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คู่มือสาํหรับประชาชน: การก่อสร้างสะพาน ทางเชื�อม วางท่อระบายนํ �า ทาํทางเข้า-ออก ผ่านที�ราชพัสดุ 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การก่อสร้างสะพาน ทางเชื
อม วางท่อระบายนํ �า ทําทางเข้า-ออก ผา่นที
ราชพสัด ุ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางที
ตั �งอยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0  วนัทําการ 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  
 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 2  
 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  
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10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การก่อสร้างสะพาน ทางเชื
อม วางทอ่ระบายนํ �า ทําทาง 
เข้า-ออก ผา่นที
ราชพสัด ุ14/07/2558 15:43  

11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานที�ให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุที
ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที
ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพฒันาที
ราชพสัดทีุ
เชา่ จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์กําหนด และ
ก่อนที
ผู้ ยื
นคําขอจะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบข้อมลูตรวจสอบ

แบบแปลนและ 

จดัทําแผนที
 

30 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

 

3) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูกําหนด

เงื
อนไขเสนอผู้ มีอํานาจ

พิจารณา 

 

7 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิ 

 

5 วนัทําการ ผู้วา่ราชการจงัหวดั

สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   43 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 
ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ชดุ - 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบแปลนพร้อม

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 7 0 ชดุ - 

2) 
รายการคํานวณ

โครงสร้างอาคาร 

- 3 0 ชดุ - 

3) 

หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุและ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชดุ - 

4) 

สําเนา

ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

และ

- 3 0 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สถาปัตยกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

5) 
สญัญาเชา่ สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 0 ฉบบั - 

6) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ 

- 1 1 ชดุ (กรณีมอบอํานาจ 

หนงัสือมอบ

อํานาจ ผู้มอบ

อํานาจ - สําเนา

บตัรประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง - สําเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอํานาจ - 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง - สําเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง ) 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที�ทางราชการกาํหนดตามระเบียบฯ 

- คา่ทดแทนการใช้ประโยชน์ในที
ราชพสัดเุป็นเงินก้อนเดียว (จํานวนเงินที
..) 

- คา่ธรรมเนียมการตรวจแบบ 

- คา่ธรรมเนียมการรังวดั 

- วางหลกัประกนัความเสียหายระหวา่งการก่อสร้าง 

- และเงินอื
นๆ (ถ้ามี)  

หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ติดตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม  

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 
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2) ช่องทางการร้องเรียน2) จดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน3) ทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข  02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย ณฐัวีร์วรรณ เหลืองสวุาลยั 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิHให้กระทรวงการคลัง 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ : สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้กระทรวงคลงั 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง : 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางที
ตั �งอยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนัทําการ 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  
 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 2  
 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  
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10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้
กระทรวงคลงั 13/07/2558 14:08  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในที
ราชพสัดทีุ
เชา่จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

2) 
การพิจารณา 

 

ตรวจสอบผลงานและ

ระยะเวลาที
ขอขยายการก่อ

10 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ก่อสร้าง 

 

3) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบหลกัฐานและ

รวบรวมข้อมลูกําหนด

เงื
อนไขพร้อมเสนอ

ความเห็นผู้ มีอํานาจ

พิจารณา 

 

7 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ตรวจสอบหลกัฐานและ

รวบรวมข้อมลูกําหนด

เงื
อนไขพร้อมเสนอ

ความเห็นผู้ มีอํานาจ

พิจารณา 

 

5 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   23 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) กรณีนิติบคุคล     
- สําเนาหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บคุคลและ
หนงัสือมอบ
อํานาจ (กรณีที�
ได้รับมอบอํานาจ
ให้ดําเนินการ
แทน) 

- 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ไมมี่เอกสารที�

ต้องยื�นประกอบ 

- 0 0 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที�ทางราชการกาํหนดตามระเบียบฯ 

- คา่ธรรมเนียมการอนญุาต 100 บาท 

- คา่ตอบแทนการใช้ประโยชน์ที
ดนิระหวา่งก่อสร้างเทา่กบัคา่เชา่อาคาร 

- และเงินอื
นๆ (ถ้ามี)  

หมายเหตุ – 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ติดตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม  

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน2) จดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน3) ทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข 02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
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คูมื่ออยู่

ระหวา่งการ

ปรับปรุงแก้ไข

วันที�พมิพ์ 

15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย ณฐัวีร์วรรณ เหลืองสวุาลยั 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอแก้ไขชื�อ-ชื�อสกุลในเอกสารการเช่า 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน : การขอแก้ไขชื
อ-ชื
อสกลุในเอกสารการเชา่ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง : 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที
มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางที
ตั �งอยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0 วนัทําการ 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 1  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 5  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  
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10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอแก้ไขชื
อ-ชื
อสกลุในเอกสารการเช่า 14/07/2558 
16:36  

11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานที�ให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุที
ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที
ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัหาประโยชน์ในที
ราชพสัด ุพ.ศ. 2552 ข้อ 24 กําหนดให้การจดัให้เช่าที
ราชพสัด ุ

การใช้สิทธิตามสญัญาเชา่ การบอกเลิกสญัญาเชา่ การจดัทําสญัญาตา่งตอบแทนอื
นนอกเหนือการจดัให้เช่า การใช้สิทธิ

ตามสญัญาตา่งตอบแทนและการบอกเลิกสญัญาตา่งตอบแทน ให้เป็นอํานาจหน้าที
ของกรมธนารักษ์ ซึ
งตามหลกัเกณฑ์

ดงักล่าวผู้ เช่าที
ดินราชพัสดุที
มีความประสงค์จะเปลี
ยนชื
อ-ชื
อสกุล จึงสามารถดําเนินการได้โดยความเห็นชอบจาก

กรมธนารักษ์ โดยเงื
อนไขในการยื
นคําขอจะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์กําหนดและก่อนที
ผู้ ยื
นคําขอจะลง

นามในคําขอจะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ และในการ

รับคําขอเอกสารหลกัฐานที
ต้องแนบประกอบในการยื
นคําขอให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 

หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
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13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

1. รับคําร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร รวบรวมเสนอ

ความเห็น 

 

3.5 ชั
วโมง สํานกังานธนา

รักษ์พื �นที
สงขลา 

- 

2) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

2. ผู้ มีอํานาจพิจารณา

อนมุตัพิร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

3.5 ชั
วโมง สํานกังานธนา

รักษ์พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   1 วนัทําการ 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 
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15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สญัญาเชา่ สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 0 ฉบบั - 

2) 

ใบสําคญัแสดง

การเชา่ที�ราช

พสัด ุ

สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 0 ฉบบั - 

3) 
บตัรประจําตวัผู้

เชา่ 

สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 0 ฉบบั - 

4) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ 

หนงัสือมอบ

อํานาจ ผู้มอบ

อํานาจ - สําเนา

บตัรประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง - สําเนา

ทะเบียนบ้าน
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอํานาจ - 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง - สําเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที�ทางราชการกาํหนดตามระเบียบฯ 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ - 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ติดตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม  

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 



19/272 

 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน2) จดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน3) ทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข  02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย ณฐัวีร์วรรณ เหลืองสวุาลยั 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน : การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิHให้กระทรวงคลัง 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน : การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้กระทรวงคลงั 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง : 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ : สว่นกลาง, สว่นกลางที
ตั �งอยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0 วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 2  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  
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10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้
กระทรวงคลงั 13/07/2558 11:48  

11. ช่องทางการให้บริการ  
 สถานที�ให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุที
ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที
ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในที
ราชพสัดทีุ
เชา่จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 



22/272 

 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

 

2) 
การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลู 

 

2 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

3) 
การพิจารณา 

 

ตรวจสอบแบบแปลน 

 

40 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

4) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูกําหนด

เงื
อนไขเสนอผู้ มีอํานาจ

พิจารณาเงื
อนไขเสนอผู้ มี

อํานาจอนมุตัิหลกัการ 

 

7 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

5) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

3 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   53 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ใบสําคญัการ - 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เปลี�ยนชื�อ 

2) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 1 1 ฉบบั ( 

(สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

) 

3) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

- 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบแปลนพร้อม

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 7 0 ชดุ - 

2) รายการคํานวณ - 3 0 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

โครงสร้างอาคาร 

3) 

หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุและ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชดุ - 

4) 

สําเนา

ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

และ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชดุ - 

5) 

กรณีนิติบคุคล     

- สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคลและ

หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณีที�

ได้รับมอบอํานาจ

ให้ดําเนินการ

- 1 1 ฉบบั - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แทน) 

6) 

กรณีมอบอํานาจ     

หนงัสือมอบ

อํานาจ     ผู้มอบ

อํานาจ - สําเนา

บตัรประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ                        

บตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                      

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง     

ผู้ รับมอบอํานาจ 

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ                                    

หรือบตัร

ประจําตวั

- 1 1 ฉบบั - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                         

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที�ทางราชการกาํหนดตามระเบียบฯ 

 คา่ธรรมเนียมการตรวจแบบ และเงินอื
นๆ (ถ้ามี) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ติดตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม  

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน2) จดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน3) ทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข 02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 
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5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 
 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย ณฐัวีร์วรรณ เหลืองสวุาลยั 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอเช่าที�ดนิราชพัสดุแทนผู้เช่าเดมิที�ถงึแก่กรรม 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอเชา่ที
ดนิราชพสัดแุทนผู้ เชา่เดมิที
ถึงแก่กรรม 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางที
ตั �งอยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0 วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 1  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 3  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 1  
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10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอเช่าที
ดินราชพสัดแุทนผู้ เชา่เดมิที
ถึงแก่กรรม  
13/07/2558 16:17  

11. ช่องทางการให้บริการ  
 

 

 

สถานที�ให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

 ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในที
ราชพสัดทีุ
เชา่จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้องตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

2) การพิจารณา ตรวจสอบรังวดัจดัทําแผนที
 15 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์ - 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

  พื �นที
สงขลา 

3) 

การพิจารณา 

 

จดัทําประกาศขอเชา่เสนอผู้

มีอํานาจลงนามในประกาศ 

 

3 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

4) 
การพิจารณา 

 

ปิดประกาศ 

 

30 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

5) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูกําหนด

เงื
อนไขนําเสนอผู้ มีอํานาจ

อนมุตัิ 

 

7 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

6) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจอนมุตัพิร้อมแจ้ง

ผู้ขอ 

 

3 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   59 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ทะเบียนสมรส กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (- คูส่มรสของผู้

เชา่เดมิ  (คูส่มรส
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

โดยชอบด้วย

กฎหมาย) 

   

� ใบจด

ทะเบียนสมรส  /

หยา่  )ฉบบัจริง (

และถ่ายสําเนา 

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

� กรณีที�มี

ชีวิตอยู ่บตัร

ประชาชน และ

ทะเบียนบ้านของ

คูส่มรส  

และถ่ายสําเนา  

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

� กรณีที�ไม่

มีชีวิต  สําเนาใบ

มรณบตัร พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

( 

2) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (บตัรประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เจ้าหน้าที�ของรัฐ

หรือบตัรประจําตวั 

ข้าราชการ

บํานาญ (ฉบบั

จริง)  และถ่าย

สําเนาพร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง ของผู้ เชา่

แทนและผู้ ที�สละ

สิทธิการเชา่

ทั 6งหมด) 

3) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ทะเบียนบ้าน 

(ฉบบัจริง)  และ

ถ่ายสําเนา พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้องของของผู้

เชา่แทน และผู้ ที�

สละสิทธิการเชา่

ทั 6งหมด) 

 
 
 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สญัญาเชา่ฉบบั

เดมิ/ใบสําคญั

แสดงการเชา่/

บตัรประจําตวัผู้

เชา่ 

สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 1 ฉบบั (ถ้าเอกสาร

ดงักลา่วสญูหาย/

ไมพ่บ  ให้ไปแจ้ง

ความหายที�สถานี

ตํารวจ และนําใบ

แจ้งความหาย

ดงักลา่วไป

ประกอบการ

พิจารณาเรื�อง

ดงักลา่ว) 

2) 
ใบมรณบตัรของ

ผู้ เชา่เดมิ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 

เอกสารของผู้ขอ

เชา่แทนผู้ เชา่เดมิ

ที�ถึงแก่กรรม 

- 1 1 ฉบบั (1.   หนงัสือสละ

สิทธิการเชา่ที�ราช

พสัดทีุ�มีลายมือชื�อ

ผู้ ที�มีสิทธิขอเชา่

แทนผู้ เชา่เดมิ                  

แตข่อสละสิทธิ

การเชา่ทั 6งหมด 

2.   หนงัสือการ

สละสิทธิการขอ

ถอนเงินประกนั

การเชา่ ของ

ทายาทที�มีสิทธิรับ

มรดก                   

แตป่ระสงค์จะ
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สละสิทธิการขอรับ

เงินประกนัการเชา่

ทั 6งหมด 

3.   บตัรประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ

หรือบตัรประจําตวั 

ข้าราชการ

บํานาญ (ฉบบั

จริง)  และถ่าย

สําเนาพร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง ของผู้ เชา่

แทนและผู้ ที�สละ

สิทธิการเชา่

ทั 6งหมด 

4.   ทะเบียนบ้าน 

(ฉบบัจริง)  และ

ถ่ายสําเนา พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้องของของผู้

เชา่แทน และผู้ ที�

สละสิทธิการเชา่

ทั 6งหมด 

5.   คูส่มรสของผู้
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ที�สละสิทธิการ

เชา่/สละสิทธิการ

ขอถอนเงินประกนั 

(คูส่มรสโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย)    

� สําเนาใบ

จดทะเบียนสมรส 

 /หยา่  พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

� กรณีที�มี

ชีวิตอยู ่ - สําเนา

บตัรประชาชน

และสําเนา

ทะเบียนบ้าน 

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

                     - 

หนงัสือยินยอมให้

ทํานิติกรรมของคู่

สมรส 

� กรณีที�ไม่

มีชีวิต  สําเนาใบ

มรณบตัร พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง(  
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ  (ชาํระล่วงหน้าเป็นรายปี) 

หมายเหตุ - 

2) ค่าธรรมเนียมการจัดเช่าให้เช่า  2 เท่า ของค่าเช่า 1 ปี  (กรณียื�นคาํร้องภายหลังระยะเวลาที�ทาง
ราชการกาํหนด) 

หมายเหตุ - 

3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 

หมายเหตุ ( 

- เนืIอที&ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง 

- เนืIอที&เกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ใหเ้รียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง  

- เนืIอที&เกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ใหเ้รียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง  

- เนืIอที&เกิน 10 ไร่ ขึIนไป  ให้เรียกเก็บเพิ&มขึIนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ&งไร่  

ทัIงนีI ใหเ้รียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง) 

4) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ไปดาํเนินการโอนกรรมสิทธิHสิ�งปลูกสร้าง หลังละ  200.-บาท 

ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

หมายเหตุ - 

5) เงนิประกันสัญญาเช่า (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี) 

หมายเหตุ - 

และเงินอื
น (ถ้ามี) 
 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ติดตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม  

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 
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2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘ 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 
 
 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย วนิดา โคนกระโทก 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอเช่าที�ดนิราชพัสดุเพื�อประกอบการเกษตร 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอเชา่ที
ดนิราชพสัดเุพื
อประกอบการเกษตร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางที
ตั �งอยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนัทําการ 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 1  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  
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10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอเช่าที
ดินราชพสัดเุพื
อประกอบการเกษตร 
13/07/2558 14:20  

11. ช่องทางการให้บริการ  
 

 

 

สถานที�ให้บริการ  สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพฒันาที
ราชพสัดทีุ
เชา่ จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์กําหนด และ
ก่อนที
ผู้ ยื
นคําขอจะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ตรวจสอบข้อมลูและจดัทํา

แผนที
 

 

20 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

3) 

- 

 

จดัทําประกาศขอเชา่เสนอผู้

มีอํานาจลงนามในประกาศ 

 

3 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

4) 
- 

 

ปิดประกาศ 30 วนั 

 

30 วนั สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

5) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูกําหนด

เงื
อนไขเสนอผู้ มีอํานาจ

พิจารณา 

 

7 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

6) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

5 วนัทําการ ผู้วา่ราชการจงัหวดั

สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   66 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการดําเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 53 วนัทําการ 
 
 
 
 
 
 



41/272 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (หรือบตัร

ประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจํา

ข้าราชการ

บํานาญ (ฉบบั

จริง) พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง ) 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

 
 
 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนที�สงัเขป

บริเวณที�ขอเชา่

หรือแผนที�แสดง

ตําแหนง่ที�ดนิ

เพื�อขอเชา่ 

สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 0 ฉบบั - 

2) 
กรณีนิติบคุคล

สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

- 1 0 ฉบบั - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ทะเบียนนิติ

บคุคลและ

หนงัสือมอบ

อํานาจ 

3) 

กรณีมอบอํานาจ

ใช้เอกสาร       

1.1 หนงัสือมอบ

อํานาจ -

 ผู้มอบ

อํานาจ  1)

 สําเนา

บตัรประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง   2)   

สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

   -

 ผู้ รับ

- 0 0 ฉบบั - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

มอบอํานาจ และ

พยานการมอบ

อํานาจ              

1)   สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง  

 2) สําเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า (ต่อปี ) ตามระเบียบของทางราชการ 

หมายเหตุ - 

 

2) ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า 2 เท่าของค่าเช่า 1 ปี 

หมายเหตุ - 
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3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 
- เนื �อที�ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท 
- เกินกว่า 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 300 บาท 
- เกินกว่า 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 500 บาท 
- หากเกินกว่า 10 ไร่ ขึ �นไป เรียกเก็บเพิ�มขึ �นไร่ละ 100 บาทต่อการรังวัดหนึ�งครั�ง  
แต่ทั �งนี �ไม่เกินแปลงละ 1,000 บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ�งครั�ง 

หมายเหตุ - 

 

4) เงนิประกันสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่า 1 ปี 

หมายเหตุ - 

 

5) อัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม หรือเงนิอื�นๆ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

หมายเหตุ - 

และเงินอื
นๆ (ถ้ามี) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ติดตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข 0 2278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 
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หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 
 
 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย ภารดี สวุรรณรัตนศรี 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอเช่าที�ดนิราชพัสดุเพื�อประโยชน์อย่างอื�น (กรณียกเว้นการประมูลและมีอัตราค่า
เช่าคงที�แล้ว) 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอเช่าที
ดนิราชพสัดเุพื
อประโยชน์อย่างอื
น (กรณียกเว้นการประมลูและมีอตัราคา่เชา่คงที
แล้ว) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางที
ตั �งอยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนัทําการ 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 2  
 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  
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10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอเช่าที
ดินราชพสัดเุพื
อประโยชน์อยา่งอื
น (กรณียกเว้น
การประมลูและมีอตัราคา่เช่าคงที
แล้ว) 13/07/2558 15:39  

11. ช่องทางการให้บริการ  
 สถานที�ให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพฒันาที
ราชพสัดทีุ
เชา่ จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์กําหนด และ
ก่อนที
ผู้ ยื
นคําขอจะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบข้อมลูและจดัทํา

แผนที
 

 

15 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูกําหนด

เงื
อนไขเสนอผู้ มีอํานาจ

พิจารณา 

 

7 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

5 วนัทําการ ผู้วา่ราชการจงัหวดั

สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   28 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (หรือบตัร

ประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ (ฉบบั
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

จริง) พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

3) 
ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (กรณีนิติบคุคล) 

5) 

กรณีมอบอํานาจ  

หนงัสือมอบ

อํานาจ  ผู้มอบ

อํานาจ - สําเนา

บตัรประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง  - สําเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง  

- 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู้ รับมอบอํานาจ 

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง - สําเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

6) 

กรณีบคุคลการ

ยื�นคําร้องผู้

ประสงค์ขอเช่า

ต้องมาแสดงตน

และยื�นคําร้อง

ด้วยตนเอง 

สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

0 0 ฉบบั - 
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15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนที�สงัเขป

บริเวณที�ขอเชา่

หรือแผนที�แสดง

ตําแหนง่ที�ดนิ

เพื�อขอเชา่ 

สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 0 ฉบบั - 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม หรือเงนิอื�นๆ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

- คา่เชา่ (ตอ่ปี ) ตามระเบียบของทางราชการ 

- คา่ธรรมเนียมการจดัให้เชา่ในอตัราร้อยละสองของราคาที
ดนิคณูด้วยจํานวนปีที
ให้เช่า หรือตามที
ราชการ

กําหนด 

- คา่ธรรมเนียมการรังวดั  

     เนื �อที
ไมเ่กิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท 

     เกินกว่า 1 ไร่ แตไ่มเ่กิน 5 ไร่ แปลงละ 300 บาท 

     เกินกว่า 5 ไร่ แตไ่มเ่กิน 10 ไร่ แปลงละ 500 บาท 

    หากเกินกว่า 10 ไร่ ขึ �นไป เรียกเก็บเพิ
มขึ �นไร่ละ 100 บาทตอ่การรังวดัหนึ
งครั �ง แตท่ั �งนี �ไมเ่กินแปลงละ 1,000 บาท

ตอ่การนดัรังวดัหนึ
งครั �ง 

-  เงินประกนัสญัญาเชา่เทา่กบัคา่เชา่ 1 ปี 

-  อตัราคา่เชา่ คา่ธรรมเนียม หรือเงินอื
นๆ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

และเงินอื
นๆ (ถ้ามี) 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
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หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข 0 2278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 
 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย ภารดี สวุรรณรัตนศรี 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดมิที�ถงึแก่กรรม 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอเชา่อาคารราชพสัดแุทนผู้ เชา่เดิมที
ถึงแก่กรรม 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางที
ตั �งอยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 1  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  
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10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอเช่าอาคารราชพสัดแุทนผู้ เชา่เดมิที
ถึงแก่กรรม 
14/07/2558 14:14  

11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานที�ให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในที
ราชพสัดทีุ
เชา่จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนา

รักษ์พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบข้อมลูและจดัทํา

แผนที
 

 

15 วนัทําการ สํานกังานธนา

รักษ์พื �นที
สงขลา 

- 

3) 
การพิจารณา 

 

ตรวจสอบสภาพอาคาร 

 

20 วนัทําการ สํานกังานธนา

รักษ์พื �นที
สงขลา 

- 

4) 

การพิจารณา 

 

จดัทําประกาศขอเชา่เสนอผู้

มีอํานาจลงนามในประกาศ 

 

3 วนัทําการ สํานกังานธนา

รักษ์พื �นที
สงขลา 

- 

5) 
การพิจารณา 

 

ปิดประกาศ 

 

30 วนั สํานกังานธนา

รักษ์พื �นที
สงขลา 

- 

6) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูกําหนด

เงื
อนไขเสนอผู้ มีอํานาจ

พิจารณาอนมุตัิ 

 

7 วนัทําการ สํานกังานธนา

รักษ์พื �นที
สงขลา 

- 

7) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

3 วนัทําการ สํานกังานธนา

รักษ์พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   79 วนัทําการ 
 
 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที&ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สญัญาเชา่ฉบบั

เดมิ 

สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 1 ฉบบั (ถ้าเอกสาร

ดงักลา่วสญูหาย/

ไมพ่บ ให้ไปแจ้ง

ความหายที�สถานี

ตํารวจ โดยนําใบ

บนัทกึประจําวนั

ดงักลา่วไป

ประกอบการ

พิจารณาเรื�อง

ดงักลา่ว) 

2) 
ใบมรณบตัรของ

ผู้ เชา่เดมิ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 

คูส่มรสของผู้ เชา่

เดมิ (คูส่มรสโดย

ชอบด้วย

กฎหมาย)     - 

ใบจดทะเบียน

สมรส/หยา่ (ฉบบั

- 1 1 ฉบบั - 



57/272 

 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

จริง) และถ่าย

สําเนา พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง       กรณี

ที�มีชีวิตอยู ่บตัร

ประจําตวั

ประชาชนและ

ทะเบียนบ้าน 

(ฉบบัจริง)                           

และถ่ายสําเนา 

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง       

กรณีที�ไมมี่ชีวิต 

สําเนาใบมรณ

บตัร พร้อม

รับรองสําเนา 

(ฉบบัจริง) 

4) 

เอกสารที�ทายาท

โดยธรรมของผู้

เชา่เดมิที�ถึงแก่

กรรม จะต้อง

จดัเตรียมให้

ครบถ้วน 

- 1 1 ฉบบั (1. หนงัสือสละ

สิทธิการเชา่ที�ราช

พสัด ุ

2. หนงัสือการสละ

สิทธิการขอถอน

เงินประกนั 

3. บตัรประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจําตวั 

ข้าราชการ

บํานาญ (ฉบบั

จริง) และถ่าย

สําเนา พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง ของผู้ เชา่ 

แทน/ผู้ ที�สละสิทธิ

การเชา่ทั 6งหมด 

4. ทะเบียนบ้าน 

(ฉบบัจริง) และ

ถ่ายสําเนา พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง ของผู้ขอ

เชา่แทน/ 

ผู้ ที�สละสิทธิการ

เชา่ทั 6งหมด 

5. หลกัฐานการ

เปลี�ยนชื�อตวั ชื�อ

สกลุ (ฉบบัจริง) 

และถ่ายสําเนา  

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง (ถ้า

มี) 

) 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ 

ผู้มอบอํานาจ - 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ 

บตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

                     - 

สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอํานาจ

และพยานการ

มอบอํานาจ       

                     - 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ         
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

                     - 

สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที�ทางราชการกาํหนดตามระเบียบฯ 

1) คา่เชา่ ตามระเบียบของทางราชการ  (ชําระลว่งหน้าเป็นรายปี) 
2) คา่ธรรมเนียมการจดัให้เชา่อาคารที
ราชพสัด ุ

 

 

3) คา่ธรรมเนียมการรังวดั  
3.1 เนื �อที
ไมเ่กิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ตอ่การนดัรังวดัหนึ
งครั �ง 
3.2 เนื �อที
เกิน 1 ไร่  แตไ่มเ่กิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ตอ่การนดัรังวดัหนึ
งครั �ง  
3.3 เนื �อที
เกิน 5 ไร่  แตไ่มเ่กิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ตอ่การนดัรังวดัหนึ
งครั �ง 
3.4  เนื �อที
เกิน 10 ไร่ ขึ �นไป  ให้เรียกเก็บเพิ
มขึ �นไร่ละ 100.-บาท ตอ่การนดัรังวดัหนึ
งครั �ง เศษของไร่ปัด

เป็นหนึ
งไร่  ทั �งนี � ให้เรียกเก็บไมเ่กินแปลงละ 1,000.-บาท ตอ่การนดัรังวดัหนึ
งครั �ง 
4) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ไปดําเนินการโอนกรรมสิทธิ_สิ
งปลูกสร้างหลังละ 200.-บาท 
5) เงินประกนัสญัญาเชา่ (เทา่กบัคา่เชา่ 1 ปี)  

และเงินอื
นๆ (ถ้ามี) 

อาคาร       = (ร้อยละ 20 ของราคาที
ดนิ + (ราคาก่อสร้างอาคารปัจจบุนั – คา่เสื
อมตามสภาพ) * จํานวนปีที
ให้เชา่ 

15 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ติดตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข 02 278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยุร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 
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วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย วนิดา โคนกระโทก 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอตอ่อายสุญัญาเชา่อาคารราชพสัด ุ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางที
ตั �งอยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนัทําการ 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 1  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 7  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 1  
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10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายสุญัญาเชา่อาคารราชพสัด ุ14/07/2558 
16:35  

11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานที�ให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอตอ่อายสุญัญาเชา่อาคารราชพสัด ุจะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้องตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 
การพิจารณา 

 

ตรวจสอบรังวดัจดัทําแผนที
 

 

15 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบสภาพอาคาร 

 

20 วนัทําการ สํานกัพฒันาและ

บํารุงรักษาอาคาร

ราชพสัด ุ

- 

4) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูกําหนด

เงื
อนไขนําเสนอผู้ มีอํานาจ

อนมุตัิ 

 

7 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

5) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจอนมุตัพิร้อมแจ้ง

ผู้ขอ 

 

3 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   46 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (หรือบตัร

ประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ

หรือบตัรประจําตวั
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ข้าราชการ

บํานาญ (ฉบบั

จริง)  และถ่าย

สําเนาพร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง ) 

3) 
ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

4) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (กรณีนิติบคุคล  

สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณีที�

ได้รับมอบอํานาจ

ให้ดําเนินการ

แทน)) 

5) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ -

 ผู้มอบ

อํานาจ  1)

 สําเนา

บตัรประจําตวั

- 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง    

2)   สําเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง   

-ผู้ รับมอบอํานาจ 

และพยานการ

มอบอํานาจ              

1)    สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถกูต้อง   

2) สําเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สญัญาเชา่ฉบบัผู้

เชา่ 

สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หมายเหต ุ กรณี

ที�อาคารราชพสัดุ

อยูใ่นความ

ครอบครองใช้

ประโยชน์ของ

สว่นราชการใน

การยื�นขอตอ่อายุ

สญัญาเชา่

อาคารราชพสัดุ

จะต้องแนบ

หนงัสือให้ความ

ยินยอมของสว่น

ราชการนั 6นๆ มา

พร้อมด้วย 

- 1 0 ฉบบั - 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) คา่เชา่ ตามระเบียบของทางราชการ (ชําระลว่งหน้าเป็นรายเดือน) 

หมายเหต ุ- 

 

2) คา่ธรรมเนียมการตอ่อายสุญัญาเชา่ตามระเบียบของทางราชการ 

2.1 เพื
อใช้ในกิจการอนัเป็นสาธารณกศุลที
ไมไ่ด้มุง่หากําไร  ไมเ่รียกเก็บคา่ธรรมเนียม 

2.2 เพื
อประโยชน์อย่างอื
นนอกจาก 2.1 ให้เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมเมื
อครบกําหนดอายสุญัญาเชา่  ดงันี � 

2.2.1 กรณีขอตอ่อายสุญัญาเชา่ 5 ปี ให้เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมเทา่กบั 

ร้อยละ 30 {[ร้อยละ 20 ของราคาที
ดนิ +(ราคาก่อสร้างอาคารปัจจบุนั-คา่เสื
อมตามสภาพ)]/15} x 5 

2.2.2 กรณีตอ่อายสุญัญาเชา่ครั �งละ ไมเ่กิน 3 ปี ให้ 

หมายเหต ุ- 

 

3) คา่ธรรมเนียมการรังวดั 

3.1 เนื �อที
ไมเ่กิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ตอ่การนดัรังวดัหนึ
งครั �ง 

3.2 เนื �อที
เกิน 1 ไร่  แตไ่มเ่กิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ตอ่การนดัรังวดัหนึ
งครั �ง  

3.3 เนื �อที
เกิน 5 ไร่  แตไ่มเ่กิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ตอ่การนดัรังวดัหนึ
งครั �ง  

3.4       เนื �อที
เกิน 10 ไร่ ขึ �นไป  ให้เรียกเก็บเพิ
มขึ �นไร่ละ 100.-บาท ตอ่การนดัรังวดัหนึ
งครั �ง เศษของไร่ปัดเป็น

หนึ
งไร่  ทั �งนี � ให้เรียกเก็บไมเ่กินแปลงละ 1,000.-บาท ตอ่การนดัรังวดัหนึ
งครั �ง 

หมายเหตุ  

 

4) คา่ธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร 

เนื �อที
ปลกูสร้างไมเ่กิน 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บในอตัรา 200.- บาท ตอ่การนดัรังวดัหนึ
งครั �ง  ถ้าเนื �อที
ปลกูสร้าง

เกินกวา่ 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บเพิ
มขึ �นตามสว่น  ทั �งนี � ให้เรียกเก็บไมเ่กินครั �งละ 2,000.- บาท 

หมายเหตุ - 
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5) เงนิประกันสัญญาเช่า  (เท่ากับค่าเช่า 3 เดือน) 

หมายเหตุ - 

 

และเงินอื
นๆ (ถ้ามี) 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ติดตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข 0 2278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 
 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย ภารดี สวุรรณรัตนศรี 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ฃ 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอนําที�ดนิราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือการจัดหาประโยชน์ 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอนําที
ดนิราชพสัดไุปจดัให้เชา่ชว่งหรือการจดัหาประโยชน์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางที
ตั �งอยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 1  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 1  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  
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10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอนําที
ดนิราชพสัดไุปจดัให้เชา่ชว่งหรือการจดัหา
ประโยชน์ 13/07/2558 12:23  

11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในที
ราชพสัดทีุ
เชา่ จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้องตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 
การพิจารณา 

 

ตรวจสอบรังวดัจดัทําแผนที
 

 

15 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูกําหนด

เงื
อนไขนําเสนอผู้ มีอํานาจ

อนมุตัิ 

 

7 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจอนมุตัพิร้อมแจ้ง

ผู้ขอ 

 

3 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   26 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง ) 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สญัญาเชา่ฉบบัผู้

เชา่  (ฉบบัจริง) 

สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 1 ฉบบั - 

2) 

กรณีนิติบคุคล - 

สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคลและ

หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณีที�

ได้รับมอบอํานาจ

ให้ดําเนินการ

แทน) 

- 1 1 ฉบบั - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 

กรณีมอบอํานาจ 

หนงัสือมอบ

อํานาจ             

ผู้มอบอํานาจ     

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง - สําเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอํานาจ 

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัร

ประจําตวั

- 1 1 ฉบบั - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง - สําเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาํระล่วงหน้าเป็นรายปี) 

หมายเหตุ - 

 

2) ค่าเช่าเพิ�ม  กรณีนําไปให้เช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์ 

หมายเหตุ (  - กรณีนําไปใหเ้ช่าช่วงหรือจดัหาประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์การเช่าเดิม  ใหป้รับปรุงอตัราค่าเช่า

เพิ&มขึIนร้อยละ 25 

            - กรณีนําไปใหเ้ช่าช่วงหรือจดัหาประโยชน์นอกเหนือจากวตัถปุระสงค์การเช่าเดิมใหป้รับปรุงอตัราค่า

เช่าเป็นอตัราตามวตัถปุระสงค์ของการใหเ้ช่าช่วงหรือนําไปจดัหาประโยชน์อย่างอื&นแล้วปรับปรุงอตัราค่าเช่า

เพิ&มขึIน ร้อยละ 25 ) 

 

3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (- เนืIอที&ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง 

- เนืIอที&เกิน 1 ไร่แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ใหเ้รียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง  

- เนืIอที&เกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ใหเ้รียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง  

- เนืIอที&เกิน 10 ไร่ ขึIนไป  ให้เรียกเก็บเพิ&มขึIนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง เศษของไร่ปัดเป็น) 
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4) เงนิประกันสัญญาเช่า  (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี รวมกับค่าเช่าช่วง) 

หมายเหตุ - 

และเงินอื
นๆ (ถ้ามี) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ติดตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข 02 278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 
 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย วนิดา โคนกระโทก 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอนําสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิHให้กระทรวงการคลัง ไปผูกพันเงินกู้ 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอนําสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้กระทรวงการคลงั ไปผกูพนัเงินกู้  
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางที
ตั �งอยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน1  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 4  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  
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10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอนําสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้
กระทรวงการคลงั ไปผกูพนัเงินกู้  14/07/2558 17:07  

11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในที
ราชพสัดทีุ
เชา่จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

2) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูกําหนด

เงื
อนไขเสนอความเห็น 

 

5 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ขอ 

 

3 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   9 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สญัญาก่อสร้าง

อาคารยก

กรรมสิทธิBให้

กระทรวงการคลงั 

สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือหรือ

หลกัฐานยินยอม

ให้กู้ เงินจาก

สถาบนัการเงิน

หรือผู้ให้กู้  

- 1 1 ฉบบั (โดยระบวุงเงิน

และระยะเวลาที�

ขอกู้ ) 

3) 

กรณีนิติบคุคล - 1 1 ฉบบั ( สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณีที�
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ได้รับมอบอํานาจ

ให้ดําเนินการ

แทน) ) 

4) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ 

ผู้มอบอํานาจ       

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอํานาจ    

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจําตวั
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที�ทางราชการกาํหนดตามระเบียบฯ 

- คา่ธรรมเนียมการอนญุาตให้ขาย จํานอง ขายฝากให้เรียกเก็บในสญัญาละ 200 บาท/ครั �ง 

- คา่ธรรมการอนญุาตให้นําสิทธิการเชา่ชว่งกรณีที
ผู้ เชา่ได้ให้ความยินยอมด้วยแล้วไปทําเงื
อนไขผกูพนัในการกู้

เงิน โดยเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมร้อยละ 0.5 ของเงินกู้  ทั �งนี � ให้เรียกเก็บไมเ่กิน 100,000 บาท 

- เงินอื
นๆ (ถ้ามี) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘ 
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หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 
 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย วนิดา โคนกระโทก 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอนําอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์ 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอนําอาคารราชพสัดไุปเชา่ชว่งหรือจดัหาประโยชน์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางที
ตั �งอยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนัทําการ 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 2  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  



88/272 

 

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอนําอาคารราชพสัดไุปเชา่ชว่งหรือจดัหาประโยชน์ 
13/07/2558 14:27  

11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในที
ราชพสัดทีุ
เชา่จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้องตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบรังวดัจดัทําแผนที
 15 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์ - 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

  พื �นที
สงขลา 

3) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

ตรวจสอบสภาพอาคาร 

 

20 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

4) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูกําหนด

เงื
อนไขนําเสนอผู้ มีอํานาจ

อนมุตัิ 

 

20 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

5) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

5. ผู้ มีอํานาจอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ขอ 

 

3 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   46 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง ) 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สญัญาเชา่ฉบบัผู้

เชา่ 

สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 1 ฉบบั - 

2) 

กรณีนิติบคุคล - 

สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคลและ

หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณีที�

ได้รับมอบอํานาจ

ให้ดําเนินการ

- 1 1 ฉบบั - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แทน) 

3) 

กรณีมอบอํานาจ 

หนงัสือมอบ

อํานาจ             

ผู้มอบอํานาจ      

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง              

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอํานาจ 

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัร

- 1 1 ฉบบั - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง               

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ  (ชาํระล่วงหน้าเป็นรายเดือน) 

หมายเหตุ - 

 

 

 

ค่าเช่าเพิ�ม  กรณีนําไปให้เช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์ 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (- กรณีนําไปใหเ้ช่าช่วงหรือจดัหาประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์การเช่าเดิม  ใหป้รับปรุงอตัราค่าเช่า

เพิ&มขึIนร้อยละ 25 

- กรณีนําไปใหเ้ช่าช่วงหรือจดัหาประโยชน์นอกเหนือจากวตัถปุระสงค์การเช่าเดิมใหป้รับปรุงอตัราค่าเช่าเป็น

อตัราตามวตัถปุระสงค์ของการใหเ้ช่าช่วงหรือนําไปจดัหาประโยชน์อย่างอื&นแลว้ปรับปรุงอตัราค่าเช่าเพิ&มขึIน ร้อย

ละ 25) 
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3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 

หมายเหตุ (- เนืIอที&ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง 

- เนืIอที&เกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ใหเ้รียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง  

- เนืIอที&เกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ใหเ้รียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง  

- เนืIอที&เกิน 10 ไร่ ขึIนไป  ให้เรียกเก็บเพิ&มขึIนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ&งไร่  

ทัIงนีI ใหเ้รียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง) 

 

4) ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร 
 

หมายเหตุ (- เนืIอที&ปลูกสร้างไม่เกิน 50 ตารางวา ใหเ้รียกเก็บในอตัรา 200.- บาท ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง  ถ้า

เนืIอที&ปลูกสร้างเกินกว่า 50 ตารางวา ใหเ้รียกเก็บเพิ&มขึIนตามส่วน  ทัIงนีI ใหเ้รียกเก็บไม่เกินครัIงละ 2,000.- บาท) 

 

5) เงนิประกันสัญญาเช่า  (เท่ากับค่าเช่า 3 เดือน รวมกับค่าเช่าช่วง) 

หมายเหตุ - 

 

และเงินอื
นๆ (ถ้ามี) 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘ 

หมายเหตุ- 
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4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 
 
 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย วนิดา โคนกระโทก 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอเปลี�ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที�ดนิราชพัสดุ  กรณีที�ต้องรับฟังความคิดเหน็
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอเปลี
ยนแปลงวตัถปุระสงค์การเชา่ที
ดนิราชพสัด ุ กรณีที
ต้องรับฟังความคดิเห็นตามระเบียบ

กระทรวงการคลงัฯ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางที
ตั �งอยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 2  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอเปลี
ยนแปลงวตัถปุระสงค์การเชา่ที
ดนิราชพสัด ุ 
กรณีที
ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ  13/07/2558 15:58 
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11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในที
ราชพสัดทีุ
เชา่จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้องตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

2) 
การพิจารณา 

 

2. ตรวจสอบรังวดัจดัทํา

แผนที
 

15 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

3) 
การพิจารณา 

 

ประกาศรับฟังความคิดเห็น 

 

30 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

4) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูกําหนด

เงื
อนไขนําเสนอผู้ มีอํานาจ

อนมุตัิ 

 

7 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

5) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

5. ผู้ มีอํานาจอนมุตัพิร้อม

แจ้งผู้ขอ 

 

5 วนัทําการ ผู้วา่ราชการจงัหวดั

สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   58 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) 
ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
2. สญัญา

เชา่ฉบบัผู้ เชา่   

สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 0 ฉบบั - 

2) 

กรณีนิติบคุคล    

- สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคลและ

หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณีที�

ได้รับมอบอํานาจ

ให้ดําเนินการ

- 1 1 ฉบบั - 



99/272 

 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แทน) 

3) 

กรณีมอบอํานาจ 

หนงัสือมอบ

อํานาจ             

ผู้มอบอํานาจ      

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง              

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอํานาจ 

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัร

- 1 1 ฉบบั - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง              

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ  (ชาํระล่วงหน้าเป็นรายปี) 

หมายเหตุ - 

 

2) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 

หมายเหตุ (- เนืIอที&ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง 

- เนืIอที&เกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ใหเ้รียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง  

- เนืIอที&เกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ใหเ้รียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง  

- เนืIอที&เกิน 10 ไร่ ขึIนไป  ให้เรียกเก็บเพิ&มขึIนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ&งไร่  

ทัIงนีI ใหเ้รียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง) 

 

3) ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนอาคารและสิ�งปลูกสร้าง 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนอาคารและสิ&งปลูกสร้างทกุประเภท  ยกเวน้อาคารและสิ&งปลูก

สร้างตาม (1)-(8) ใหเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจแบบตารางเมตรละ 2 บาท ของพืIนที&แต่ละชัIนรวมกนัหรือ

ร้อยละ 0.1 ของราคาก่อสร้าง  แลว้แต่จํานวนไหนจะมากกว่า  แต่ตอ้งไม่ตํ&ากว่า 100.- บาท ในทกุกรณี  

(1) อาคารตึกแถวอยู่อาศยั ตารางเมตรละ 2 บาท  
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(2) อาคารไม้อยู่อาศยั   ตารางเมตรละ 1 บาท  

(3) อาคาร ค.ส.ล. ตารางเมตรละ 1 บาท  

(4) ถนน ตารางเมตรละ 1 บาท  

(5) สะพาน ตารางเมตรละ 2 บาท  

(6) รัIวคอนกรีต ตารางเมตรละ 1 บาท  

(7) เขื&อน ค.ส.ล. ตารางเมตรละ 2 บาท  

(8) เขื&อนไม้ ตารางเมตรละ 1 บาท  

 

 

4) เงนิประกันสัญญาเช่า  (เท่ากับอัตราค่าเช่า 1 ปี) 

หมายเหตุ - 

 

และเงินอื
นๆ (ถ้ามี) 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘ 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 
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หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 
 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย วนิดา โคนกระโทก 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอเปลี�ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที�ดนิราชพัสดุที� กรณีไม่ต้องรับฟังความ
คิดเหน็ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพื�ออยู่อาศัย เป็นเพื�อประกอบการเกษตร หรือจากเพื�อ
ประกอบการเกษตร เป็นเพื�ออยู่อาศัย) 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอเปลี
ยนแปลงวตัถปุระสงค์การเชา่ที
ดนิราชพสัดทีุ
 กรณีไมต้่องรับฟังความคดิเห็นตาม

ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ (จากเพื
ออยูอ่าศยั เป็นเพื
อประกอบการเกษตร หรือจากเพื
อประกอบการเกษตร เป็น
เพื
ออยู่อาศยั) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางที
ตั �งอยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนัทําการ 
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9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 1  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอเปลี
ยนแปลงวตัถปุระสงค์การเชา่ที
ดนิราชพสัดทีุ
 
กรณีไมต้่องรับฟังความคดิเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ (จากเพื
ออยู่อาศยั เป็นเพื
อประกอบการเกษตร หรือ
จากเพื
อประกอบการเกษตร เป็นเพื
ออยูอ่าศยั) 13/07/2558 15:21  

11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในที
ราชพสัดทีุ
เชา่จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
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13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้องตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

ตรวจสอบรังวดัจดัทําแผนที
 

 

15 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูกําหนด

เงื
อนไขนําเสนอผู้ มีอํานาจ

อนมุตัิ 

 

7 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจอนมุตัพิร้อมแจ้ง

ผู้ขอ 

 

5 วนัทําการ ผู้วา่ราชการจงัหวดั

สงขลา  

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   28 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สญัญาเชา่ฉบบัผู้

เชา่ 

สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 0 ฉบบั - 

2) 

กรณีนิติบคุคล     

- สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคลและ

หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณีที�

ได้รับมอบอํานาจ

- 1 1 ฉบบั - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ให้ดําเนินการ

แทน) 

3) 

กรณีมอบอํานาจ 

หนงัสือมอบ

อํานาจ              

ผู้มอบอํานาจ      

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง - สําเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอํานาจ 

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

- 1 1 ฉบบั - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หรือบตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง               

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า  ตามระเบียบของทางราชการ  (ชาํระล่วงหน้าเป็นรายปี) 

หมายเหตุ - 

2) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (- เนืIอที&ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง 

- เนืIอที&เกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ใหเ้รียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง  

- เนืIอที&เกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ใหเ้รียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง  

- เนืIอที&เกิน 10 ไร่ ขึIนไป  ให้เรียกเก็บเพิ&มขึIนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ&งไร่  

ทัIงนีI ใหเ้รียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง 

3) เงนิประกันสัญญาเช่า  (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี) 

หมายเหตุ - 

และเงินอื
นๆ (ถ้ามี) 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘ 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย วนิดา โคนกระโทก 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอเปลี�ยนแปลงสภาพพื �นที�หรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังนํ �าใดๆ หรือตัด
ฟันต้นไม้ยืนต้นในที�ดนิที�เช่า 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอเปลี
ยนหรือขดุค ูคลอง บอ่ สระ หรือแหลง่ขงันํ �าใดๆ หรือตดัฟันต้นไม้ยืนต้นในที
ดนิที
เชา่ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางที
ตั �งอยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนัทําการ 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 1  
 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  
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10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอเปลี
ยนหรือขดุค ูคลอง บอ่ สระ หรือแหลง่ขงันํ �าใดๆ 
หรือตดัฟันต้นไม้ยืนต้นในที
ดินที
เชา่ 14/07/2558 17:05  

11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในที
ราชพสัดทีุ
เชา่ จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 
การพิจารณา 

 

ตรวจสอบรังวดัจดัทําแผนที
 

 

15 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูกําหนด

เงื
อนไขเสนอผู้ มีอํานาจ

พิจารณา 

 

7 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

3 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   0 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สญัญาเชา่ สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ 

หนงัสือมอบ

อํานาจ               

ผู้มอบอํานาจ       

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สําเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอํานาจ   

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

- คา่ธรรมเนียมการอนญุาตให้ดําเนินการ 100 บาท   

- คา่ธรรมเนียมการรังวดั 

หมายเหต ุ: ห้ามนําดนิออกนอกพื �นที
เขตเชา่ 

- และเงินอื
นๆ (ถ้ามี) 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ติดตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน2) จดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน3) ทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข  02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย ณฐัวีร์วรรณ เหลืองสวุาลยั 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิHให้กระทรวงการคลังแทนผู้ได้รับสิทธิ
ก่อสร้างอาคารฯ ที�ถึงแก่กรรม 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้กระทรวงการคลงัแทนผู้ได้รับสิทธิก่อสร้าง

อาคารฯ ที
ถึงแก่กรรม 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางที
ตั �งอยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้
กระทรวงการคลงัแทนผู้ได้รับสิทธิก่อสร้างอาคารฯ ที
ถึงแก่กรรม 14/07/2558 15:19  
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11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในที
ราชพสัดทีุ
เชา่จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

2) 
การพิจารณา 

 

รวมรวมข้อมลูเสนอจดัทํา

ประกาศการขอรับสิทธิการ

4 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ก่อสร้าง 

 

3) 
การพิจารณา 

 

ปิดประกาศ 

 

30 วนั สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

4) 

การพิจารณา 

 

กําหนดเงื
อนไขเสนอผู้ มี

อํานาจพิจารณา 

 

7 วนั สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

5) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

3 วนั สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   45 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที&ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สญัญาเชา่ฉบบั

เดมิ 

สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 0 ฉบบั (ถ้าเอกสาร

ดงักลา่วสญูหาย/

ไมพ่บ ให้ไปแจ้ง

ความหายที�สถานี

ตํารวจ โดยนําใบ

บนัทกึประจําวนั

ดงักลา่วไป

ประกอบการ

พิจารณาเรื�อง

ดงักลา่ว) 

2) 
ใบมรณบตัรของ

ผู้ เชา่เดมิ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 

คูส่มรสของผู้ เชา่

เดมิ (คูส่มรสโดย

ชอบด้วย

กฎหมาย) 

- 1 1 ฉบบั (    - ใบจด

ทะเบียนสมรส/

หยา่ (ฉบบัจริง) 

และถ่ายสําเนา 

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

กรณีที�มีชีวิตอยู่ 

บตัรประจําตวั

ประชาชนและ

ทะเบียนบ้าน 

(ฉบบัจริง) 

และถ่ายสําเนา 

พร้อมรับรอง
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สําเนาถกูต้อง 

กรณีที�ไมมี่ชีวิต 

สําเนาใบมรณ

บตัร พร้อมรับรอง

สําเนา (ฉบบัจริง) 

) 

4) 

เอกสารที�ทายาท

โดยธรรมของผู้

เชา่เดมิที�ถึงแก่

กรรม จะต้อง

จดัเตรียมให้

ครบถ้วน 

- 1 1 ฉบบั (1. หนงัสือสละ

สิทธิการเชา่ที�ราช

พสัด ุ

2. หนงัสือการสละ

สิทธิการขอถอน

เงินประกนั 

3. บตัรประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจําตวั 

ข้าราชการ

บํานาญ (ฉบบั

จริง) และถ่าย

สําเนา พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง ของผู้ เชา่ 

แทน/ผู้ ที�สละสิทธิ

การเชา่ทั 6งหมด 

4. ทะเบียนบ้าน 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

(ฉบบัจริง) และ

ถ่ายสําเนา พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง ของผู้ขอ

เชา่แทน/ 

ผู้ ที�สละสิทธิการ

เชา่ทั 6งหมด 

5. หลกัฐานการ

เปลี�ยนชื�อตวั ชื�อ

สกลุ (ฉบบัจริง) 

และถ่ายสําเนา  

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง (ถ้า

มี) 
 

5) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ 

- 1 1 ฉบบั กรณีมอบอํานาจ 

ผู้มอบอํานาจ       

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ 

บตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

 - สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอํานาจ

และพยานการ

มอบอํานาจ       

 - สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ         

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

 - สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 
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16. ค่าธรรมเนียม 
  

1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ  (ชาํระล่วงหน้าเป็นรายปี) 

หมายเหตุ - 

 

2) ค่าธรรมเนียมการจัดเช่าให้เช่า  2 เท่า ของค่าเช่า 1 ปี  (กรณียื�นคาํร้องภายหลังระยะเวลาที�ทาง
ราชการกาํหนด) 

หมายเหตุ - 

 

3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 

หมายเหตุ ( 

- เนืIอที&ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง 

- เนืIอที&เกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ใหเ้รียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง  

- เนืIอที&เกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ใหเ้รียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง  

- เนืIอที&เกิน 10 ไร่ ขึIนไป  ให้เรียกเก็บเพิ&มขึIนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ&งไร่  

ทัIงนีI ใหเ้รียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนดัรังวดัหนึ&งครัIง) 

 

4) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ไปดาํเนินการโอนกรรมสิทธิHสิ�งปลูกสร้าง หลังละ  200.-บาท 

ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

หมายเหตุ - 

 

5) เงนิประกันสัญญาเช่า (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี) 

หมายเหตุ - 

 

และเงินอื
น (ถ้ามี) 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข 02 278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 
 
 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย วนิดา โคนกระโทก 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที�ดินราชพัสดุ 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขออนญุาตปลกูสร้างบ้านพกัอาศยับนที
ดินราชพสัด ุ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางที
ตั �งอยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนัทําการ 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 1  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 2  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  
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10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตปลกูสร้างบ้านพกัอาศยับนที
ดินราชพสัด ุ
13/07/2558 15:47  

11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในที
ราชพสัดทีุ
เชา่จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบข้อมลู จดัทําแผน

ที
 และตรวจแบบแปลน 

 

30 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูนําเสนอผู้ มี

อํานาจอนมุตัิ 

 

5 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

3 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   39 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบแปลนพร้อม

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 7 0 ชดุ - 

2) 
รายการคํานวณ

โครงสร้างอาคาร 

- 3 0 ชดุ - 

3) 

หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุและ

สถาปัตยกรรม

- 3 0 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

4) 

สําเนา

ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

และ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชดุ - 

5) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ 

หนงัสือมอบ

อํานาจ                

ผู้มอบอํานาจ       

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                

- สําเนาทะเบียน



131/272 

 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอํานาจ    

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                

 - สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที�ทางราชการกาํหนดตามระเบียบฯ 

- คา่ธรรมเนียมการรังวดั 

- คา่ธรรมเนียมการตรวจแบบ 

- คา่ธรรมเนียมการออกหนงัสือรับรองในปลกูสร้างในที
ดินราชพสัด ุ100 บาท 

- และเงินอื
นๆ (ถ้ามี) 

 

 



132/272 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ติดตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน2) จดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน3) ทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข 02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

 

 

 

 



133/272 

 

 

19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย ณฐัวีร์วรรณ เหลืองสวุาลยั 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิHให้กระทรวงการคลัง 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้กระทรวงการคลงั 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางที
ตั �งอยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนัทําการ 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  
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10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้
กระทรวงการคลงั 14/07/2558 17:16  

11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในที
ราชพสัดทีุ
เชา่ จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้องตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบหลกัฐานทาง

ทะเบียนเรื
องเดมิ  เงื
อนไข

ข้อตกลง  หรือสญัญา

ก่อสร้างอาคาร 

 

12 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจอนมุตัพิร้อมแจ้ง

ผู้ขอ 

 

3 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   16 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที&ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ผู้ โอน - 1 1 ฉบบั (บคุคลทั�วไป 

1.บตัรประจําตวั

ประชาชน หรือ
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ (ฉบบั

จริง)  และถ่าย

สําเนาพร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

2.ทะเบียนบ้าน 

(ฉบบัจริง) และ

ถ่ายสําเนาพร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

3.หลกัฐานการ

เปลี�ยนชื�อตวั ชื�อ

สกลุ (ฉบบัจริง) 

และถ่ายสําเนา

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง  

(ถ้ามี)  

4.  สญัญาเชา่

ฉบบัเดมิ/

ใบสําคญัแสดง

การเชา่/บตัร

ประจําตวัผู้ เชา่ 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

(ฉบบัจริง) 

ถ้าเอกสาร

ดงักลา่วสญูหาย/

ไมพ่บ  ให้ไปแจ้ง

ความหายที�สถานี

ตํารวจ และนําใบ

แจ้งความหาย

ดงักลา่วไป

ประกอบการ

พิจารณาเรื�อง

ดงักลา่ว 

5. สําเนาใบเสร็จ

การชําระเงินเบี 6ย

ประกนัอคัคีภยั/

กรมธรรม์ประกนั

อคัคีภยัของบริษัท 

ทิพยประกนัภยั 

จํากดั  (กรณี

ก่อสร้างอาคารยก

กรรมสิทธิBให้

กระทรวงการคลงั) 
 

2) 

ผู้ โอน - 1 1 ฉบบั (นิตบิคุคล 

1 สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

และหนงัสือมอบ

อํานาจ  

(กรณีที�ได้รับมอบ

อํานาจให้

ดําเนินการแทน) 

2 สญัญาเชา่ฉบบั

เดมิ/ใบสําคญั

แสดงการเชา่/บตัร

ประจําตวัผู้ เชา่ 

(ฉบบัจริง) 

ถ้าเอกสาร

ดงักลา่วสญูหาย/

ไมพ่บ  ให้ไปแจ้ง

ความหายที�สถานี

ตํารวจ และนําใบ

แจ้งความหาย

ดงักลา่วไป

ประกอบการ

พิจารณาเรื�อง

ดงักลา่ว) 

3) 

ผู้ โอน - 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ

ใช้เอกสาร 

      1.1 หนงัสือ

มอบอํานาจ 

- ผู้มอบอํานาจ  

1) สําเนาบตัร
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง  

 2)   สําเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

  

 - ผู้ รับมอบอํานาจ 

และพยานการ

มอบอํานาจ  

1)    สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถกูต้อง  

2) สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

4) 

ผู้ รับโอน - 1 1 ฉบบั (บคุคลทั�วไป 

1.   บตัรประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ

หรือบตัรประจําตวั 

ข้าราชการ

บํานาญ (ฉบบั

จริง)  และถ่าย

สําเนาพร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

2.   ทะเบียนบ้าน 

(ฉบบัจริง) และ

ถ่ายสําเนา พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

5) 

ผู้ รับโอน - 1 1 ฉบบั (นิตบิคุคล 

1.  สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อํานาจ  

(กรณีที�ได้รับมอบ

อํานาจให้

ดําเนินการแทน) 
 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1. คา่เชา่ ตามระเบียบของทางราชการ 
2. ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้กระทรวงการคลงั  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหกเท่าของ
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที
ดิน (ขณะก่อสร้าง) (หากเป็นการโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการปลูกสร้างให้กับบุพการี  
ผู้ สืบสนัดาน หรือ คูส่มรสของผู้ เชา่ในขณะผู้ เชา่ยงัมีชีวิตอยู ่ ให้ลดคา่ธรรมเนียมลงเหลือร้อยละ 25)   

       3. เงินประกนัสญัญาเช่า (เทา่กบัอตัราคา่ตอบแทนการใช้ประโยชน์ที
ดนิ 1 ปี) 
    - และเงินอื
นๆ (ถ้ามี) 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ติดตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน2) จดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน3) ทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข  02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 
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5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย ณฐัวีร์วรรณ เหลืองสวุาลยั 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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 คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอโอนสิทธิการเช่าที�ดนิราชพัสดุ 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอโอนสิทธิการเชา่ที
ดนิราชพสัด ุ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางที
ตั �งอยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนัทําการ 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 6  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 12  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอโอนสิทธิการเชา่ที
ดนิราชพสัด ุ14/07/2558 17:03  
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11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในที
ราชพสัดทีุ
เชา่ จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้องตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

2) 
การพิจารณา 

 

ตรวจสอบรังวดัจดัทําแผนที
 

 

15 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูกําหนด

เงื
อนไขนําเสนอผู้ มีอํานาจ

อนมุตัิ 

 

7 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจอนมุตัพิร้อมแจ้ง

ผู้ขอ 

 

3 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   26 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการดําเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 8 วนัทําการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (กรณีผู้ โอนบคุคล

ทั�วไป  หรือบตัร

ประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ (ฉบบั

จริง)  และถ่าย

สําเนาพร้อม
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (กรณีผู้ โอนบคุคล

ทั�วไป) 

3) 
ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (กรณีผู้ โอนบคุคล

ทั�วไป ถ้ามี) 

4) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 0 ฉบบั (กรณีผู้ โอนนิติ

บคุคล                

1 สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณีที�

ได้รับมอบอํานาจ

ให้ดําเนินการ

แทน)) 

5) 

กรณีมอบอํานาจ

ใช้เอกสาร       

1.1 หนงัสือมอบ

อํานาจ               

- ผู้มอบอํานาจ  

2) สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

- 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง           

3)   สําเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

- ผู้ รับมอบ

อํานาจ และ

พยานการมอบ

อํานาจ              

1)   สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง             
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2)    สําเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

6) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (กรณีผู้ รับโอน 

บคุคลทั�วไป หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ

หรือบตัรประจําตวั 

ข้าราชการ

บํานาญ (ฉบบั

จริง)  และถ่าย

สําเนาพร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

7) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (กรณีผู้ รับโอน 

บคุคลทั�วไป และ

ถ่ายสําเนาพร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

8) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ รับโอนนิติ

บคุคล สําเนา

หนงัสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติ

บคุคลและหนงัสือ
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

มอบอํานาจ (กรณี

ที�ได้รับมอบ

อํานาจให้

ดําเนินการแทน) 

) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สญัญาเชา่ฉบบั

เดมิ/ใบสําคญั

แสดงการเชา่/

บตัรประจําตวัผู้

เชา่ (ฉบบัจริง)       

ถ้าเอกสาร

ดงักลา่วสญูหาย/

ไมพ่บ  ให้ไปแจ้ง

ความหายที�

สถานีตํารวจ 

และนําใบแจ้ง

ความหาย

ดงักลา่วไป

ประกอบการ

พิจารณาเรื�อง

ดงักลา่ว 

สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 0 ฉบบั - 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาํระล่วงหน้าเป็นรายปี) 

หมายเหตุ - 

 

2) ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าที�ราชพัสดุ หกเท่าของค่าเช่าหนึ�งปี  (แต่หากเป็นการโอนสิทธิการ
เช่าหรือสิทธิการปลูกสร้างให้กับบุพการี  ผู้สืบสันดาน หรือ คู่สมรสของผู้เช่าในขณะผู้เช่ายังมีชีวิตอยู่  
ให้ลดค่าธรรมเนียมลงเหลือร้อยละ 25) 

หมายเหตุ - 

 

3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 
3.1 เนื �อที�ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ�งครั�ง 
3.2 เนื �อที�เกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ�งครั�ง  
3.3 เนื �อที�เกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ�งครั�ง  
3.4  เนื �อที�เกิน 10 ไร่ ขึ �นไป  ให้เรียกเก็บเพิ�มขึ �นไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ�งครั�ง เศษของไร่
ปัดเป็นหนึ�งไร่  ทั �งนี � ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ�งครั�ง 

หมายเหตุ - 

4) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ไปดาํเนินการโอนกรรมสิทธิHสิ�งปลูกสร้าง หลังละ 200.-บาท 

หมายเหตุ - 

5) เงนิประกันสัญญาเช่า (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี) 

หมายเหตุ - 

 

และเงินอื
นๆ (ถ้ามี) 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 



152/272 

 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข 0 2278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย ภารดี สวุรรณรัตนศรี 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอโอนสิทธิการเชา่อาคารราชพสัด ุ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางที
ตั �งอยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนัทําการ 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 2  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอโอนสิทธิการเชา่อาคารราชพสัด ุ14/07/2558 17:31  
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11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในที
ราชพสัดทีุ
เชา่ จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้องตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

2) 
การพิจารณา 

 

ตรวจสอบรังวดัจดัทําแผนที
 

 

15 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

3) 
การพิจารณา 

 

ตรวจสอบสภาพอาคาร  

 

20 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูกําหนด

เงื
อนไขนําเสนอผู้ มีอํานาจ

อนมุตัิ 

 

7 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

5) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

5. ผู้ มีอํานาจอนมุตัพิร้อม

แจ้งผู้ขอ 

 

3 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   46 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที&ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ผู้ โอน - 1 1 ฉบบั (บคุคลทั�วไป 

1. บตัรประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ (ฉบบั

จริง)  และถ่าย

สําเนาพร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

2. ทะเบียนบ้าน 

(ฉบบัจริง) และ

ถ่ายสําเนาพร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

3. หลกัฐานการ

เปลี�ยนชื�อตวั ชื�อ

สกลุ (ฉบบัจริง) 

และถ่ายสําเนา

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง (ถ้า

มี)  

4.   สญัญาเชา่
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ฉบบัเดมิ/

ใบสําคญัแสดง

การเชา่/บตัร

ประจําตวัผู้ เชา่ 

(ฉบบัจริง) 

ถ้าเอกสาร

ดงักลา่วสญูหาย/

ไมพ่บ  ให้ไปแจ้ง

ความหายที�สถานี

ตํารวจ และนําใบ

แจ้งความหาย

ดงักลา่วไป

ประกอบการ

พิจารณาเรื�อง

ดงักลา่ว 

5.  สําเนาใบเสร็จ

การชําระเงินเบี 6ย

ประกนัอคัคีภยั/

กรมธรรม์ประกนั

อคัคีภยัของบริษัท 

ทิพยประกนัภยั 

จํากดั (มหาชน) ปี

ปัจจบุนั (กรณี

สญัญาเชา่อาคาร

ราชพสัด)ุ ) 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 

ผู้ โอน - 1 1 ฉบบั (นิตบิคุคล 

1 สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ

อํานาจ  

(กรณีที�ได้รับมอบ

อํานาจให้

ดําเนินการแทน) 

2 สญัญาเชา่ฉบบั

เดมิ/ใบสําคญั

แสดงการเชา่/บตัร

ประจําตวัผู้ เชา่ 

(ฉบบัจริง) 

ถ้าเอกสาร

ดงักลา่วสญูหาย/

ไมพ่บ  ให้ไปแจ้ง

ความหายที�สถานี

ตํารวจ และนําใบ

แจ้งความหาย

ดงักลา่วไป

ประกอบการ

พิจารณาเรื�อง

ดงักลา่ว) 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 

กรณีมอบอํานาจ - 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ

ใช้เอกสาร 

      1.1 หนงัสือ

มอบอํานาจ 

-ผู้มอบอํานาจ  

1)สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง  

 2)  สําเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

  

 -ผู้ รับมอบอํานาจ 

และพยานการ

มอบอํานาจ  

1)    สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง  

 2)    สําเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

4) 

ผู้ รับโอน - 1 1 ฉบบั (บคุคลทั�วไป 

1.   บตัรประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ

หรือบตัรประจําตวั 

ข้าราชการ

บํานาญ (ฉบบั

จริง)  และถ่าย

สําเนาพร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

2.   ทะเบียนบ้าน 

(พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้องเนา
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ฉบบัจริง) และ

ถ่ายสําเนา พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

5) 

ผู้ รับโอน - 1 1 ฉบบั (นิตบิคุคล 

1.   สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ

อํานาจ  

(กรณีที�ได้รับมอบ

อํานาจให้

ดําเนินการแทน)) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) 1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาํระล่วงหน้าเป็นรายเดือน) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

2) 2) ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าที�ราชพัสดุ หกเท่าของค่าเช่าหนึ�งปี  (แต่หากเป็นการโอน
สิทธิการเช่าหรือสิทธิการปลูกสร้างให้กับบุพการี  ผู้สืบสันดาน หรือ คู่สมรสของผู้เช่าในขณะผู้เช่ายังมี
ชีวิตอยู่  ให้ลดค่าธรรมเนียมลงเหลือร้อยละ 25 ) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ - 
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3) 3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด  

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

4) 4) ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร  
เนื �อที�ปลูกสร้างไม่เกิน 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บในอัตรา 200.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ�งครั�ง  ถ้าเนื �อที�
ปลูกสร้างเกินกว่า 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บเพิ�มขึ �นตามส่วน  ทั �งนี � ให้เรียกเก็บไม่เกินครั�งละ 2,000.- 
บาท  
 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

5) 5) เงนิประกันสัญญาเช่า  (เท่ากับค่าเช่า 3 เดือน) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ - 

และเงินอื
นๆ (ถ้ามี) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ติดตอ่ด้วยตนเองโดยผู้ รับบริการสามารถตดิตอ่หนว่ยงานที
เกี
ยวข้อง  หรือสํานกั

เลขานกุารกรม  สว่นอํานวยการ 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน2) จดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน3) ทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข  02278 5538 
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หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย ณฐัวีร์วรรณ เหลืองสวุาลยั 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การต่ออายุสัญญาเช่าที�ราชพัสดุ 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การตอ่อายสุญัญาเชา่ที
ราชพสัด ุ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางที
ตั �งอยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนัทําการ 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 1  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 7  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 1  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การตอ่อายสุญัญาเช่าที
ราชพสัด ุ14/07/2558 15:03  
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11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอตอ่อายสุญัญาเชา่ที
ราชพสัด ุจะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์กําหนด 
โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอา่นข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความประสงค์
หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที

จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้องตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

2) 
การพิจารณา 

 

ตรวจสอบรังวดัจดัทําแผนที
 

 

15 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูกําหนด

เงื
อนไขนําเสนอผู้ มีอํานาจ

อนมุตัิ 

 

7 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจอนมุตัพิร้อมแจ้ง

ผู้ขอ 

 

3 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   26 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (หรือบตัร

ประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ (ฉบบั

จริง)  พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

3) 
ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

4) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (กรณีนิติบคุคล 

สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณีที�

ได้รับมอบอํานาจ

ให้ดําเนินการ

แทน)) 

5) 

กรณีมอบอํานาจ

ใช้เอกสาร       

1.1 หนงัสือมอบ

อํานาจ              

-ผู้มอบอํานาจ  

1)สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัร

ประจําตวั

- 1 1 ฉบบั - 



168/272 

 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง     

2)   สําเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

-ผู้ รับมอบอํานาจ 

และพยานการ

มอบอํานาจ              

1)  สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง   

2)สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 
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15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สญัญาเชา่ฉบบัผู้

เชา่ 

สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หมายเหต ุ กรณี

ที�ที�ดนิราชพสัดุ

อยูใ่นความ

ครอบครองใช้

ประโยชน์ของ

สว่นราชการ              

ในการยื�นขอตอ่

อายสุญัญาเชา่

ที�ดนิราชพสัดุ

จะต้องแนบ

หนงัสือให้ความ

ยินยอมของสว่น

ราชการนั 6นๆ มา

พร้อมด้วย 

- 1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาํระล่วงหน้าเป็นรายปี) 

หมายเหตุ - 

 

2) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าตามระเบียบของทางราชการ  (กรณีการให้เช่าที�ดนิเพื�อประโยชน์
อย่างอื�น) 
2.1 กรณีขอต่ออายุสัญญาเช่า 5 ปี  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม = ร้อยละ 20 (ร้อยละ 2 ของราคา
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ที�ดนิปีที�ต่อสัญญา x 5) 
2.2 กรณีต่ออายุสัญญาเช่าครั�งละ ไม่เกิน 3 ปี ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมปีละเท่ากับค่าเช่าที�เรียก
เก็บในปีที�ต่อสัญญาเช่า 2 เดือน  เศษของปีให้เฉลี�ยตามส่วน  เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ�งเดือน   

หมายเหตุ - 

 

3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 
3.1 เนื �อที�ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ�งครั�ง 
3.2 เนื �อที�เกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ�งครั�ง  
3.3 เนื �อที�เกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหนึ�งครั�ง  
3.4 เนื �อที�เกิน 10 ไร่ ขึ �นไป  ให้เรียกเก็บเพิ�มขึ �นไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ�งครั�ง เศษของ
ไร่ปัดเป็นหนึ�งไร่  ทั �งนี � ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ�งครั�ง 

หมายเหตุ - 

 

4) เงนิประกันสัญญาเช่า  (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี) 

หมายเหตุ – 

และเงินอื
นๆ (ถ้ามี)  

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข 0 2278 5538 

หมายเหตุ- 
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4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย ภารดี สวุรรณรัตนศรี 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเตมิอาคารราชพัสดุ 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การยื
นแบบขออนญุาตปรับปรุง ซอ่มแซม หรือตอ่เตมิอาคารราชพสัด ุ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางที
ตั �งอยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนัทําการ 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  
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10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การยื
นแบบขออนญุาตปรับปรุง ซอ่มแซม หรือตอ่เตมิ
อาคารราชพสัด ุ13/07/2558 15:15  

11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในที
ราชพสัดทีุ
เชา่จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบข้อมลูและจดัทํา

แผนที
 

 

15 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

3) 
การพิจารณา 

 

รวบรวมเอกสาร 

 

5 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

4) 
การพิจารณา 

 

ตรวจแบบแปลน 

 

40 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

5) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูกําหนด

เงื
อนไขเสนอผู้ มีอํานาจ

พิจารณา 

 

7 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

6) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจพิจารณา 

 

3 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   71 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวั กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (สําเนาบตัร
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประชาชน ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบแปลนพร้อม

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 7 0 ชดุ - 

2) รายการคํานวณ - 3 0 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

โครงสร้างอาคาร 

3) 

หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุและ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชดุ - 

4) 

สําเนา

ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

และ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

- 1 1 ฉบบั - 

5) สญัญาเชา่ - 1 0 ฉบบั (ฉบบัผู้ เชา่) 

6) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ 

หนงัสือมอบ

อํานาจ               

ผู้มอบอํานาจ  

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอํานาจ   

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
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1) ตามที�ทางราชการกาํหนดตามระเบียบฯ 

 - คา่ธรรมเนียมการตรวจแบบ 

- คา่ธรรมเนียมการรังวดั   

- และเงินอื
นๆ (ถ้ามี) 

 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน2) จดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน3) ทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข 02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 
 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย ณฐัวีร์วรรณ เหลืองสวุาลยั 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การรังวัดสอบเขตเช่าเพื�อประกอบการเกษตร 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การรังวดัสอบเขตเชา่เพื
อประกอบการเกษตร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางที
ตั �งอยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนัทําการ 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 1  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  
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10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การรังวดัสอบเขตเชา่เพื
อประกอบการเกษตร 14/07/2558 
15:24  

11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในที
ราชพสัดทีุ
เชา่จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
 
 
หมายเหต ุขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ใน
คูมื่อสําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร รับคําร้องขอรังวดั 1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์ - 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

  พื �นที
สงขลา 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบรังวดัและจดัทํา

แผนที
 

 

20 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

แจ้งผู้ เชา่ 

 

3 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   24 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั - 
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15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สญัญาเชา่ สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 0 ฉบบั (ฉบบัผู้ เชา่) 

2) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ 

หนงัสือมอบ

อํานาจ               

ผู้มอบอํานาจ       

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง - สําเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอํานาจ    

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง - สําเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที�ทางราชการกาํหนดตามระเบียบฯ 

 คา่ธรรมเนียมการรังวดั และเงินอื
นๆ (ถ้ามี)   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองโดยผู้ รับบริการสามารถติดตอ่หนว่ยงานที
เกี
ยวข้อง  หรือสํานกั

เลขานกุารกรม  สว่นอํานวยการ 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข  02278 5538 

หมายเหตุ- 
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4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย ณฐัวีร์วรรณ เหลืองสวุาลยั 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การรังวัดสอบเขตเช่าเพื�ออยู่อาศัย 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การรังวดัสอบเขตเชา่เพื
ออยูอ่าศยั 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางที
ตั �งอยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนัทําการ 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 2  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การรังวดัสอบเขตเชา่เพื
ออยู่อาศยั 14/07/2558 15:01  
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11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในที
ราชพสัดทีุ
เชา่จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
 
 
 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร รับคําร้องขอรังวดั 1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์ - 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

  พื �นที
สงขลา 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบรังวดัและจดัทํา

แผนที
 

 

15 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

แจ้งผู้ เชา่ 

 

3 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   19 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ชดุ - 
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15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สญัญาเชา่ กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ฉบบัผู้ เชา่) 

2) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ 

- 1 1 ชดุ (กรณีมอบอํานาจ 

หนงัสือมอบ

อํานาจ                

ผู้มอบอํานาจ         

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง - สําเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอํานาจ    

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                  

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที�ทางราชการกาํหนดตามระเบียบฯ 

 คา่ธรรมเนียมการรังวดั และเงินอื
นๆ (ถ้ามี)   

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ติดตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน2) จดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน3) ทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข  02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์
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ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 
 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย ณฐัวีร์วรรณ เหลืองสวุาลยั 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การอนุญาตให้นําสิทธิการเช่าที�ดนิราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้ 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การอนญุาตให้นําสิทธิการเชา่ที
ดนิราชพสัดไุปผกูพนัเงินกู้  
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางที
ตั �งอยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนัทําการ 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  



193/272 

 

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การอนญุาตให้นําสิทธิการเช่าที
ดนิราชพสัดไุปผกูพนัเงินกู้  
14/07/2558 16:20  

11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในที
ราชพสัดทีุ
เชา่จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

0.5 วนัทํา

การ 

สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

2) 

การพิจารณา 

 

รวมรวมข้อมลูเสนอผู้ มี

อํานาจพิจารณา 

 

0.5 วนัทํา

การ 

สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

0.5 วนัทํา

การ 

สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   1.5 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) 
ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สญัญาเชา่ สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือหรือ

หลกัฐานยินยอม

ให้กู้ เงินจาก

สถาบนัการเงิน

หรือผู้ให้กู้  

- 1 1 ฉบบั (โดยระบวุงเงิน

และระยะเวลาที�

ขอกู้ ) 

3) 

กรณีนิติบคุคล - 1 1 ฉบบั (สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณีที�

ได้รับมอบอํานาจ

ให้ดําเนินการ

แทน) ) 

4) หนงัสือมอบ - 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อํานาจ ผู้มอบอํานาจ       

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอํานาจ       

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                         
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที�ทางราชการกาํหนดตามระเบียบฯ 

- คา่ธรรมเนียมการอนญุาตให้ขาย จํานอง ขายฝากให้เรียกเก็บในสญัญาละ 200 บาท/ครั �ง 

- คา่ธรรมเนียมการอนญุาตให้นําสิทธิการเช่าชว่งกรณีที
ผู้ เชา่ได้ให้ ความยินยอมด้วยแล้วไปทําเงื
อนไขผกูพนัใน

การกู้ เงิน โดยเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมร้อยละ 0.5 ของเงินกู้  ทั �งนี � ให้เรียกเก็บไมเ่กิน 100,000 บาท 

- เงินอื
นๆ (ถ้ามี)   

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข 02 278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 
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5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 
 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย วนิดา โคนกระโทก 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การอนุญาตให้นําสิทธิการเช่าที�อาคารราชพัสดุเพื�อนําไปผูกพันเงนิกู้ 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การอนญุาตให้นําสิทธิการเชา่ที
อาคารราชพสัดเุพื
อนําไปผกูพนัเงินกู้  
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางที
ตั �งอยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0 วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  
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10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การอนญุาตให้นําสิทธิการเช่าที
อาคารราชพสัดเุพื
อนําไป
ผกูพนัเงินกู้  14/07/2558 16:54  

11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในที
ราชพสัดทีุ
เชา่จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ใน
คูมื่อสําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

0.5 วนัทํา

การ 

สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูกําหนด

เงื
อนไขเสนอผู้ มีอํานาจ

พิจารณา 

 

0.5 วนัทํา

การ 

สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ขอ 

 

0.5 วนัทํา

การ 

สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   1.5 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สญัญาเชา่ฉบบัผู้

เชา่ 

สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือหรือ

หลกัฐานยินยอม

ให้กู้ เงินจาก

สถาบนัการเงิน

หรือผู้ให้กู้  

- 1 1 ฉบบั (โดยระบวุงเงิน

และระยะเวลาที�

ขอกู้ ) 

3) 

กรณีนิติบคุคล - 1 1 ฉบบั ( สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณีที�

ได้รับมอบอํานาจ

ให้ดําเนินการ
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แทน) ) 

4) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ 

ผู้มอบอํานาจ       

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอํานาจ - 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที�ทางราชการกาํหนดตามระเบียบฯ 

หมายเหตุ - 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองโดยผู้ รับบริการสามารถติดตอ่หนว่ยงานที
เกี
ยวข้อง  หรือสํานกั

เลขานกุารกรม  สว่นอํานวยการ 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข 02 278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 



205/272 

 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย วนิดา โคนกระโทก 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การออกหนังสือรับรองเกี�ยวกับที�ราชพัสดุ 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การออกหนงัสือรับรองเกี
ยวกบัที
ราชพสัด ุ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางที
ตั �งอยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0 วนัทําการ 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 5  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 10 

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  
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10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การออกหนงัสือรับรองเกี
ยวกบัที
ราชพสัด ุ14/07/2558 
16:50  

11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัหาประโยชน์ในที
ราชพสัด ุพ.ศ. 2552 ข้อ 24 กําหนดให้การจดัให้เช่าที
ราชพสัด ุ
การใช้สิทธิตามสญัญาเชา่ การบอกเลิกสญัญาเช่า การจดัทําสญัญาตา่งตอบแทนอื
นนอกเหนือการจดัให้เช่า การใช้สิทธิ
ตามสญัญาตา่งตอบแทนและการบอกเลิกสญัญาตา่งตอบแทน ให้เป็นอํานาจหน้าที
ของกรมธนารักษ์ ซึ
งตามหลกัเกณฑ์
ดงักลา่วผู้ เชา่ที
ดนิราชพสัดทีุ
มีความประสงค์จะขอให้ออกหนงัสือรับรองการเป็นผู้ เชา่ที
ราชพสัด ุจงึสามารถดําเนินการ
ได้โดยความเห็นชอบจากกรมธนารักษ์ โดยเงื
อนไขในการยื
นคําขอจะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์กําหนด 
และก่อนที
ผู้ ยื
นคําขอจะลงนามในคําขอจะต้องอา่นข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และในการรับคําขอเอกสารหลกัฐานที
ต้องแนบประกอบในการยื
นคําขอให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที
จงึ
จะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
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13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

0.5 วนัทํา

การ 

สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูกําหนด

เงื
อนไขเสนอผู้ มีอํานาจ

พิจารณา 

 

0.5 วนัทํา

การ 

สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ขอ 

 

1.5 วนัทํา

การ 

สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   1.5 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 
ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สญัญาเชา่ สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ 

หนงัสือมอบ

อํานาจ               

ผู้มอบอํานาจ       

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอํานาจ   

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที�ทางราชการกาํหนดตามระเบียบฯ 

 คา่ธรรมเนียมการออกหนงัสือรับรอง ครั �งละ 100 บาท 

หมายเหต ุและเงินอื&นๆ (ถา้มี) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ติดตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
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หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน2) จดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน3) ทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข  02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย ณฐัวีร์วรรณ เหลืองสวุาลยั 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: ขอหนังสือรับรองนําสิทธิการเช่าที�ดนิราชพัสดุเพื�อนําไปผูกพันเงนิกู้ 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:ขอหนงัสือรับรองนําสิทธิการเชา่ที
ดนิราชพสัดเุพื
อนําไปผกูพนัเงินกู้  
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางที
ตั �งอยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0 วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  
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10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] ขอหนงัสือรับรองนําสิทธิการเชา่ที
ดนิราชพสัดเุพื
อนําไป
ผกูพนัเงินกู้  14/07/2558 15:46  

11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

16:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในที
ราชพสัดทีุ
เชา่จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

0.5 วนัทํา

การ 

สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 

 

รวมรวมข้อมลูเสนอผู้ มี

อํานาจพิจารณา 

 

0.5 วนัทํา

การ 

สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

0.5 วนัทํา

การ 

สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   1.5 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (บตัรประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจําตวั  

ข้าราชการ

บํานาญ (ฉบบั

จริง) 

) 

2) สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บ้าน 

3) 
ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

กรณีนิติบคุคล - 1 1 ฉบบั (สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณีที�

ได้รับมอบอํานาจ

ให้ดําเนินการ

แทน) ) 

2) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ 

กรณีมอบอํานาจ 

หนงัสือมอบ

อํานาจ               

ผู้มอบอํานาจ            

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หรือ บตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                  

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอํานาจ         

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                       

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง ) 

3) 
สญัญาเชา่ฉบบัผู้

เชา่ 

สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 0 ฉบบั - 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที�ทางราชการกาํหนดตามระเบียบฯ 

- คา่ธรรมเนียมการออกหนงัสือรับรอง 100 บาท 

- และเงินอื
นๆ (ถ้ามี) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข 02 278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 
 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย วนิดา โคนกระโทก 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: ขอหนังสือรับรองนําสิทธิการเช่าที�อาคารราชพัสดุเพื�อนําไปผูกพันเงนิกู้ 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:ขอหนงัสือรับรองนําสิทธิการเชา่ที
อาคารราชพสัดเุพื
อนําไปผกูพนัเงินกู้  
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางที
ตั �งอยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  
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10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] ขอหนงัสือรับรองนําสิทธิการเชา่ที
อาคารราชพสัดเุพื
อนําไป
ผกูพนัเงินกู้  14/07/2558 16:36  

11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในที
ราชพสัดทีุ
เชา่จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสภาพอาคาร (กรณี

ขยายระยะเวลาการเช่า) 

 

20 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

กําหนดเงื
อนไขพร้อมเสนอ

ความเห็น 

 

2 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

3 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   26 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สญัญาเชา่ฉบบัผู้

เชา่ 

สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 0 ฉบบั - 

2) 

กรณีนิติบคุคล - 1 1 ฉบบั (สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณีที�

ได้รับมอบอํานาจ

ให้ดําเนินการ

แทน) ) 

3) 
หนงัสือมอบ

อํานาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ 

ผู้มอบอํานาจ       
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                   

-  สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอํานาจ - 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                

- สําเนาทะเบียน



224/272 

 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที�ทางราชการกาํหนดตามระเบียบ 

- คา่ธรรมเนียมการออกหนงัสือรับรอง 100 บาท 

- และเงินอื
นๆ (ถ้ามี) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘ 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 
 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย วนิดา โคนกระโทก 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอตดิตั �งป้ายโฆษณาในที�ราชพัสดุ 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:ผู้ เชา่ขอติดตั �งป้ายโฆษณาในที
ราชพสัด ุ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางที
ตั �งอยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0 วนัทําการ 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  
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10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] ผู้ เชา่ขอติดตั �งป้ายโฆษณาในที
ราชพสัด ุ13/07/2558 16:14
  

11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีที
ผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในที
ราชพสัดทีุ
เชา่จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนที
จะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบข้อมลู จดัทําแผน

ที
 และตรวจแบบแปลน 

 

30 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูนําเสนอผู้ มี

อํานาจอนมุตัิ 

 

7 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิ 

 

3 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   41 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

กรมการปกครอง 1 1 ชดุ (ถ้ามี) 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบแปลนพร้อม

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 7 0 ชดุ - 

2) 
รายการคํานวณ

โครงสร้างอาคาร 

- 3 0 ชดุ - 

3) 

หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุและ

สถาปัตยกรรม

- 3 0 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

4) 

สําเนา

ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

และ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชดุ - 

5) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ 

หนงัสือมอบ

อํานาจ                

ผู้มอบอํานาจ             

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                

- สําเนาทะเบียน
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอํานาจ   

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                       

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที�ทางราชการกาํหนดตามระเบียบฯ 

- คา่ธรรมเนียมการรังวดั 

- คา่ธรรมเนียมการตรวจแบบ ตารางเมตรละ 2 บาทของพื �นที
แตล่ะชิ �นรวมกนั หรือร้อยละ 0.1 ของราคา                     

คา่ก่อสร้าง แล้วแตจํ่านวนไหนจะมากกวา่กนั แตต้่องไมตํ่
ากวา่ 100 บาทในทกุกรณี 

- คา่เชา่ตามระเบียบที
ทางราชการกําหนด 

- และเงินอื
นๆ (ถ้ามี)   

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ติดตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
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หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน2) จดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน3) ทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข 02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย ณฐัวีร์วรรณ เหลืองสวุาลยั 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: ผู้เช่าที�ดนิราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิHให้กระทรวงการคลัง (อนุญาตให้
ปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิHให้กระทรวงการคลัง) 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:ผู้ เชา่ที
ดนิราชพสัดขุอปลกูสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้กระทรวงการคลงั (อนญุาตให้ปลกูสร้าง

อาคารยกกรรมสิทธิ_ให้กระทรวงการคลงั) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางที
ตั �งอยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0 วนัทําการ 
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9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 2  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] ผู้ เชา่ที
ดนิราชพสัดขุอปลกูสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้
กระทรวงการคลงั (อนญุาตให้ปลกูสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้กระทรวงการคลงั) 14/07/2558 14:16  

11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพฒันาที
ราชพสัดทีุ
เชา่ จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์กําหนด และ
ก่อนที
ผู้ ยื
นคําขอจะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูสง่กรมธนา

รักษ์ 

 

2 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบแบบแปลนและ

สง่สํานกังานธนารักษ์พื �นที
 

 

40 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

กรณีดงักลา่วไม่

เข้าหลกัเกณฑ์

พื �นที
ที
รายงาน

ตอ่ สนข. 

4) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูกําหนด

เงื
อนไขเสนอผู้ มีอํานาจ

พิจารณา 

 

10 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

5) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

5 วนัทําการ ผู้วา่ราชการจงัหวดั

สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   53 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (กรณีนิติบคุคล 

สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณีที�

ได้รับมอบอํานาจ

ให้ดําเนินการ

แทน)) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบแปลนพร้อม

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 7 0 ชดุ - 

2) 
รายการคํานวณ

โครงสร้าง 

- 3 0 ชดุ - 

3) 

หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุและ

สถาปัตยกรรม

- 3 0 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

4) 

สําเนา

ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

และ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชดุ - 

5) 

กรณีมอบอํานาจ     

หนงัสือมอบ

อํานาจ     ผู้มอบ

อํานาจ - สําเนา

บตัรประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือ                        

บตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                      

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

- 1 1 ฉบบั - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สําเนาถกูต้อง     

ผู้ รับมอบอํานาจ 

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ                                    

หรือบตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                         

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

-คา่เชา่ที
ดนิและอาคารตามจํานวนปีที
จดัให้เช่า 

- คา่ธรรมเนียมการตรวจแบบ 

- คา่ตอบแทนการใช้ประโยชน์ที
ดนิระหวา่งก่อสร้างอาคาร 

- หลกัประกนัสญัญาก่อสร้างอาคารเป็นเงินร้อยละ 10 ของราคาก่อสร้าง 

- คา่ธรรมเนียมจดัหาประโยชน์ 
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- คา่ธรรมเนียมการรังวดัที
ดิน 

- คา่ธรรมเนียมการออกหนงัสือรับรองให้ปลกูสร้างอาคารในที
ดนิราชพสัด ุ

- และเงินอื
นๆ (ถ้ามี) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข 0 2278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย ภารดี สวุรรณรัตนศรี 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: ผู้เช่าที�ดนิราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิHให้กระทรวงการคลัง (อนุมัติ
หลักการให้ก่อสร้าง) 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:ผู้ เชา่ที
ดนิราชพสัดขุอปลกูสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้กระทรวงการคลงั (อนมุตัิหลกัการให้

ก่อสร้าง) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที
เชื
อมโยงหลายหนว่ยงาน  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

2) คําสั&งกรมธนารักษ์ ที& 296/2553 สั&ง ณ วนัที& 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เรื&อง หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี&ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ

 

3) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางที
ตั �งอยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนัทําการ 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  
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 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] ผู้ เชา่ที
ดนิราชพสัดขุอปลกูสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้
กระทรวงการคลงั (อนมุตัิหลกัการให้ก่อสร้าง) 13/07/2558 16:19  

11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพฒันาที
ราชพสัดทีุ
เชา่ จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์กําหนด และ
ก่อนที
ผู้ ยื
นคําขอจะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบข้อมลูและจดัทํา

แผนที
 

 

15 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

3) 
การพิจารณา 

 

ประกาศรับฟังความคิดเห็น 

 

30 วนั ผู้วา่ราชการจงัหวดั

สงขลา 

- 

4) 

การพิจารณาโดย

หนว่ยงานอื
น 

 

จดัทําผลกระทบสภาพ

การจราจร เสนอสํานกังาน

นโยบายและแผนการขนสง่

และจราจรพิจารณาให้

ความเห็นชอบการปลกู

สร้างอาคารยกกรรมสิทธิ_ 

 

6 เดือน สํานกังานนโยบาย

และแผนการขนสง่

และจราจร 

((ถ้ามี)) 

5) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูกําหนด

เงื
อนไขเสนอผู้ มีอํานาจ

อนมุตัหิลกัการ 

 

7 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

6) 

การพิจารณา 

 

มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิ

หลกัการ 

 

5 วนัทําการ ผู้วา่ราชการจงัหวดั

สงขลา 

- 

7) 

การพิจารณา 

 

วางผงัและอนมุตัผิงั 

 

45 วนัทําการ สํานกัพฒันาและ

บํารุงรักษาอาคาร

ราชพสัด ุ

(ร่วมกบั

สํานกังานธนา

รักษ์พื �นที
สงขลา 
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ระยะเวลาดาํเนินการรวม   103 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการดําเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 66 วนัทําการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (หรือบตัร

ประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ (ฉบบั

จริง) และถ่าย

สําเนาพร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

3) 
ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (กรณีนิติบคุคล) 

5) 
กรณีมอบอํานาจ     

หนงัสือมอบ

อํานาจ             

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู้มอบอํานาจ                

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง                        

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง     

ผู้ รับมอบอํานาจ 

- สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถกูต้อง                        

- สําเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื&น ๆ สําหรับยื&นเพิ&มเติม 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

- 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข 0 2278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 
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5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 
 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย ภารดี สวุรรณรัตนศรี 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอเช่าที�ดนิราชพัสดุเพื�ออยู่อาศัย 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอเชา่ที
ดนิราชพสัดเุพื
ออยูอ่าศยั 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัที&ราชพสัด ุพ.ศ. 2518 

 

2) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เกี&ยวกบัที&ราชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

 

3) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในที&ราชพสัด ุ พ.ศ.2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางที
ตั �งอยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 2 

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] ภารดี การขอเชา่ที
ดนิราชพสัดเุพื
ออยูอ่าศยั 13/07/2558 
11:14  
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11. ช่องทางการให้บริการ  
  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพฒันาที
ราชพสัดทีุ
เชา่ จะต้องยื
นคําขอตามแบบฟอร์มที
กรมธนารักษ์กําหนด และ
ก่อนที
ผู้ ยื
นคําขอจะลงนามในคําขอ จะต้องอ่านข้อความในคําขอเพื
อตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการยื
นคําขอตามที
กรมธนารักษ์กําหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที
จงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึคําขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อ
สําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึ �นอยูก่บัปริมาณงานและจํานวนบคุลากรที
ปฏิบตัิงานในแตล่ะสํานกังาน 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับคําร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบข้อมลูและจดัทํา 15 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์ - 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 แผนที
 

 

พื �นที
สงขลา 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

จดัทําประกาศขอเชา่เสนอผู้

มีอํานาจลงนามในประกาศ 

 

3 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

4) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

ปิดประกาศ 30 วนั 

 

30 วนั สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

5) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูกําหนด

เงื
อนไขเสนอผู้ มีอํานาจ

พิจารณา 

 

7 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

6) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

5 วนัทําการ  ผู้วา่ราชการ

จงัหวดัสงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   61 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการดําเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 53 วนัทําการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวั กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (หรือบตัร
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประชาชน ประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัรประจํา

ข้าราชการ

บํานาญ (ฉบบั

จริง) และสําเนา

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (สําเนาเอกสาร

ต้องลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง

ด้วย) 

3) 
ใบสําคญัการ

เปลี�ยนชื�อ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีนิติบคุคล) 

5) 

กรณีมอบอํานาจ

ใช้เอกสาร       

1.1 หนงัสือมอบ

อํานาจ               

-ผู้มอบอํานาจ  

1)สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

- 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง           

2)   สําเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

-ผู้ รับมอบอํานาจ 

และพยานการ

มอบอํานาจ              

1)    สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าที�ของรัฐ 

หรือบตัร

ประจําตวั

ข้าราชการ

บํานาญ พร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง            
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) สําเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

6) 

หมายเหต ุกรณี

บคุลากรยื�นคํา

ร้องผู้ประสงค์ขอ

เชา่ต้องมาแสดง

ตนและยื�นคําร้อง

ด้วยตนเอง 

สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

0 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนที�สงัเขป

บริเวณที�ขอเชา่

หรือแผนที�แสดง

ตําแหนง่ที�ดนิ

เพื�อขอเชา่ 

สํานกังานธนารักษ์

พื 6นที�สงขลา 

1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า (ต่อปี) ตามระเบียบของทางราชการ 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ - 
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2) ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าเท่ากับ 2 เท่าของค่าเช่า 1 ปี 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 
- เนื �อที�ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท 
- เกินกว่า 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 300 บาท 
- เกินกว่า 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 500 บาท 
- หากเกินกว่า 10 ไร่ ขึ �นไป เรียกเก็บเพิ�มขึ �นไร่ละ 100 บาทต่อการรังวัดหนึ�งครั�ง แต่ทั �งนี �ไม่เกินแปลง
ละ 1,000 บาทต่อการนัดรังวัดหนึ�งครั�ง 

หมายเหตุ - 

 

4) เงนิประกันสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่า 1 ปี 

หมายเหตุ - 

 

5) อัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม หรือเงนิอื�นๆ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

หมายเหตุ - 

 

และเงนิอื�นๆ (ถ้ามี) 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองที
สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา ชั �น 1  หรือที
สํานกัเลขานกุารกรม 

สว่นอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์ สํานกัเลขานกุารกรม สว่น

อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 
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3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ที
 “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” สํานกัเลขานกุารกรม   สว่นอํานวยการ  

หมายเลข 0 2278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที
 http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปที
หวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหว่างการปรับปรุงแก้ไข 
 

วันที�พมิพ์ 15/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย ภารดี สวุรรณรัตนศรี 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การประเมินราคาทุนทรัพย์ที�ดนิแปลงแบ่งแยกใหม่/หมู่บ้านจัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตก
หล่น 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การประเมินราคาทนุทรัพย์ที
ดนิแปลงแบง่แยกใหม่/หมูบ้่านจดัสรรใหม/่รวมแปลง/ตกหล่น 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที
เชื
อมโยงหลายหนว่ยงาน  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

• ประมวลกฎหมายที&ดิน 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางที
ตั �งอยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนัทําการ 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 2  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 3  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 1  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การประเมินราคาทนุทรัพย์ที
ดนิแปลงแบง่แยกใหม/่หมูบ้่าน
จดัสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น 13/07/2558 11:33  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

2) สถานทีให้บริการสํานกังานธนารักษ์พืIนที&ทกุพืIนที&/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 แปลงที
ดนิที
ไมป่รากฏราคาประเมินทนุทรัพย์ที
ดนิ ในบญัชีกําหนดราคาประเมินทนุทรัพย์ที
ดนิและในแผนที
ราคา
ประเมินที
ดนิ เนื
องจากเป็นแปลงที
ดนิแบง่แยกใหม่/หมูบ้่านจดัสรรใหม/่รวมแปลง/ตกหลน่ 
 ผู้ ที
จะยื
นคําร้องต้องเป็นผู้ ถือกรรมสิทธิ_ในที
ดนิหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจจากผู้ ถือกรรมสิทธิ_ในที
ดนิ 
 
 
หมายเหต ุขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ใน
คูมื่อสําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับเรื
องร้องขอจากผู้ ร้อง 

และตรวจสอบเอกสารผู้ ยื
น

คําร้อง 

 

1 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

ตรวจสอบข้อมลูเบื �องต้น 

ได้แก่ ราคาประเมินในบญัชี

4 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กําหนดราคาประเมินทนุ

ทรัพย์ที
ดนิ แผนที
ราคา

ประเมินที
ดนิ สําเนาโฉนด

ที
ดนิ ระวางแผนที
ระบบ

พิกดัฉาก ยทีูเอ็ม  

ฐานข้อมลูทะเบียนที
ดนิ 

 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ประสานสํานกังานที
ดนิ 

เพื
อตรวจสอบข้อมลู

ทะเบียนที
ดนิ (สปท.104ง) 

รูปแปลงที
ดนิในระวางแผน

ที
พิกดัฉาก ยทีูเอ็ม ณ 

สํานกังานที
ดนิที
แปลงที
ดิน

ร้องขอตั �งอยู่ 

 

15 วนัทําการ  สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

สํารวจสภาพแปลงที
ดิน

แบง่แยกใหม่/หมูบ้่าน

จดัสรรใหม่/รวมแปลง/ ตก

หลน่ในพื �นที
 และแปลง

ที
ดนิ/หมูบ้่านจดัสรรที
นํามา

เปรียบเทียบ 

 

5 วนัทําการ  สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

5) 
การพิจารณา 

 

วิเคราะห์และประเมินราคา

ที
ดนิรายแปลง สําหรับ

20 วนัทําการ  สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

แปลงแบง่แยกใหม่/หมูบ้่าน

จดัสรรใหม่/รวมแปลง/ตก

หลน่ 

 

6) 

การพิจารณา 

 

เสนออธิบดีกรมธนารักษ์

หรือธนารักษ์พื �นที
เพื
อ

พิจารณาการประเมินราคา

ทนุทรัพย์ที
ดนิแปลง

แบง่แยกใหม่/หมูบ้่าน

จดัสรรใหม่/รวมแปลง/ตก

หลน่ 

 

15 วนัทําการ สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา  

- 

7) 

การพิจารณา 

 

เสนอคณะอนกุรรมการ

กําหนดราคาประเมินทนุ

ทรัพย์ประจําจงัหวดั

พิจารณากําหนดราคา 

 

45 วนัทําการ  สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

(ขั �นตอนที
 7 

และ 8 นบัวนั

ทําการรวมกนั 

คืออยูใ่น

ชว่งเวลา

เดียวกนั) 

8) 

การพิจารณา 

 

เสนอคณะกรรมการกําหนด

ราคาประเมินทนุทรัพย์

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ราคา 

 

45 วนัทําการ  สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

(ขั �นตอนที
 7 

และ 8 นบัวนั

ทําการรวมกนั 

คืออยูใ่น

ชว่งเวลา

เดียวกนั) 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

9) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับรองมตแิละรายงานการ

ประชมุ 

ตรวจสอบความถกูต้อง 

เชื
อมโยงฐานข้อมลูทะเบียน

ที
ดนิ และตรวจร่างบญัชี 

จดัพิมพ์บญัชีกําหนดราคา

ประเมินทนุทรัพย์ที
ดนิ และ

จดัทําประกาศบญัชีกําหนด

ราคาประเมินทนุทรัพย์ที
ดิน 

และปรับปรุงแก้ไขแผนที


ราคาประเมินที
ดนิ                         

 

20 วนัทําการ  สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

10) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เสนอประธาน

คณะอนกุรรมการฯ (ปลดั

กรุงเทพมหานคร/ผู้วา่

ราชการจงัหวดั) ลงนาม

ประกาศใช้บญัชีกําหนด

ราคาประเมินทนุทรัพย์ที
ดิน 

 

10 วนัทําการ  สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

11) 

- 

 

สง่ประกาศและบญัชี

กําหนดราคาประเมินทนุ

ทรัพย์ที
ดนิให้กรมที
ดนิ ใช้

ในการจดทะเบียนสิทธิและ  

นิตกิรรม พร้อมแจ้งผลการ

5 วนัทําการ  สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พิจารณาให้ผู้ ร้องทราบ 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   140 วนัทําการ 
14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สําเนาบตัร

ประชาชนของผู้ ถือ

กรรมสิทธิBที�ดิน 

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 1 

ฉบบั) 

2) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ของผู้ รับมอบ

อํานาจพร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนาโฉนดที�ดนิ

แปลงแบง่แยก

ใหม/่หมูบ้่าน

จดัสรรใหม่/รวม

แปลง/แปลงตก

หลน่ 

กรมที�ดนิ 0 1 ชดุ (ทกุหน้าพร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง  ) 

2) 

หนงัสือมอบ

อํานาจให้

ดําเนินการแทน

เจ้าของที�ดิน 

- 1 0 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ

ทําการแทน) 

3) 

ใบอนญุาตให้ทํา

การจดัสรรที�ดิน 

(จ.ส. 2) 

กรมที�ดนิ 0 1 ฉบบั (พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

รายการที� 3-8 

สําหรับโครงการ

จดัสรรใหม่/

หมูบ้่านจดัสรร

ใหม)่ 

4) 

สําเนาโฉนดที�ดนิ

ที�นํามารวมแปลง

ก่อนแบง่แยก

ใหมภ่ายใต้การ

จดัสรร 

กรมที�ดนิ 0 1 ชดุ (พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

รายการที� 3-8 

สําหรับโครงการ

จดัสรรใหม่/

หมูบ้่านจดัสรร

ใหม)่ 

5) ข้อมลู กรมที�ดนิ 0 1 ชดุ (รายการที� 3-8 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รายละเอียด

แปลงที�ดนิใน

โครงการจดัสรร

ที�ดนิใหม่/

หมูบ้่านจดัสรร

ใหม ่

สําหรับโครงการ

จดัสรรใหม่/

หมูบ้่านจดัสรร

ใหม)่ 

6) 

แผนผงัโครงการ

จดัสรรที�ดนิ

พร้อมระบแุปลง

จําหนา่ยและ

แปลง

สาธารณปูโภค 

กรมที�ดนิ 0 1 ชดุ (รายการที� 3-8 

สําหรับโครงการ

จดัสรรใหม่/

หมูบ้่านจดัสรร

ใหม)่ 

7) 

สําเนาโฉนดที�ดนิ

แปลงแบง่แยก

ใหมภ่ายใต้การ

จดัสรรของ

หมูบ้่านใหมท่กุ

แปลง 

กรมที�ดนิ 0 1 ชดุ (รายการที� 3-8 

สําหรับโครงการ

จดัสรรใหม่/

หมูบ้่านจดัสรร

ใหม ่

) 

8) 

แผน่พบัโฆษณา

พร้อมใบเสนอ

ราคาของ

โครงการจดัสรร

ที�ดนิใหม่/

หมูบ้่านจดัสรร

ใหม ่

- 1 0 ชดุ (รายการที� 3-8 

สําหรับโครงการ

จดัสรรใหม่/

หมูบ้่านจดัสรร

ใหม)่ 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มี 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองที
  สํานกัประเมินราคาทรัพย์สิน ชั �น 6 ฝั
งตะวนัตก อาคารรัฐ

ประศาสนภกัดี ถ.แจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง   เขตหลกัสี
 กรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนทางจดหมายสง่มาที
  สํานกัประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสน

ภกัดี ถ.แจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี
    กรุงเทพมหานคร 10210 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทาง E-Mail  pvb@treasury.go.th 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนสํานกังานธนารักษ์พื �นที
ทกุพื �นที
 

หมายเหตุ- 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) ตวัอยา่งหนงัสือร้องขอ 

- 

2) แบบรับทราบการรับคําร้องเรื
องราคาประเมิน 

- 
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19. หมายเหตุ 
- 

วันที�พมิพ์ 21/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย อาจรีย์ ศริิอธิวฒัน์ 

อนุมัตโิดย วิลาวลัย์ วีระกลุ 

เผยแพร่โดย บษุยา เจริญผล 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ: สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การให้บริการข้อมลูราคาประเมิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางที
ตั �งอยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 160,000  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 200,000  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 100,000  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การให้บริการข้อมลูราคาประเมิน 13/07/2558 10:38  
11. ช่องทางการให้บริการ  

  สถานทีให้บริการ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

17 ถนนชลเจริญ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000     

โทรศพัท์: 0 7431 2953 

/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นที
สงขลา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 
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2) สถานทีให้บริการกระทรวงการคลงั/ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการร่วม 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

3) สถานทีให้บริการสํานกังานธนารักษ์พืIนที&ทกุพืIนที&(ที&ที&ดินตัIงอยู่)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

4) สถานทีให้บริการสํานกัประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสนภกัดี ถ.แจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขต

หลกัสี& กรุงเทพมหานคร 10210/ไปรษณีย์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั&วโมง 

หมายเหตุ - 

5) สถานทีให้บริการ02-1422465-67/โทรศพัท์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตัIงแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 

หมายเหตุ - 

6) สถานทีให้บริการwww.treasury.go.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั&วโมง 

หมายเหตุ - 

7) สถานทีให้บริการpvb@treasury.go.th/อีเมล์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั&วโมง 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผู้ขอต้องกรอกคําร้องการขอใช้บริการข้อมลูขา่วสารของทางราชการ เพื
อแสดงความประสงค์จะขอรับบริการตรวจด ู
ข้อมลู ขอสําเนาข้อมลู หรือขอสําเนาที
มีผู้ รับรองสําเนาเอกสารในเรื
องบญัชีราคาประเมินที
ดนิโรงเรือน สิ
งปลกูสร้าง และ
อาคารชดุได้ทั
วประเทศ แตใ่นกรณีที
จงัหวดัใดหรือพื �นที
ใดที
มีการประกาศบญัชีราคาประเมินที
ดนิรายบล็อก ผู้ขอจะต้อง
รู้ตําแหนง่ที
ตั �งของที
ดนิที
แน่นอนวา่อยู่โซน บล็อกใด จงึจะสามารถตรวจสอบราคาประเมินที
ดนิได้ การให้บริการข้อมลูนี �
เป็นไปตามพระราชบญัญัตข้ิอมลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 
1. บญัชีกําหนดราคาประเมินทนุทรัพย์ที
ดนิรายแปลง กําหนดราคาประเมินที
ดนิแตล่ะแปลงเป็นตารางวา ผู้ขอจะต้อง
ทราบเลขที
โฉนดที
ดิน ระวาง-แผน่ เลขที
ดนิ หน้าสํารวจ ตําบล อําเภอ จงัหวดั ให้ถกูต้องครบถ้วนจงึจะสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 
2. บญัชีกําหนดราคาประเมินทนุทรัพย์ที
ดนิรายบล็อก กําหนดหนว่ยราคาประเมินที
ดินตามแนวถนน กลุม่แปลงที
ดนิ 
สภาพที
ดนิ ซึ
งได้ประกาศใช้ในพื �นที
ทกุจงัหวดันอกเหนือจากพื �นที
ที
ได้กําหนดราคาประเมินทนุทรัพย์ที
ดนิรายแปลง ผู้ขอ
จะต้องทราบตําแหนง่ที
ตั �งของที
ดนิอยา่งถกูต้องว่าที
ดินตั �งอยูใ่นโซน บล็อกใดจงึจะสามารถตรวจสอบข้อมลูราคา
ประเมินที
ดนิได้ 
 
3. การขอทราบราคาประเมินอาคารชดุ ผู้สอบถามจะต้องแจ้งชื
ออาคารชดุ เขต/อําเภอ จงัหวดั ที
ตั �งอาคารชดุและชั �นที

ห้องชดุตั �งอยู่ 
 
4. การขอทราบราคาประเมินทนุทรัพย์โรงเรือนสิ
งปลกูสร้าง ผู้สอบถามจะต้องแจ้งจงัหวดั ประเภทสิ
งปลกูสร้าง 
 
5. ตดิตอ่ขอข้อมลูราคาประเมินที
ดนิ/อาคารชดุ/โรงเรือนสิ
งปลกูสร้างที
ต้องการทราบ ณ สํานกังานธนารักษ์พื �นจงัหวดั
นั �น ๆ 
 
หมายเหต ุขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ใน
คูมื่อสําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
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13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

กรอกแบบคําขอให้บริการ

ข้อมลูขา่วสารของกรมธนา

รักษ์ 

 

5 นาที  สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบข้อมลู/

ตําแหนง่ที
ตั �ง/ประเภทของ

บญัชีกําหนดราคาประเมินฯ 

ที
ขอทราบ 

 

45 นาที สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา  

- 

3) 

การพิจารณา 

 

แจ้งราคาประเมินฯ/สําเนา

บญัชีกําหนดราคาประเมินฯ

ที
มีผู้ รับรอง 

 

5 นาที  สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

4) 

การพิจารณา 

 

ชําระคา่ธรรมเนียมการขอ

ข้อมลูขา่วสารพร้อมรับ

สําเนาใบเสร็จรับเงิน 

 

5 นาที  สํานกังานธนารักษ์

พื �นที
สงขลา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   60 นาที 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ขอดเูพื�อใช้

ประกอบคําขอ) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนาโฉนดที�ดนิ 

/ นส.3 / นส.3 ก./

สําเนา อช.2 

กรมที�ดนิ 0 1 ฉบบั (ขอดเูพื�อใช้

ประกอบคําขอ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) การตรวจดูข้อมูลราคาประเมิน ผู้ขอต้องกรอกแบบคาํร้องฯ ยื�นต่อเจ้าหน้าที�เพื�อขอตรวจดูข้อมูลและ

คัดลอก โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ส่วนการขอสาํเนาข้อมูล หรือขอสาํเนาข้อมูลที�มีผู้รับรองสาํเนา 
การทาํสาํเนา (ถ่ายเอกสาร) โดยเครื�องถ่ายเอกสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตข้ิอมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
กระดาษ A4 หน้าละ 

ค่าธรรมเนียม 1 บาท 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมการใหคํ้ารับรองสําเนาถูกต้องคํารับรองละ 5 บาท) 

 

2) การตรวจดูข้อมูลราคาประเมิน ผู้ขอต้องกรอกแบบคาํร้องฯ ยื�นต่อเจ้าหน้าที�เพื�อขอตรวจดูข้อมูลและ
คัดลอก โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ส่วนการขอสาํเนาข้อมูล หรือขอสาํเนาข้อมูลที�มีผู้รับรองสาํเนา 
การทาํสาํเนา (ถ่ายเอกสาร) โดยเครื�องถ่ายเอกสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตข้ิอมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
กระดาษ F4 หน้าละ 
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ค่าธรรมเนียม 1.5 บาท 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมการใหคํ้ารับรองสําเนาถูกต้องคํารับรองละ 5 บาท) 

 

3) การตรวจดูข้อมูลราคาประเมิน ผู้ขอต้องกรอกแบบคาํร้องฯ ยื�นต่อเจ้าหน้าที�เพื�อขอตรวจดูข้อมูลและ
คัดลอก โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ส่วนการขอสาํเนาข้อมูล หรือขอสาํเนาข้อมูลที�มีผู้รับรองสาํเนา 
การทาํสาํเนา (ถ่ายเอกสาร) โดยเครื�องถ่ายเอกสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตข้ิอมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
กระดาษ A3 หน้าละ 

ค่าธรรมเนียม 3 บาท 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมการใหคํ้ารับรองสําเนาถูกต้องคํารับรองละ 5 บาท) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ตดิตอ่ด้วยตนเองที
   สํานกัประเมินราคาทรัพย์สิน ชั �น 6 ฝั
งตะวนัตก 

อาคารรัฐประศาสนภกัดี ถ.แจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง   เขตหลกัสี
 กรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนทางจดหมายสง่มาที
  สํานกัประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสน

ภกัดี ถ.แจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี
    กรุงเทพมหานคร 10210 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทาง E-Mail  pvb@treasury.go.th 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์  02-1422465-67 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนธนารักษ์พื �นที
ทกุพื �นที
 (ที
ที
ดนิ/อาคารชดุตั �งอยู่) 

หมายเหตุ- 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
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1) แบบการขอใช้บริการข้อมลูข่าวสารของกรมธนารักษ์ 

- 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 21/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย ศริิวรรณ วงษ์ออ่น 

อนุมัตโิดย วิลาวลัย์ วีระกลุ 

เผยแพร่โดย บษุยา เจริญผล 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


