันทึกภำพ ตรวจสอบควำม
เรียบร้อยครบถ้วนของเอกสำรและประสำนงำนติดต่อกับ
ผู้ขอบันทึกภำพ
(หมำยเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
นำคำขอ/หนังสือขออนุญำตบันทึกภำพเสนอผู้อำนวยกำร
สำนักทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดินทรำบ เพื่อให้หน่วยงำนหรือ
พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
(หมำยเหตุ: -)
3) กำรพิจำรณำ
หน่วยงำนหรือพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องพิจำรณำควำมเหมำะสม
และจัดทำบันทึกขออนุญำตผู้อำนวยกำรสำนักทรัพย์สินมีค่ำ
ของแผ่นดิน เพื่อให้ผู้อำนวยกำรสำนักฯ พิจำรณำอนุญำต
ให้บุคคลภำยนอกบันทึกภำพทรัพย์สินหรือกำรจัดแสดง
ทรัพย์สินในพิพิธภัณฑ์
(หมำยเหตุ: -)
4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้อำนวยกำรสำนักทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดินลงนำมอนุญำต
ตำมควำมเหมำะสม
(หมำยเหตุ: -)
5) ประสำนงำนติดต่อกับผู้ขออนุญำต เพื่อชี้แจงข้อกำหนด
กฎเกณฑ์และค่ำธรรมเนียมในกำรบันทึกภำพ
(หมำยเหตุ: -)
6) -

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักทรัพย์สินมีค่ำ
ของแผ่นดิน

1 วันทำกำร

สำนักทรัพย์สินมีค่ำ
ของแผ่นดิน

2 วันทำกำร

สำนักทรัพย์สินมีค่ำ
ของแผ่นดิน

1 วันทำกำร

สำนักทรัพย์สินมีค่ำ
ของแผ่นดิน

1 วันทำกำร

สำนักทรัพย์สินมีค่ำ
ของแผ่นดิน

1 วันทำกำร

สำนักทรัพย์สินมีค่ำ
ของแผ่นดิน
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ลำดับ

ขั้นตอน
บันทึกภำพทรัพย์สินหรือกำรจัดแสดงทรัพย์สินในพิพิธภัณฑ์
และกำรติดต่อขอรับภำพถ่ำยทรัพย์สิน พร้อมทั้งชำระ
ค่ำธรรมเนียมบันทึกภำพทรัพย์สินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) หนังสือขออนุญำตบันทึกภำพทรัพย์สินหรือกำรจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (หนังสือขออนุญำตบันทึกภำพฯ เป็นเอกสำรที่ออกจำก
หน่วยงำนต้นสังกัดที่ขออนุญำต)
3) รำยกำรทรัพย์สินที่ขอบันทึกภำพ หรือบทบรรยำย (script)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (รำยกำรทรัพย์สินที่ขอบันทึกภำพ หรือบทบรรยำย
(script) เป็นเอกสำรที่ออกจำกหน่วยงำนต้นสังกัดที่ขออนุญำต)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

-

-
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ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) กำรบันทึกภำพภำยในสถำนที่จั ดแสดง คิดเป็นชั่วโมง ชั่วโมงละ ค่ำธรรมเนียม 2,000 บำท
2,000 บำท
(หมำยเหตุ: (หำกเกินกว่ำ 1 ชั่วโมง คิดอัตรำชั่วโมงละ 1,000 บำท
(เศษชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง)))
2) กำรบันทึกภำพทรัพย์สินที่จัดแสดง คิดเป็นชิ้น ชิ้นละ 500 บำท
ค่ำธรรมเนียม 500 บำท
(หมำยเหตุ: (หำกต้องกำรเคลื่อนย้ำยทรัพย์สินออกจำกตู้จัดแสดง คิด
อัตรำชิ้นละ 1,000 บำท))
3)

4)

5)

6)

ค่ ำ กระแสไฟฟ้ ำ ในกำรบั น ทึ ก ภำพนิ่ ง และวี ดิ ทั ศ น์ อั ต รำ
ค่ำธรรมเนียมวันละ 2,000 บำท
(หมำยเหตุ: (หำกประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้ำของทำงรำชกำร ต้องได้รับ
อนุญำตและชำระค่ำกระแสไฟฟ้ำต่ำงหำกจำกค่ำบำรุง))
ค่ำกระแสไฟฟ้ำในกำรถ่ำ ยภำพยนตร์ อัตรำค่ำธรรมเนียมวั น ละ
5,000 บำท
(หมำยเหตุ: (หำกประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้ำของทำงรำชกำร ต้องได้รับ
อนุญำตและชำระค่ำกระแสไฟฟ้ำต่ำงหำกจำกค่ำบำรุง))
ในกรณีที่เป็นกำรบันทึกภำพนอกเวลำรำชกำร ผู้ขออนุญำตจะต้อ ง
เป็นผู้รับผิดชอบจ่ำยค่ำล่วงเวลำให้แก่เจ้ำหน้ำที่ อัตรำค่ำธรรมเนียม
ชั่วโมงละ 100 บำท
(หมำยเหตุ: -)
หำกผู้อำนวยกำรสำนักทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดินเห็นควรอนุญำต
เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ทรัพย์สินโดยเฉพำะ อำจพิจำรณำอนุญำต โดย
ยกเว้นค่ำบำรุงหรือกำหนดค่ำบำรุงในอัตรำที่ต่ำกว่ำที่กำหนดไว้ก็ได้
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 2,000 บำท

ค่ำธรรมเนียม 5,000 บำท

ค่ำธรรมเนียม 100 บำท

ค่ำธรรมเนียม 0 บำท
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดิน เลขที่ 4 ถนนเจ้ำฟ้ำ แขวงชนะสงครำม เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200
(หมำยเหตุ: (โทรศัพท์: 0 2281 0345 - 51
โทรสำร: 0 2281 0352
E-mail: bnt@treasury.go.th ))
2) พิพิธภัณฑ์เหรียญกษำปณำนุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงครำม เขตพระนคร 10200
(หมำยเหตุ: (โทรศัพท์: 0 2282 0818
E-mail: museum.trd@gmail.com))
3) พิพิธบำงลำพู ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงครำม เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200
(หมำยเหตุ: (โทรศัพท์: 0 2281 9828
Email: museum.trd@gmail.com))
4) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
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ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอบันทึกภำพทรัพย์สินหรือกำรจัดแสดงภำยในพิพิธภัณฑ์ (N)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมธนำรักษ์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ประกำศกรมธนำรักษ์ เรื่องหลักเกณฑ์กำรขอบันทึกภำพทรัพย์สินเพื่อใช้ในกิจกรรมอย่ำงอื่น พ.ศ. 2549 ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123 ตอนที่ 44ง
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ประกำศกรมธนำรักษ์ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรขอบันทึกภำพทรัพย์สิน
เพื่อใช้ในกิจกรรมอย่ำงอื่น พ.ศ. 2549 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123 ตอนที่ 44ง
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สำเนำคู่มือประชำชน] กำรขอบันทึกภำพทรัพย์สินหรือกำรจัดแสดงภำยในพิพิธภัณฑ์ (N)
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