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คำ�นำ�

กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ ความ
รับผิดชอบในด้านการบริหารที่ราชพัสดุ ด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์  
ด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์และด้านการเผยแพร่และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของ
แผ่นดิน ซึ่งในการติดต่อราชการกรมธนารักษ์ในแต่ละด้านมีขั้นตอน แนวทาง
ปฏิบัติที่แตกต่างกันไป กรมธนารักษ์จึงได้จัดทำ�คู่มือฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ประชาชน
ทั่วไป ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เข้าใจถึงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติในการ
ติดต่อราชการกับกรมธนารักษ์ เพื่อให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
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วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

พันธกิจ
1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
3. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบ
เศรษฐกิจ
4. ดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการ
อนุรักษ์พร้อมที่จะนำ�ออกเผยแพร่
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รองอธิบดี

รองอธิบดี

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด

BUREAU OF STATE PROPERTYVALUATION

THE REGIONAL TREASURY OFFICES (75 PROVINCES)

สำ�นักงานธนารักษ์พน้ื ที่ 75 พืน้ ที่

BUREAU OF STATE PROPERTY BUSINESS DEVELOPMENT

สำ�นักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ

BUREAU OF STATE PROPERTY BUILDING DEVELOPMENT AND MAINTENANCE

สำ�นักพัฒนาและบำ�รุงรักษาอาคารราชพัสดุ

สำ�นักประเมินราคาทรัพย์สิน

DHANARAK ASSET DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

หน่วยงานภายใต้กำ�กับของกรมธนารักษ์

สำ�นักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ

BUREAU OF STATE PROPERTYINFORMATION MANAGEMENT

กองแผนงาน

PLANNING DIVISION

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

INFORMATION TECHNOLOGY CENTER

BUREAU OF FINANCE

สำ�นักการคลัง

BUREAU OF MONETARY MANAGEMENT

สำ�นักบริหารเงินตรา

สำ�นักบริหารกลาง

BUREAU OF GENERAL ADMINISTRATION

สำ�นักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

BUREAU OF GRAND NATIONAL TREASURE

BUREAU OF LEGAL AFFAIRS

สำ�นักกฎหมาย

รองอธิบดี

DEPUTY DIRECTOR - GENERAL

BUREAU OF ROYAL THAI MINT

สำ�นักกษาปณ์

DEPUTY DIRECTOR - GENERAL

NATIONAL TREASURY AND MINT MANAGEMENT ADVISOR

BUREAU OF STATE PROPERTY MANAGEMENT 2

สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุ 2

BUREAU OF STATE PROPERTY MANAGEMENT 1

สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุ 1

BUREAU OF BANGKOK STATE PROPERTY MANAGEMENT

สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

DEPUTY DIRECTOR - GENERAL

INTERNAL AUDIT GROUP

PROPERTY VALUATION DEVELOPMENT ADVISOR

ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

STATE PROPERTY DEVELOPMENT ADVISOR

PUBLIC SECTOR DEVELOPMENT GROUP

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

INSPECTOR GENERAL

กลุ่มงานตรวจราชการ

DIRECTOR - GENERAL

อธิบดี

โครงสร้างการบริหารงานของกรมธนารักษ์
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หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์
1. ปกครอง ดูแล บำ�รุงรักษา ให้ใช้ จัดหาประโยชน์ จัดทำ�นิติกรรม และ
ดำ�เนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2518
2. จัดทำ�และนำ�ออกใช้เหรียญกษาปณ์และดำ�เนินการเกี่ยวกับเงินตราให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501
3. รับ – จ่าย ควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง
พ.ศ. 2491
4. ดำ�เนินการเกี่ยวกับการกำ�หนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 104 และ 105
5. ดู แ ล รั ก ษา และเผยแพร่ ท รั พ ย์ สิ น มี ค่ า ของแผ่ น ดิ น และจำ � หน่ า ย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หรี ย ญตามระเบี ย บกรมธนารั ก ษ์ ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ง านของสำ � นั ก
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พ.ศ. 2547 และระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยเงินทุน
หมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย พ.ศ. 2546
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ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
1. งานด้านการบริหารที่ราชพัสดุ ดำ�เนินการปกครองดูแล บำ�รุง รักษา
จัดให้ใช้ประโยชน์ และทำ�นิตกิ รรมเกีย่ วกับทีร่ าชพัสดุให้ด�ำ เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ  
2. งานด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ดำ�เนินการประเมินราคา
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละเสนอความเห็ น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณากำ � หนดราคา
ประเมินอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมาย
3. งานด้ า นการผลิ ต เหรี ย ญกษาปณ์ ดำ � เนิ น การผลิ ต เหรี ย ญกษาปณ์
หมุนเวียนตั้งแต่ชนิดราคา 10 บาท ลงมาจนถึง 1 สตางค์ รวมทั้งผลิตเหรียญ
กษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสสำ�คัญต่างๆ ตลอดจนการจัดสร้าง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดทำ�เครื่องหมายตอบแทนและของสั่งจ้าง
4. งานด้านการบริหารเงินตรา ดำ�เนินการเกี่ยวกับการจ่ายแลก รับแลก
การตรวจพิสูจน์ การเก็บรักษา การเบิก จ่าย รับ ส่ง และบริหารจัดการเหรียญ
กษาปณ์ การสั่งจ่ายและรับรองการสั่งจ่ายเงินคงคลัง การตรวจสอบการรับ จ่าย
และจัดทำ�บัญชีเงินคงคลังของรัฐ
5. งานด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ดำ�เนินการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ เก็บรักษา จัดทำ�ทะเบียน และจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของ
แผ่นดิน ได้แก่ เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เงินตราโบราณ เหรียญ
กษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก
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การขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
ในความครอบครองของกรมธนารักษ์
การขอข้อมูลข่าวสารของราชการในความครอบครองของกรมธนารักษ์
ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำ�หนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจ
ดูได้ และกรมธนารักษ์ได้จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ ไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดู โดยส่วนประชาสัมพันธ์ สำ�นักบริหารกลาง เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน
และคอยติดตามผลการดำ�เนินงานและความคืบหน้าในการให้บริการของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ให้บริการตอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งนี้ การขอรับบริการเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารของราชการในความครอบครองของกรมธนารักษ์ ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีขั้นตอนในการขอรับบริการ ดังนี้

ขั้ น ตอนการขอข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการในความครอบครองของ
กรมธนารักษ์

กรณีที่ 1 ผู้ขอมาด้วยตนเองและขอข้อมูลที่จัดเตรียมไว้บริการในศูนย์ข้อมูล
บริการประชาชนของกรมธนารักษ์ ณ ชั้น 4 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์
วิธีปฏิบัติ
1) ผู้ขอติดต่อที่ศูนย์ข้อมูลบริการประชาชนของกรมธนารักษ์
2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยื่นแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เพื่อให้ผู้ขอกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคัดสำ�เนาข้อมูลข่าวสารตามความประสงค์
ของผู้ขอ
4) ผู้ขอชำ�ระเงินค่าคัดสำ�เนาเอกสาร ณ เคาน์เตอร์รับ-จ่ายเงินสด
สำ�นักการคลัง
5) เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด เก็ บ แบบการขอใช้ บ ริ ก ารและสำ � เนา
ใบเสร็จรับเงิน เข้าแฟ้ม
คู่มือติดต่อราชการ
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กรณีที่ 2 ผู้ขอมาด้วยตนเอง หรือส่งหนังสือทางไปรษณีย์ และขอข้อมูลที่
มิได้จัดเตรียมไว้บริการในศูนย์บริการประชาชนของกรมธนารักษ์
วิธีปฏิบัติ
2.1. ผู้ขอมาด้วยตนเอง
1) เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของส่ ว นประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ผู้ ข อข้ อ มู ล
ข่าวสารกรอกรายละเอียดในแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
2) ส่วนประชาสัมพันธ์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ผู้ขอ
ต้องการ
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม
ที่ผู้ขอร้องขอ โดยให้ยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4) เมื่อดำ�เนินการแล้วเสร็จ ขอให้หน่วยงานที่ให้การบริการข้อมูล
ข่าวสาร สำ�เนาเรื่อง และส่งเอกสารไปยังส่วนประชาสัมพันธ์ สำ�นักบริหารกลาง
5) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ส่วนประชาสัมพันธ์ จัดเก็บสำ�เนาเอกสาร
เข้าแฟ้ม
2.2 ผู้ขอส่งหนังสือทางไปรษณีย์
1) ส่วนประชาสัมพันธ์ สำ�นักบริหารกลาง รับเรื่อง
2) ส่ ว นประชาสั ม พั น ธ์ ทำ � บั น ทึ ก และแนบหนั ง สื อ ของผู้ ข อข้ อ มู ล
ข่าวสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ และหากไม่สามารถดำ�เนินการแล้ว
เสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่กรมธนารักษ์ได้รับหนังสือให้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอ
เพื่อแจ้งผลการดำ�เนินการให้ทราบเบื้องต้น (ภายใน 15 วัน)
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ รับเรื่อง และพิจารณาการให้
บริการข้อมูลข่าวสารในส่วนที่รับผิดชอบ โดยให้ยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4) หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งดำ � เนิ น การแจ้ ง ผู้ ข อในกรณี ที่ ส ามารถ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้
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5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารไปแล้วนั้น จัดส่ง
สำ�เนาหนังสือที่ดำ�เนินการตอบผู้ขอข้อมูลข่าวสารให้สำ�นักบริหารกลาง เพื่อจะได้
จัดเก็บเข้าแฟ้มเป็นฐานข้อมูลการบริการต่อไป
สำ�หรับเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ
จะแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้ผู้ขอ
ทราบต่อไป
การเรี ย กค่ า ธรรมเนีย มการขอสำ�เนา หรือ ขอสำ�เนาที่มีคำ�รับรอง
ถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
ดังนั้นการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำ�เนา หรือขอสำ�เนาที่มีคำ�รับรอง
ถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเป็นแนวทาง
เดียวกัน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจึงให้ความเห็นชอบการกำ�หนด
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นการทั่วไปดังนี้
1. ค่ า ธรรมเนี ย มการทำ � สำ � เนาโดยเครื่ อ งถ่ า ยเอกสารที่ ห น่ ว ยงานของ
รัฐบาลสามารถกำ�หนดได้โดยให้ถือว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้
ให้ความเห็นชอบแล้ว คืออัตราดังต่อไปนี้
1) ขนาดกระดาษ เอ 4
หน้าละไม่เกิน 1 บาท
2) ขนาดกระดาษ เอฟ 4
หน้าละไม่เกิน 1.50 บาท
3) ขนาดกระดาษ บี 4
หน้าละไม่เกิน 2 บาท
4) ขนาดกระดาษ เอ 3
หน้าละไม่เกิน 3 บาท
5) ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 2
หน้าละไม่เกิน 8 บาท
6) ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 1
หน้าละไม่เกิน 15 บาท
7) ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 0
หน้าละไม่เกิน 30 บาท
2. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำ�สำ�เนาโดยเครื่องถ่ายเอกสารในขนาด
กระดาษหรืออัตราทีเ่ กินกว่าทีก่ �ำ หนดไว้ในข้อ 1 หรือการขอสำ�เนาทีเ่ ป็นสือ่ ประเภทอืน่
หน่วยงานของรัฐจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เว้นแต่เป็นการเรียกค่าธรรมเนียมที่ไม่เกินต้นทุนที่แท้จริง
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3. การเรียกค่าธรรมเนียมการให้คำ�รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่
ถือว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ให้ความเห็นชอบ ให้คิดในอัตรา
คำ�รับรองละไม่เกิน 5 บาท
4. ในกรณีท่ผี ้ขู อสำ�เนาหรือขอสำ�เนาที่มีคำ�รับรองถูกต้องเป็นผู้มีรายได้น้อย
หน่วยงานของรัฐจะพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียม หรือลดอัตราค่าธรรมเนียมให้
ตามควรแก่กรณีได้
สถานที่ติดต่อ

กรมธนารักษ์ สำ�นักบริหารกลาง ส่วนประชาสัมพันธ์
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์. 0 2278 5641
โทรสาร. 0 2278 5778
E-mail:sec@treasury.go.th
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การติดต่อราชการสำ�นักการคลัง
สำ�นักการคลังให้บริการประชาชนกรณีการรับเงิน เช่น เงินค่าซื้อ/จัดทำ�
สินค้า เงินประกันการเช่า เงินประกันสัญญาเช่า เป็นต้น
ในการติดต่อราชการสำ�นักการคลังจะต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องนำ�มาแสดง
ดังนี้
1. บุคคลธรรมดา
1.1 บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตร
ประจำ�ตัวข้าราชการบำ�นาญ พร้อมรับรองสำ�เนา
1.2 กรณีที่เป็นผู้รับมอบอำ�นาจให้นำ�บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตร
ประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการบำ�นาญของผู้รับมอบ
อำ�นาจพร้อมรับรองสำ�เนา และสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือสำ�เนาบัตร
ประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวข้าราชการบำ�นาญพร้อม
รับรองสำ�เนา ของผู้มอบอำ�นาจมาแสดง
2. นิติบุคคล กรณีขอรับเงินค่าจ้างในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1 สำ � เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล และหนั ง สื อ มอบ
อำ�นาจ (กรณีที่ได้รับมอบอำ�นาจให้ดำ�เนินการแทน)
2.2 บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตร
ประจำ�ตัวข้าราชการบำ�นาญของผู้รับมอบอำ�นาจพร้อมรับรองสำ�เนา และสำ�เนา
บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำ�เนาบัตร
ประจำ�ตัวข้าราชการบำ�นาญพร้อมรับรองสำ�เนาของผู้มอบอำ�นาจ
2.3 ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำ�คัญรับเงินของนิติบุคคล
3. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล กรณีขอรับหลักประกันซองคืน
3.1 สำ � เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล และหนั ง สื อ มอบ
อำ�นาจ (กรณีที่ได้รับมอบอำ�นาจให้ดำ�เนินการแทน)
คู่มือติดต่อราชการ
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3.2 บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตร
ประจำ�ตัวข้าราชการบำ�นาญของผู้รับมอบอำ�นาจพร้อมรับรองสำ�เนา และสำ�เนา
บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำ�เนาบัตร
ประจำ�ตัวข้าราชการบำ�นาญพร้อมรับรองสำ�เนา ของผู้มอบอำ�นาจ
3.3 ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำ�คัญรับเงินที่กรมธนารักษ์ออกให้
3.4 กรณี ทำ � ใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ ใบสำ � คั ญ รั บ เงิ น ที่ ก รมธนารั ก ษ์ อ อกให้
สูญหาย ต้องแจ้งความเอกสารสูญหายที่สถานีตำ�รวจ พร้อมขอสำ�เนาใบแจ้งความ
เพื่อใช้แทนใบเสร็จรับเงินหรือใบสำ�คัญรับเงินในการติดต่อราชการ
สถานที่ติดต่อ

ด้านงบประมาณ บัญชี การเบิก จ่ายเงิน
กรมธนารักษ์ สำ�นักการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์. 0 2278 5445
E-mail:fin@treasury.go.th

คู่มือติดต่อราชการ
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สำ�นักการคลังให้บริการประชาชนเกี่ยวกับ
1. ติดต่อขอทราบข้อมูลข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
2. ติดต่อขอรับ ขอซื้อแบบประกวดราคา / สอบราคา
3. ขอทราบผลการประมูล ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
การติดต่อขอรับบริการจากสำ�นักการคลัง
1. การติดต่อขอทราบข้อมูลข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา ผู้สนใจ
สามารถติดต่อขอข้อมูลข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา ได้ 2 วิธี คือ
1.1 ทาง www.treasury.go.th หั ว ข้ อ “ประกวดราคา” และ
www.gprocurement.go.th
1.2 ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา บริเวณ
ด้านหน้าอาคารกรมธนารักษ์
2. การติดต่อขอรับ ขอซื้อแบบประกวดราคา / สอบราคา
2.1 แจ้งเลขที่ประกาศ หรือเรื่องที่จะติดต่อขอรับ ขอซื้อแบบประกวด
ราคา / สอบราคา ที่สำ�นักการคลัง ชั้น 2 อาคารกรมธนารักษ์
2.2 กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร
เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท / ห้าง / ร้าน ที่ประสงค์จะขอรับ ขอซื้อ แบบ
ประกวดราคา / สอบราคา ในบัญชีรายละเอียดผู้รับแบบให้ชัดเจน
2.3 ชำ�ระเงินค่าแบบประกวดราคา / สอบราคา ส่วนการเงิน สำ�นัก
การคลัง บริเวณชั้น 1 อาคาร กรมธนารักษ์ (เฉพาะกรณีที่เป็นการจำ�หน่ายแบบ
ประกวดราคา / สอบราคา)
3. การขอทราบผลการประมูล ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
3.1 ผู้เข้าเสนอราคาสามารถติดต่อขอทราบผลการพิจารณาเบื้องต้น
ได้ทาง โทรศัพท์. 0 2270 1760 และ 0 2618 6335
3.2 ผู้เข้าเสนอสามารถติดต่อขอทราบผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสำ�นักการคลังได้รวบรวมเผยแพร่เป็นรายเดือนได้ทาง
www.treasury.go.th หัวข้อ “ประกวดราคา”
คู่มือติดต่อราชการ

กรมธนารักษ์ ปี 2556
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3.3 บุคคลทั่วไปหรือผู้เข้าเสนอราคาที่ประสงค์ทราบผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ในรายละเอียดสำ�หรับกรณีที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง จากผู้มีอำ�นาจ
เรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อยื่นคำ�ขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ที่สำ�นักบริหารกลาง ส่วนประชาสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ

ด้านพัสดุ
กรมธนารักษ์ สำ�นักการคลัง ชั้น 2
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์. 0 2270 1760  0 2618 6335
E-mail:sup@treasury.go.th

คู่มือติดต่อราชการ

กรมธนารักษ์ ปี 2556

การติดต่อราชการด้านที่ราชพัสดุ

19

การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
และเพื่อประกอบการเกษตร

1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
- บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำ�นวน 1 ชุด      
หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการบำ�นาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสำ�เนา       
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำ�เนา
จำ�นวน 1 ชุด
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง		
- แผนที่สังเขปบริเวณที่ขอเช่า
จำ�นวน 1 ชุด
2. ขั้นตอนการดำ�เนินการ
- รับคำ�ร้อง ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจสอบที่ดิน ผังเมือง ราคาประเมินที่ดินชั้นทำ�เลและจัดทำ�แผนที่
- จัดทำ�ประกาศขอเช่าเสนอผู้มีอำ�นาจลงนามในประกาศ
- รวบรวมข้อมูลและกำ�หนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติ
- ผู้มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่า
3. ค่าใช้จ่าย
- ค่าเช่า (ต่อปี) ตามระเบียบของทางราชการ
- ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า 2 เท่าของค่าเช่า 1 ปี
- ค่าธรรมเนียมการรังวัดเนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท
หากเกินกว่า 1 ไร่ เรียกเก็บแปลงละไม่น้อยกว่า 300 บาท
(ขึ้นอยู่กับจำ�นวนเนื้อที่)
- เงินประกันสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่า 1 ปี

คู่มือติดต่อราชการ

กรมธนารักษ์ ปี 2556
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สถานที่ติดต่อ
- กรุงเทพมหานคร ติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ กรมธนารักษ์
สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 618 6328 , 02 278 2426 โทรสาร. 02 279 8410
- จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่
(ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทุกจังหวัด)
- E-mail : bsp@treasury.go.th

รับคำ�ร้อง
ตรวจสอบ
เอกสาร

ตรวจสอบที่ดิน
ผังเมือง ราคา
ประเมินที่ดินชั้น
ทำ�เลและจัดทำ�
แผนที่

คู่มือติดต่อราชการ

กรมธนารักษ์ ปี 2556

จัดทำ�ประกาศ
ขอเช่าเสนอผู้มี
อำ�นาจลงนาม
ในประกาศ

รวบรวมข้อมูล
และกำ�หนด
เงื่อนไขเสนอผู้มี
อำ�นาจพิจารณา
อนุมัติ

ผู้มีอำ�นาจ
พิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า
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การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
- บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำ�นวน 1 ชุด           
หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการบำ�นาญ (ฉบับจริง)
และถ่ายสำ�เนา พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำ�เนา
จำ�นวน 1 ชุด
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
- สัญญาเช่าฉบับเดิม (ฉบับจริง) ในปีที่สิ้นสุดอายุสัญญาเช่าในแต่ละงวด
ในกรณีที่ราชพัสดุอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ผู้เช่าที่ได้รับสัญญาเช่า
นำ�สมุดสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ (ฉบับผู้เช่า) ไปติดต่อเจ้าหน้าที่
ณ ส่วนรายได้ สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
กรมธนารักษ์ (ชั้น 1) สำ�หรับกรณีที่ที่ราชพัสดุอยู่ในจังหวัดอื่นให้ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ณ สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่ในจังหวัดนั้น เพื่อบันทึก
การขอต่ออายุสัญญาเช่าไว้เป็นหลักฐานด้วย
2. ขั้นตอนการดำ�เนินการ
- รับคำ�ร้องตรวจสอบเอกสารตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผู้เช่า
- ตรวจสอบเอกสารและจัดทำ�แผนที่
- รวบรวมข้อมูลกำ�หนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำ�นาจพิจารณา
- ผู้มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่า
3. ค่าใช้จ่าย
- ค่าเช่าตามระเบียบของทางราชการ
- ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าตามระเบียบของทางราชการ
(เฉพาะกรณีเช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น และอาคารราชพัสดุ)
- ค่าธรรมเนียมการรังวัด (ถ้ามี) เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท
หากเนื้อที่เกินกว่า 1 ไร่ ค่าธรรมเนียมแปลงละไม่น้อยกว่า 300 บาท
ขึ้นอยู่กับจำ�นวนเนื้อที่เช่า
- ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร (ถ้ามี) ครั้งละ 200 บาท
- เงินประกันสัญญาเช่าเพิ่ม (กรณีค่าเช่าเพิ่มขึ้น)
คู่มือติดต่อราชการ

กรมธนารักษ์ ปี 2556
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สถานที่ติดต่อ
- กรุงเทพมหานคร ติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ กรมธนารักษ์  
สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 618 6328, 02 278 2426 โทรสาร. 02 279 8410
- จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่
(ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทุกจังหวัด)
- E-mail : bsp@treasury.go.th

รับคำ�ร้องตรวจสอบ
เอกสารตรวจสอบ
ข้อมูลทะเบียนผู้เช่า

คู่มือติดต่อราชการ
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ตรวจสอบเอกสาร
และจัดทำ�แผนที่
(ถ้ามี)

รวบรวมข้อมูล
กำ�หนดเงื่อนไข
เสนอผู้มีอำ�นาจ
พิจารณา

ผู้มีอำ�นาจ
พิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า
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การขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ

1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
ผู้ขอโอน
- บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำ�นวน 1 ชุด
หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการบำ�นาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสำ�เนา                                                          
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำ�เนา
จำ�นวน 1 ชุด
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง		
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง)
จำ�นวน 1 ชุด
และถ่ายสำ�เนา พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง (ถ้ามี)		
- กรณีผู้ขอโอนมีคู่สมรส คู่สมรสยังมีชีวิตอยู่
และจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
• หนังสือยินยอมให้ทำ�นิติกรรมของคู่สมรส
จำ�นวน 1 ชุด
• บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของคู่สมรส
จำ�นวน 1 ชุด
และถ่ายสำ�เนา พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
• ใบจดทะเบียนสมรส และถ่ายสำ�เนา
จำ�นวน 1 ชุด
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
- กรณีผู้ขอโอนมีคู่สมรส แต่คู่สมรสเสียชีวิต และหรือจดทะเบียนหย่า
• สำ�เนาใบมรณบัตร ของคู่สมรส
จำ�นวน 1 ชุด
• สำ�เนาใบจดทะเบียนหย่า
จำ�นวน 1 ชุด                             
- สัญญาเช่าฉบับเดิม/ใบสำ�คัญแสดงการเช่าที่ราชพัสดุ/
บัตรประจำ�ตัวผู้เช่า (ฉบับจริง) ถ้าเอกสารดังกล่าวสูญหาย/ไม่พบ
ให้ไปแจ้งความหายที่สถานีตำ�รวจ และนำ�ใบบันทึกประจำ�วัน
เอกสารหาย (ฉบับจริง) ไปประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
- สำ�เนาใบเสร็จการชำ�ระเงินเบี้ยประกันอัคคีภัย/
จำ�นวน 1 ชุด
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ปีปัจจุบัน (กรณีสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ)

คู่มือติดต่อราชการ

กรมธนารักษ์ ปี 2556
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ผู้รับโอน
- บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำ�นวน 1 ชุด
หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการบำ�นาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสำ�เนา
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำ�เนา
จำ�นวน 1 ชุด
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง		
2. ขั้นตอนการดำ�เนินการ
- รับคำ�ร้องตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจสอบรังวัดจัดทำ�แผนที่/ตรวจสอบสภาพอาคาร
- รวบรวมข้อมูลกำ�หนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำ�นาจพิจารณา
- ผู้มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้ขอ
3. ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ
1. ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ
2. ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า 6 เท่าของค่าเช่า 1 ปี (กรณีโอนให้กับบุพการี
   หรือผู้สืบสันดานหรือคู่สมรสของผู้เช่า ลดค่าธรรมเนียมลงเหลือร้อยละ 25)
3. ค่าธรรมเนียมการรังวัด (ถ้ามี) เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท
    หากเนื้อที่เกินกว่า 1 ไร่ เรียกเก็บเงินไม่น้อยกว่าแปลงละ 300 บาท
    (ตามจำ�นวนเนื้อที่เช่า)
4. ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร (ถ้ามี) ครั้งละ 200 บาท
5. ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้โอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างในที่ดิน 200 บาท
6. เงินประกันสัญญาเช่า (ที่ดิน = ค่าเช่า 1 ปี , อาคาร = ค่าเช่า 3 เดือน)
7. เงินอื่นๆ ที่ผู้เช่าเดิมมีภาระที่จะต้องชำ�ระให้กับทางราชการ (ถ้ามี)

คู่มือติดต่อราชการ
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ที่ราชพัสดุ
ที่ดิน

อาคาร

✓
✓

✓
✓

✓

✓

-

✓

✓
✓
✓

-

✓
✓
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สถานที่ติดต่อ
- กรุงเทพมหานคร  ติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ กรมธนารักษ์  
สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระรามที่ 6  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 02 618 6328 , 02 278 2426  โทรสาร. 02 279 8410
- จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่
(ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทุกจังหวัด)
- E-mail : bsp@treasury.go.th

รับคำ�ร้องตรวจสอบ
เอกสารตรวจสอบ
ข้อมูลทะเบียนผู้เช่า

ตรวจสอบเอกสาร
และจัดทำ�แผนที่

รวบรวมข้อมูล
กำ�หนดเงื่อนไข
เสนอผู้มีอำ�นาจ
พิจารณา

ผู้มีอำ�นาจพิจารณา
อนุมัติพร้อมแจ้ง
ผู้เช่า

คู่มือติดต่อราชการ
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การขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
เอกสารของผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
- สัญญาเช่าฉบับเดิม/ใบสำ�คัญแสดงการเช่าที่ราชพัสดุ/
จำ�นวน 1 ชุด
บัตรประจำ�ตัวผู้เช่า (ฉบับจริง) ถ้าเอกสารดังกล่าวสูญหาย/ไม่พบ
ให้ไปแจ้งความหายที่สถานีตำ�รวจ และนำ�ใบบันทึกประจำ�วันเอกสารหาย
(ฉบับจริง) ไปประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
- ใบมรณบัตรของผู้เช่าเดิม (ฉบับจริง) และถ่ายสำ�เนา
จำ�นวน 1 ชุด
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
- กรณีผู้เช่าเดิมฯ มีคู่สมรส  คู่สมรสยังมีชีวิตอยู่
และจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
• บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของคู่สมรส
จำ�นวน 1 ชุด
และถ่ายสำ�เนา พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
• ใบจดทะเบียนสมรส และถ่ายสำ�เนา
จำ�นวน 1 ชุด
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
- กรณีผู้เช่าเดิมฯ มีคู่สมรส แต่คู่สมรสเสียชีวิต และหรือจดทะเบียนหย่า
• สำ�เนาใบมรณบัตร ของคู่สมรส
จำ�นวน 1 ชุด
• สำ�เนาใบจดทะเบียนหย่า
จำ�นวน 1 ชุด
เอกสารที่ทายาทโดยธรรมของผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
จะต้องจัดเตรียมให้ครบถ้วน
- หนังสือสละสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ ของทายาทรายอื่น
จำ�นวน 1 ชุด
- หนังสือการสละสิทธิการขอถอนเงินประกันการเช่า
จำ�นวน 1 ชุด
ของทายาทรายอื่น
- บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำ�นวน 1 ชุด                          
หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการบำ�นาญ (ฉบับจริง)
และถ่ายสำ�เนา พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง ของผู้ขอเช่าแทน/
ผู้ที่สละสิทธิการเช่าทั้งหมด
คู่มือติดต่อราชการ
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- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำ�เนา
จำ�นวน 1 ชุด
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง ของผู้ขอเช่าแทน/ผู้ที่สละสิทธิการเช่าทั้งหมด
- กรณีผู้สละสิทธิการเช่าฯ มีคู่สมรส คู่สมรสยังมีชีวิตอยู่
และจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
• หนังสือยินยอมให้ทำ�นิติกรรมของคู่สมรส
จำ�นวน 1 ชุด
• บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของคู่สมรส
จำ�นวน 1 ชุด
และถ่ายสำ�เนา พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
• ใบจดทะเบียนสมรส และถ่ายสำ�เนา
จำ�นวน 1 ชุด
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
- กรณีผู้สละสิทธิการเช่าฯ มีคู่สมรส แต่คู่สมรสเสียชีวิต
และหรือจดทะเบียนหย่า
• สำ�เนาใบมรณบัตร ของคู่สมรส
จำ�นวน 1 ชุด
• สำ�เนาใบจดทะเบียนหย่า           
จำ�นวน 1 ชุด                             
- สำ�เนาใบเสร็จการชำ�ระเงินเบี้ยประกันอัคคีภัย/กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ปีปัจจุบัน
(กรณีสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ)
2. ขั้นตอนการดำ�เนินการ
- รับคำ�ร้อง เอกสารตรวจสอบเอกสารพร้อมจัดทำ�ประกาศการขอเช่า
- ตรวจสอบที่ดิน ผังเมือง ราคาประเมินที่ดิน ชั้นทำ�เลและจัดทำ�แผนที่
พร้อมปิดประกาศการขอเช่า
- รวบรวมข้อมูลและกำ�หนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติ
- ผู้มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่า

คู่มือติดต่อราชการ
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3. ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ
1. ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า 2 เท่า ของค่าเช่า 1 ปี (หากทายาทโดยธรรมยื่น
    คำ�ร้องขอเช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม ภายในระยะเวลาที่ทางราชการกำ�หนด
    จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าดังกล่าว) **
3. ค่าธรรมเนียมการรังวัด (ถ้ามี) เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท
    หากเนื้อที่เช่าเกินกว่า 1 ไร่ เรียกเก็บแปลงละไม่น้อยกว่า 300 บาท
    (ขึ้นอยู่กับจำ�นวนเนื้อที่เช่า)
4. ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร (ถ้ามี) ครั้งละ 200 บาท
5. ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้โอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างในที่ดิน 200 บาท
6. เงินประกันสัญญาเช่า (ที่ดิน = ค่าเช่า 1 ปี , อาคาร = ค่าเช่า 3 เดือน)
7. เงินอื่นๆ ที่ผู้เช่าเดิมมีภาระที่จะต้องชำ�ระให้กับทางราชการ (ถ้ามี)

ที่ราชพัสดุ
ที่ดิน

อาคาร

✓
✓

✓
✓

✓

✓

-

✓

✓
✓
✓

-

✓
✓

**  กรณีเช่าที่ดินราชพัสดุ    :   หากทายาทโดยธรรมไปยื่นคำ�ร้องขอเช่าที่ดิน
ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม ภายใน 1 ปี            
นับแต่วันที่ผู้เช่าเดิมถึงแก่กรรม จะได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า
**  กรณีเช่าอาคารราชพัสดุ :   หากทายาทโดยธรรมไปยื่นคำ�ร้องขอเช่าอาคาร
ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม ภายใน
3 เดือน นับแต่วันที่ผู้เช่าเดิมถึงแก่กรรม จะได้
รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า

คู่มือติดต่อราชการ
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สถานที่ติดต่อ
- กรุงเทพมหานคร  ติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ กรมธนารักษ์  
สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระรามที่ 6  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 02 618 6328 , 02 278 2426  โทรสาร. 02 279 8410
- จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่
(ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทุกจังหวัด)
- E-mail : bsp@treasury.go.th

รับคำ�ร้อง
เอกสารตรวจสอบ
เอกสารพร้อมจัดทำ�
ประกาศการขอเช่า

ตรวจสอบที่ดิน  
ผังเมือง ราคา
ประเมินที่ดิน ชั้น
ทำ�เลและจัดทำ�
แผนที่ พร้อมปิด
ประกาศการขอเช่า

รวบรวมข้อมูลและ
กำ�หนดเงื่อนไขเสนอ       
ผู้มีอำ�นาจพิจารณา
อนุมัติ

ผู้มีอำ�นาจ
พิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า

คู่มือติดต่อราชการ
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การขออนุญาตน�ำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วง
หรือน�ำบ้านพักอาศัยไปจัดหาประโยชน์
โดยให้บุคคลภายนอกใช้ประโยชน์ทั้งหมด หรือบางส่วน
ตามวัตถุประสงค์การเช่าเดิม

1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
- บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำ�นวน 1 ชุด
หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการบำ�นาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสำ�เนา
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำ�เนา
จำ�นวน 1 ชุด
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง		
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จำ�นวน 1 ชุด
- สัญญาเช่า (ฉบับจริง)
- หนังสือหรือหลักฐานยินยอมให้กู้เงิน จากสถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้
โดยระบุวงเงินและระยะเวลาที่ขอกู้
2. ขั้นตอนการดำ�เนินการ
- รับคำ�ร้องผู้เช่า / ผู้ให้กู้ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- กำ�หนดเงื่อนไขพร้อมเสนอความเห็น
- ผู้มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่า
3. ค่าใช้จ่าย
- ค่าเช่าเพิ่มร้อยละ 25 ของค่าเช่าเฉพาะส่วนที่นำ�ไปให้เช่าช่วงหรือ
นำ�ไปจัดหาผลประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์การเช่าเดิม
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาตครั้งละ 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมการรังวัด (ถ้ามี) เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท
หากเนื้อที่เช่าเกินกว่า 1 ไร่ เรียกเก็บแปลงละไม่น้อยกว่า 300 บาท
(ขึ้นอยู่กับจำ�นวนเนื้อที่เช่า)
- ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร (ถ้ามี) ครั้งละ 200 บาท
- เงินประกันสัญญาเช่าเพิ่มตามจำ�นวนค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น
คู่มือติดต่อราชการ
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สถานที่ติดต่อ
- กรุงเทพมหานคร  ติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ กรมธนารักษ์  
สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระรามที่ 6  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 02 618 6328 , 02 278 2426  โทรสาร. 02 279 8410
- จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่
(ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทุกจังหวัด)
- E-mail : bsp@treasury.go.th

รับคำ�ร้อง                             
ตรวจสอบเอกสาร

กำ�หนดเงื่อนไข
พร้อมเสนอความเห็น

ผู้มีอำ�นาจพิจารณา
อนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่า

คู่มือติดต่อราชการ
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การขอน�ำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
ค�้ำประกันเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผู้เช่า
หรือบุคคลภายนอก

1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
- บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำ�นวน 1 ชุด  
หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการบำ�นาญ (ฉบับจริง)
และถ่ายสำ�เนา พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำ�เนา
จำ�นวน 1 ชุด
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง		
-  สัญญาเช่า (ฉบับจริง)
2. ขั้นตอนการดำ�เนินการ
- รับคำ�ร้องผู้เช่า /ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจสอบรังวัดจัดทำ�แผนที่ ตรวจสอบอาคาร
- รวบรวมข้อมูลกำ�หนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำ�นาจพิจารณา
- ผู้มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้ขอ
3. ค่าใช้จ่าย
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้นำ�สิทธิการเช่าไปทำ�สัญญาผูกพันเงินกู้
หรือเบิกเงินเกินบัญชีหรือค�ำ้ ประกันเงินกู้ร้อยละ 0.5 ของเงินกู้
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้ต่ออายุสัญญาเช่า
(กรณีที่ต้องขยายอายุสัญญาเช่า)

คู่มือติดต่อราชการ
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สถานที่ติดต่อ
- กรุงเทพมหานคร  ติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ กรมธนารักษ์  
สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระรามที่ 6  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 02 618 6328, 02 278 2426  โทรสาร. 02 279 8410
- จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่
(ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทุกจังหวัด)
- E-mail : bsp@treasury.go.th

รับคำ�ร้อง
ตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบรังวัดรังวัด
จัดทำ�แผนที่’และ
หรือตรวจสอบ
อาคาร

รวบรวมข้อมูล
กำ�หนดเงื่อนไขเสนอ
ผู้มีอำ�นาจพิจารณา

ผู้มีอำ�นาจพิจารณา
อนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้ขอ

คู่มือติดต่อราชการ
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การขอปลูกสร้าง ซ่อมแซม หรือต่อเติมบ้านพักอาศัย
ในที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
- บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ      จำ�นวน 1 ชุด
หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการบำ�นาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสำ�เนา
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำ�เนา
จำ�นวน 1 ชุด
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
- แบบแปลน พร้อมเอกสารประกอบแบบ
จำ�นวน 7 ชุด
- หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
จำ�นวน 3 ชุด                                                                
(กรณีการขอปลูกสร้างเป็นลักษณะอาคาร ค.ส.ล.)
- สำ�เนาบัตรวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
จำ�นวน 3 ชุด
(กรณีการขอปลูกสร้างเป็นลักษณะอาคาร ค.ส.ล.)
- รายการคำ�นวณโครงสร้างอาคาร
จำ�นวน 3 ชุด
   (กรณีการขอปลูกสร้างเป็นลักษณะอาคาร ค.ส.ล.)
- สัญญาเช่า (ฉบับจริง)
2. ขั้นตอนการดำ�เนินการ
- รับคำ�ร้องผู้เช่า เอกสารแบบแปลน ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจสอบที่ดิน ชั้นทำ�เล รังวัด จัดทำ�แผนที่
- ตรวจสอบแบบแปลน
- รวบรวมข้อมูล นำ�เสนอผู้มีอำ�นาจอนุมัติ พร้อมแจ้งผู้เช่า
- บันทึกรับเงื่อนไข / ชำ�ระเงินหมายเหตุในสัญญา
3. ค่าใช้จ่าย
- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ ตามระเบียบของทางราชการ
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาตครั้งละ  100 บาท
- ค่าธรรมเนียมการรังวัดเนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท
หากจำ�นวนเนื้อที่เกินกว่า 1 ไร่ เรียกเก็บแปลงละไม่น้อยกว่า 300 บาท
(ขึ้นอยู่กับจำ�นวนเนื้อที่เช่า)
คู่มือติดต่อราชการ
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สถานที่ติดต่อ
- กรุงเทพมหานคร ติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ กรมธนารักษ์  
สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระรามที่ 6  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 02 618 6328, 02 278 2426 โทรสาร. 02 279 8410
- จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่
(ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทุกจังหวัด)
- E-mail : bsp@treasury.go.th

รับคำ�ร้อง
เอกสาร
แบบแปลน
ตรวจสอบเอกสาร
พร้อมส่งเรื่อง
ตรวจสอบ

ตรวจสอบที่ดิน
ชั้นทำ�เล รังวัด
จัดทำ�แผนที่

ตรวจสอบ
แบบแปลน

รวบรวมข้อมูล
นำ�เสนอ
ผู้มีอำ�นาจอนุมัติ

ผู้มีอำ�นาจ
พิจารณา
อนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า

คู่มือติดต่อราชการ
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การปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารราชพัสดุ

1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
- บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัว
จำ�นวน 1 ชุด
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการบำ�นาญ (ฉบับจริง)
และถ่ายสำ�เนา พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำ�เนา
จำ�นวน 1 ชุด
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง		
- แบบแปลน พร้อมเอกสารประกอบแบบ
จำ�นวน 7 ชุด
- หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
จำ�นวน 3 ชุด
- สำ�เนาบัตรวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
จำ�นวน 3 ชุด
- รายการคำ�นวณโครงสร้างอาคาร
จำ�นวน 3 ชุด
- สัญญาเช่า (ฉบับจริง)
2. ขั้นตอนการดำ�เนินการ
- รับคำ�ร้องผู้เช่า ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจสอบรังวัดจัดทำ�แผนที่และตรวจสอบแบบแปลน
- รวบรวมข้อมูลกำ�หนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำ�นาจพิจารณา
- ผู้มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้ขอ
3. ค่าใช้จ่าย
- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ ตามระเบียบของทางราชการ
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาตครั้งละ 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมการรังวัดเนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบอาคาร ครั้งละ 200 บาท
(เนื้อที่ปลูกสร้างไม่เกิน 50 ตารางวา) ถ้าเนื้อที่ปลูกสร้าง
เกินกว่า 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นตามส่วน

คู่มือติดต่อราชการ
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สถานที่ติดต่อ
- กรุงเทพมหานคร  ติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ กรมธนารักษ์  
สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระรามที่ 6  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 618 6328, 02 278 2426 โทรสาร. 02 279 8410
- จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่
(ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทุกจังหวัด)
- E-mail : bsp@treasury.go.th

รับคำ�ร้อง
ตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบรังวัดจัด
ทำ�แผนที่และตรวจ
สอบแบบแปลน

รวบรวมข้อมูล
กำ�หนดเงื่อนไขเสนอ
ผู้มีอำ�นาจพิจารณา

ผู้มีอำ�นาจ
พิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้ขอ

คู่มือติดต่อราชการ
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ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
- บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำ�นวน 1 ชุด
หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการบำ�นาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสำ�เนา
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำ�เนา
จำ�นวน 1 ชุด
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง		
- แบบแปลน พร้อมเอกสารประกอบแบบ
จำ�นวน 7 ชุด
- หนังสือรับรองวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
จำ�นวน 3 ชุด
- สำ�เนาบัตรวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
จำ�นวน 3 ชุด
- รายการคำ�นวณโครงสร้างอาคาร
จำ�นวน 3 ชุด
- รายงานผลกระทบด้านการจราจร
จำ�นวน 3 ชุด
เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมการด้านการจราจร
- สัญญาเช่า (ฉบับจริง)
2. ขั้นตอนการดำ�เนินการ
- รับคำ�ร้อง ตรวจสอบเอกสารพร้อม
- ตรวจสอบรังวัด จัดทำ�แผนที่
- ตรวจสอบแบบแปลนและประกาศรับฟังความคิดเห็น
- รวบรวมข้อมูลกำ�หนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำ�นาจอนุมัติ หลักการ
- ผู้มีอำ�นาจอนุมัติ แจ้งผู้เช่า
3. ค่าใช้จ่าย
- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ ตามระเบียบของทางราชการ
- ค่าธรรมเนียมการรังวัดเนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท
หากจำ�นวนเนื้อที่เกินกว่า 1 ไร่ เรียกเก็บแปลงละไม่น้อยกว่า 300 บาท
(ขึ้นอยู่กับจำ�นวนเนื้อที่เช่า)
- ค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ตามระเบียบของทางราชการกำ�หนด
คู่มือติดต่อราชการ
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- วางหลักประกันสัญญาเพื่อประกันความเสียหายร้อยละ 10
ของราคาค่าก่อสร้าง
- ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินในระหว่างก่อสร้างอาคารเท่ากับค่าเช่าที่ดิน
ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
- ค่าเช่าอาคาร และค่าเช่าที่ดินนอกที่ตั้งตัวอาคาร (ถ้ามี) (รายเดือน)
ค่าประกันอัคคีภัยอาคาร เงินประกันการเช่าอาคาร
กรณีปลูกสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สถานที่ติดต่อ
- กรุงเทพมหานคร ติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ กรมธนารักษ์  
สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระรามที่ 6  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 618 6328, 02 278 2426 โทรสาร. 02 279 8410
- จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่
(ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทุกจังหวัด)
- E-mail : bsp@treasury.go.th

รับคำ�ร้อง
ตรวจสอบ
เอกสารพร้อมส่ง
เรื่องตรวจสอบ

ตรวจสอบรังวัด
จัดทำ�แผนที่

ตรวจสอบ
แบบแปลนและ
ประกาศรับฟัง
ความคิดเห็น

รวบรวมข้อมูล
กำ�หนดเงื่อนไข
เสนอผู้มีอำ�นาจ
อนุมัติ หลักการ

ผู้มีอำ�นาจอนุมัติ          
แจ้งผู้เช่า

คู่มือติดต่อราชการ

กรมธนารักษ์ ปี 2556

40

การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง
หรือรื้อถอนอาคารในที่ราชพัสดุ

1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
- สำ�เนาสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
จำ�นวน 1 ชุด
- บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำ�นวน 1 ชุด
หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการบำ�นาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสำ�เนา
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำ�เนา
จำ�นวน 1 ชุด
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง		
- แบบแปลน พร้อมเอกสารประกอบแบบ
จำ�นวน 7 ชุด
- รายการคำ�นวณโครงสร้างอาคาร
จำ�นวน 2 ชุด
- หนังสือรับรองและสำ�เนาใบอนุญาต                      จำ�นวน อย่างละ 2 ชุด
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกรผู้คำ�นวณและออกแบบ
- หนังสือรับรองและสำ�เนาอนุญาต
จำ�นวน อย่างละ 2 ชุด
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
- สำ�เนาหนังสือแสดงความยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน                จำ�นวน 2 ชุด
2. ขั้นตอนการดำ�เนินการ
- รับคำ�ร้อง ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางทะเบียนที่ราชพัสดุ
และประสานข้อมูลกับส่วนราชการ
- รวบรวมข้อมูลเสนอผู้มีอำ�นาจอนุมัติ
- ผู้มีอำ�นาจอนุมัติแจ้งส่วนราชการ
3. ค่าใช้จ่าย
- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ ตามระเบียบของทางราชการ
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาตครั้งละ 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมการรังวัดเนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท
คู่มือติดต่อราชการ
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- ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร ครั้งละ 200 บาท
(เนื้อที่ปลูกสร้างไม่เกิน 50 ตารางวา) หากเนื้อที่ปลูกสร้าง
เกินกว่า 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นตามส่วน
สถานที่ติดต่อ
- กรุงเทพมหานคร ติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ กรมธนารักษ์
สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 618 6328 , 02 278 2426 โทรสาร. 02 279 8410
- จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่
(ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทุกจังหวัด)
- E-mail : bsp@treasury.go.th

รับคำ�ร้อง
ตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานทางทะเบียน          
ที่ราชพัสดุ และ
ประสานข้อมูลกับ
ส่วนราชการ

รวบรวมข้อมูล
เสนอผู้มีอำ�นาจ
อนุมัติ

ผู้มีอำ�นาจอนุมัติแจ้ง
ส่วนราชการ

คู่มือติดต่อราชการ
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การขอด�ำเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
เช่น การแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ขอคัดส�ำเนา
ออกหนังสือรับรอง การอนุญาต จ�ำนอง
ขายฝากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ
1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
- บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำ�นวน 1 ชุด
หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการบำ�นาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสำ�เนา
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง (ผู้จำ�นอง หรือขายฝาก /ผู้รับจำ�นอง
หรือผู้รับซื้อฝาก)
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำ�เนา
จำ�นวน 1 ชุด
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
(ผู้จำ�นอง หรือขายฝาก/ผู้รับจำ�นอง หรือผู้รับซื้อฝาก)
- สัญญาเช่า (ฉบับจริง)
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ
จำ�นวน 1 ชุด
ชื่อสกุล (กรณีขอแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ในสัญญาเช่าหรือเอกสารอื่น)
2. ขั้นตอนการดำ�เนินการ
- รับคำ�ร้อง ตรวจสอบเอกสาร
- ผู้มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติ พร้อมแจ้งผู้เช่า
3. ค่าใช้จ่าย
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขาย จำ�นอง
ขายฝากสัญญาละ 200 บาทต่อครั้ง
- ค่าธรรมเนียมการคัดสำ�เนาเอกสารหรือรับรองเอกสารต่างๆ
ฉบับละ 10 บาท (ไม่รวมค่าถ่ายเอกสาร)
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือออกหนังสือรับรองอื่นๆ ครั้งละ 100 บาท
- กรณีการแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ไม่มีค่าธรรมเนียม

คู่มือติดต่อราชการ
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สถานที่ติดต่อ
- กรุงเทพมหานคร ติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ กรมธนารักษ์
สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 618 6328, 02 278 2426 โทรสาร. 02 279 8410
- จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่
(ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทุกจังหวัด)
- E-mail : bsp@treasury.go.th

รับคำ�ร้อง
ตรวจสอบเอกสาร

ผู้มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า

คู่มือติดต่อราชการ
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การขอถอนคืนหลักประกันสัญญาเช่า
1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
- บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำ�นวน 1 ชุด
หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการบำ�นาญ (ฉบับจริง) และถ่ายสำ�เนา
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำ�เนา
จำ�นวน 1 ชุด
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
- ใบเสร็จรับเงินประกันการเช่า (ต้นฉบับ) หรือเอกสารการแจ้งความ
กรณีใบเสร็จรับเงินประกันการเช่าต้นฉบับสูญหาย
- กรณีที่ผู้ขอถอนคืนเงินประกันสัญญาเช่าไม่สามารถดำ�เนินการได้ด้วยตนเอง
ต้องทำ�หนังสือมอบอำ�นาจให้บุคคลอื่นดำ�เนินการแทน โดยแนบเอกสาร
สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน สำ�เนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอำ�นาจ
ผู้รับมอบอำ�นาจและพยานพร้อมรับรองสำ�เนา
2. ขั้นตอนการดำ�เนินการ
- รับคำ�ร้อง ตรวจสอบเอกสาร
- รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประกันการเช่า
เสนอผู้มีอำ�นาจอนุมัติ
- เบิกจ่ายเงินประกันการเช่า และแจ้งผู้เช่ารับเงินประกันสัญญาเช่าคืน
- รับเงินประกันสัญญาเช่าคืน
3. ค่าใช้จ่าย
ไม่มี

คู่มือติดต่อราชการ

กรมธนารักษ์ ปี 2556

45

สถานที่ติดต่อ
- กรุงเทพมหานคร ติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ กรมธนารักษ์
สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 618 6328, 02 278 2426 โทรสาร. 02 279 8410
- จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่ (ทุกจังหวัด)
- E-mail : bsp@treasury.go.th

รับคำ�ร้อง

ตรวจสอบเอกสาร
ต่างๆและใบเสร็จ
รับเงินประกัน
การเช่า (ต้นฉบับ)

เสนอผู้มีอำ�นาจ
อนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า
รับเงินประกันการ
เช่าคืน

ผู้เช่ารับเงินประกัน
การเช่าคืน

คู่มือติดต่อราชการ
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การช�ำระเงินค่าเช่าที่ราชพัสดุ ภาษีบ�ำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1. เอกสารประกอบการชำ�ระเงิน
- บัตรประจำ�ตัวผู้เช่า หรือใบเสร็จรับเงินฉบับล่าสุด หรือใบแจ้งการชำ�ระเงิน
กรมธนารักษ์ หรือหนังสือแจ้งเตือนการชำ�ระเงิน
* ในปีที่สิ้นสุดอายุสัญญาเช่าในแต่ละงวด ในกรณีที่ราชพัสดุอยู่ใน
กรุงเทพมหานครให้ผู้เช่าที่ได้รับสัญญาเช่า นำ�สมุดสัญญาฉบับผู้เช่า
ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนรายได้ สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
กรมธนารักษ์ กรณีที่ที่ราชพัสดุอยู่ในจังหวัดอื่นให้ติดต่อชำ�ระเงิน
ณ สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่ในจังหวัด เพื่อบันทึกการขอต่ออายุสัญญาเช่า
ไว้เป็นหลักฐานด้วย
2. การชำ�ระค่าเช่าที่ราชพัสดุ ภาษีบำ�รุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ จะต้องชำ�ระค่าเช่า พร้อมค่าภาษีบำ�รุงท้องที่
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
- ผู้เช่าอาคารราชพัสดุ จะต้องชำ�ระค่าเช่า ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
- การชำ�ระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำ�ปี จะต้องชำ�ระภายในกำ�หนด
ระยะเวลาที่กรมธนารักษ์แจ้งให้ทราบ
* กรณีที่กำ�หนดการชำ�ระเงินตรงกับวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์
ให้ชำ�ระเงินในวันทำ�การถัดไปอีก 1 วัน
* สำ�หรับการชำ�ระเงินค่าเช่าผ่านธนาคารจะต้องชำ�ระภายในกำ�หนด
ตามกำ�หนดในใบแจ้งการชำ�ระเงินกรมธนารักษ์ เท่านั้น
หากพ้นกำ�หนดการชำ�ระเงินตามใบแจ้งการชำ�ระเงินกรมธนารักษ์
ให้ไปติดต่อชำ�ระเงิน ณ ส่วนรายได้ สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
สำ�หรับกรณีที่ที่ราชพัสดุอยู่ในจังหวัดอื่นให้ติดต่อชำ�ระเงิน
ณ สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่ในจังหวัด

คู่มือติดต่อราชการ
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* การชำ�ระเงินไม่ตรงตามกำ�หนดเวลา จะต้องชำ�ระเงินเพิ่มตามระเบียบ
เป็นเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของเงินที่ค้างชำ�ระ
เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน
สถานที่ติดต่อ
- กรุงเทพมหานคร ติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ กรมธนารักษ์  
สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระรามที่ 6  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 02 618 6328, 02 278 2426 โทรสาร. 02 279 8410
- จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่ (ทุกจังหวัด)
- E-mail : bsp@treasury.go.th
ที่ดิน
แจ้งผู้เช่าให้มาชำ�ระภายในเดือนกุมภาพันธ์                                       
อาคาร
แจ้งผู้เช่าให้มาชำ�ระภายในวันที่ 5  ของทุกเดือน

สำ�นักงานเขต/         
องค์กรปกครองท้องถิ่น
แจ้งกรมธนารักษ์/สธพ.

กรมธนารักษ์/
สธพ. แจ้งผู้เช่า

ผู้เช่ามาชำ�ระ

ผู้เช่า
มาชำ�ระ

คู่มือติดต่อราชการ
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การติดต่อราชการด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
สำ�นักประเมินราคาทรัพย์สิน ได้ให้บริการข้อมูลประเมินที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
และอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
1. บัญชีกำ�หนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
(1) บั ญ ชี กำ � หนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น รายแปลง กำ � หนดราคา
ประเมินที่ดินแต่ละแปลงเป็นตารางวา ผู้ขอจะต้องทราบเลขที่โฉนดที่ดิน เลขที่ดิน
หน้าสำ�รวจ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด ให้ถูกต้องครบถ้วน จึงจะสามารถตรวจสอบได้
พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ มี ก ารจั ด ทำ � บั ญ ชี ร าคาประเมิ น ที่ ดิ น เป็ น รายแปลงและประกาศใช้ อ ยู่
ในปัจจุบัน
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่ที่ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินรายแปลง
ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต
ทุกอำ�เภอ
ทุกอำ�เภอ (ยกเว้น สามโคก/ลาดหลุมแก้ว)
อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร อำ�เภอบ้านบ่อ อำ�เภอกระทุ่มแบน
ทุกอำ�เภอ
อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา อำ�เภอนครหลวง อำ�เภอบางไทร
อำ�เภอบางบาล อำ�เภอบางปะหัน
นครปฐม
อำ�เภอเมืองนครปฐม อำ�เภอนครชัยศรี อำ�เภอพุทธมณฑล               
อำ�เภอสามพราน อำ�เภอบางปลา
นครปฐม (นส.3 ก) อำ�เภอดอนตูม
ชลบุรี
อำ�เภอบางละมุง อำ�เภอเมือง อำ�เภอพานทอง
ระยอง
อำ�เภอเมืองระยอง
เพชรบุรี
อำ�เภอเมืองเพชรบุรี
นครราชสีมา
เทศบาลนครนครราชสีมา อำ�เภอเมืองนครราชสีมา
เชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ อำ�เภอเมืองเชียงใหม่
ภูเก็ต
เทศบาลนครภูเก็ต
อ่างทอง
ทุกอำ�เภอ
สุพรรณบุรี
อำ�เภอเมืองสุพรรณบุรี
นครนายก
ทุกอำ�เภอ
คู่มือติดต่อราชการ
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17
18
19
20
21
22

ฉะเชิงเทรา
ชัยนาท
เชียงราย
บุรีรัมย์
ลำ�ปาง
สระบุรี

23
24
25

สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
พังงา

อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอบางน�ำ้ เปรี้ยว
อำ�เภอเมือง อำ�เภอสรรพยา อำ�เภอมโนรมย์
อำ�เภอเมือง อำ�เภอแม่ลาว
อำ�เภอเมือง อำ�เภอคูเมือง อำ�เภอห้วยราช กิ่งอำ�เภอบ้านด่าน
อำ�เภอเมือง อำ�เภอแม่เมาะ
อำ�เภอเมือง อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ อำ�เภอเสาไห้
อำ�เภอหนองแซง อำ�เภออุทัยใหญ่
เกาะสมุย เกาะพงัน
อำ�เภอเมือง อำ�เภอเขวาสินรินทร์
เทศบาลเมือง

(2) บัญชีกำ�หนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก กำ�หนดหน่วย
		
ราคาประเมินที่ดินตามแนวถนน กลุ่มแปลงที่ดิน สภาพที่ดิน ซึ่งได้ประกาศใช้
ในพื้ น ที่ ทุ ก จั ง หวั ด นอกเหนื อ จากพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ กำ � หนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น
รายแปลง ผู้ขอจะต้องทราบตำ�แหน่งที่ตั้งของที่ดินอย่างถูกต้องว่าที่ดินตั้งอยู่ในโซน/
บล็อก ใดจึงจะสามารถตรวจสอบข้อมูลราคาประเมินที่ดินได้
2. การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน
(1) การให้บริการทางอินเตอร์เน็ต
			 - ราคาประเมินที่ดินรายแปลง สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของกรม
ธนารั ก ษ์ www.treasury.go.th จะต้ อ งมี ข้ อ มู ล เลขที่ โ ฉนดที่ ดิ น เลขที่ ดิ น
หน้าสำ�รวจ เลขระวาง ตำ�บล อำ�เภอ และจังหวัด ของแปลงที่ดินที่ต้องการขอทราบ
ราคาประเมิน
			 - ราคาประเมินที่ดินเป็นโซน/บล็อก สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ
กรมธนารักษ์ โดยจังหวัดที่สามารถตรวจสอบได้ มีดังนี้
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ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

จังหวัด
ลำ�ปาง
ฉะเชิงเทรา
เพชรบุรี
แพร่
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
สมุทรสงคราม
เชียงราย
สิงห์บุรี
ตรัง
หนองบัวลำ�ภู
สตูล
ภูเก็ต
ลพบุรี
ตราด
น่าน
เลย
กาฬสินธุ์
นครปฐม
สมุทรสาคร
กำ�แพงเพชร
ชลบุรี
ปทุมธานี
นครพนม
สงขลา
อุทัยธานี
นครสวรรค์

คู่มือติดต่อราชการ

กรมธนารักษ์ ปี 2556

52

และสามารถดูที่สำ�นักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่โดยตรงแต่ถ้าทราบตำ�แหน่งที่ตั้งของ
ที่ดินสามารถตรวจสอบได้ที่สำ�นักประเมินราคาทรัพย์สิน หรือที่งานจดทะเบียน
ที่ดินกลางสำ�นักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน หรือที่สำ�นักงาน
ธนารักษ์พื้นที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
(2) การให้บริการทางโทรศัพท์
สำ � นั ก ประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น ให้ บ ริ ก ารสอบถามราคาประเมิ น ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2465 0 2142 2466 0 2142 2467 โทรสารหมายเลข
0 2143 8758 ในเวลาราชการ โดยผู้สอบถามจะต้องมีข้อมูลดังนี้
- การขอทราบราคาประเมิ น ที่ ดิ น รายแปลง ผู้ ส อบถามจะต้ อ งแจ้ ง
หมายเลขโฉนดที่ดิน เลขที่ดิน หน้าสำ�รวจ เลขระวาง ตำ�บล อำ�เภอ และจังหวัด
- การขอทราบราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ผู้สอบถามจะต้อง
แจ้งประเภทสิ่งปลูกสร้าง ปีที่ก่อสร้าง และจังหวัดที่ตั้งอาคาร
- การขอทราบราคาประเมินอาคารชุด ผูส้ อบถามจะต้องแจ้งชือ่ อาคารชุด
ชั้นที่ตั้งห้องชุด ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัดที่ตั้งอาคารชุด และวัน เดือน ปี ที่จดทะเบียน
อาคารชุด
(3) การให้บริการที่สำ�นักประเมินราคาทรัพย์สิน
- การขอทราบราคาประเมิ น อาคารชุ ด ผู้ ส อบถามจะต้ อ งแจ้ ง ชื่ อ
อาคารชุด
- ผู้ขอต้องกรอกแบบคำ�ร้องการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เพื่อแสดงความประสงค์จะขอรับบริการตรวจดูข้อมูล ขอสำ�เนาข้อมูล หรือขอ
สำ � เนาที่ มี ผู้ รั บ รองสำ � เนาเอกสารในเรื่ อ งบั ญ ชี ร าคาประเมิ น ที่ ดิ น โรงเรื อ นสิ่ ง
ปลูกสร้าง และอาคารชุดได้ทั่วประเทศ แต่ในกรณีที่จังหวัดใดหรือพื้นที่ใดที่มีการ
ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินรายบล็อก ผู้ขอจะต้องรู้ตำ�แหน่งที่ตั้งของที่ดินที่
แน่นอนว่าอยู่โซน/บล็อกใด จึงจะสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินได้ การให้
บริการข้อมูลราคาประเมินนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
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- การขอตรวจดูข้อมูลราคาประเมิน ผู้ขอต้องกรอกแบบคำ�ร้องฯ ยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่เพื่อขอตรวจดูข้อมูลและคัดลอก โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ส่วนการ
ขอสำ�เนาข้อมูล (ถ่ายเอกสาร) หรือขอสำ�เนาข้อมูลที่มีผู้รับรองสำ�เนา การทำ�สำ�เนา
โดยเครื่องถ่ายเอกสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้
- กระดาษ A4 หน้าละ 1 บาท
- กระดาษ F4 หน้าละ 1.50 บาท
- กระดาษ A3 หน้าละ 3 บาท
- ค่าธรรมเนียมการให้คำ�รับรองสำ�เนาถูกต้องคำ�รับรองละ 5 บาท
- หลักฐานที่ต้องนำ�มาแสดง
- สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวข้าราชการบำ�นาญ หรือสำ�เนา
บัตรประจำ�ตัวผู้เช่าพร้อมรับรองสำ�เนาของผู้ยื่นคำ�ร้องขอใช้บริการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
- สำ�เนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. หรือ น.ส.3
3. การขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน
กรณี ผู้ ข อต้ อ งการนำ � สำ � เนาข้ อ มู ล หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองราคาประเมิ น ไป
ประกอบการทำ�นิติกรรมกับส่วนราชการ หรือนำ�ไปดำ�เนินการทางศาล ผู้ขอต้อง
ไปดำ�เนินการยืน่ คำ�ขอทีส่ �ำ นักงานทีด่ นิ ทีท่ ด่ี นิ นัน้ ตัง้ อยู่ หรือทีง่ านจดทะเบียนทีด่ นิ กลาง
กรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน เพราะเป็นอำ�นาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน สำ�นักประเมินราคาทรัพย์สินไม่สามารถออกหนังสือรับรอง
ให้ได้
ในกรณีขอตรวจดูข้อมูล ขอสำ�เนาข้อมูล หรือขอสำ�เนาที่มีผู้รับรอง หรือ
ขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินได้กำ�หนดราคาประเมินไว้เป็นโซน/บล็อก ของ
จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถดำ�เนินการได้ที่สำ�นักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
หรือที่งานจดทะเบียนที่ดินกลาง สำ�นักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน
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สถานที่ติดต่อ
- กรุงเทพมหานคร ติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ กรมธนารักษ์
สำ�นักประเมินราคาทรัพย์สิน
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0 2142 2465 0 2142 2466 0 2142 2467    
- จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำ�ร้อง ณ สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่ (ทุกจังหวัด)
- E-mail:pvb@treasury.go.th
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การติดต่อราชการสำ�นักบริหารเงินตรา
การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ส่วนกลาง
สถานที่ติดต่อและเวลาขอแลกเหรียญกษาปณ์
สถานที่ให้บริการ
หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์สำ�นักบริหารเงินตรา
ณ โรงกษาปณ์
ถนนพหลโยธิน อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ : 0 2516 9521 และ 0 2516 8108,
0 2516 8055,0 2516 8078 ต่อ 104
โทรสาร : 0 2516 9521
หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์สำ�นักบริหารเงินตรา
ถนนจักรพงษ์
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0 2282 4109 – 10 และ 0 2280 7404
โทรสาร : 0 2282 4110
หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์กรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0 2618 6340
0 2273 0899 - 903 ต่อ 5115

วันเวลาให้บริการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ
เวลาให้บริการ 09.00 น. - 15.30 น.

คำ�แนะนำ�ขั้นตอนการติดต่อขอแลกเหรียญกษาปณ์ส่วนกลาง
1. การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์รายย่อย ขั้นตอนการขอแลก ดังนี้
(1) กรอกแบบคำ�ขอแลก/แจ้งชนิดราคา จำ�นวนเหรียญกษาปณ์ที่ขอแลก
พร้อมชำ�ระเงินตามจำ�นวนที่ขอแลก
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่รับเงินตรวจนับจำ�นวนเงินตรงกับมูลค่าเหรียญฯที่ขอแลก
แล้วจ่าย/ส่งมอบเหรียญกษาปณ์ให้แก่ลูกค้า ตามจำ�นวนที่ขอแลก
(3) ลู ก ค้ า /ผู้ รั บ บริ ก ารรั บ เหรี ย ญฯ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นของ
จำ�นวนเหรียญที่ขอแลก
2. การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์รายใหญ่ ต้องเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถาบั น การเงิ น บริ ษั ท ห้ า งร้ า น หรื อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ มี ป ริ ม าณการขอแลก
เหรียญฯจำ�นวนมาก โดยนำ�สำ�เนาเอกสารทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองการ
คู่มือติดต่อราชการ
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จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในการมาติดต่อในครั้งแรกเมื่อเริ่มขอ
ใช้บริการ และมีทางเลือกการชำ�ระเงินกำ�หนดเงื่อนไข คุณสมบัติ ขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติดังนี้
2.1 กรณีชำ�ระเงินค่าแลกเหรียญด้วยเงินสด
(1) ประสานแจ้งรายการ จำ�นวนเหรียญกษาปณ์ต้องการแลกเหรียญ
กษาปณ์ล่วงหน้าหรือกรอกแบบฟอร์มใบขอแลกเหรียญกษาปณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมชำ�ระเงินแก่เจ้าหน้าที่
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่รับเงินและตรวจนับจำ�นวนเงินตรงกับจำ�นวนเหรียญที่
ขอแลกแล้วจึงจ่ายเหรียญกษาปณ์ให้แก่ ลูกค้าตามจำ�นวนที่ขอแลก
(3) ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของจำ�นวนเหรียญที่ขอแลก
2.2 กรณีชำ�ระด้วยแคชเชียร์เช็ค
(1) ต้องนำ�แคชเชียร์สั่งจ่ายเงินตามมูลค่าของจำ�นวนเหรียญที่ขอแลก
ในนาม “กระทรวงการคลัง”ให้สำ�นักบริหารเงินตรา ก่อนวันขอรับเหรียญ 3 วัน
ทำ�การ
(2) สำ � นั ก บริ ห ารเงิ น ตราจะออกหลั ก ฐานใบรั บ เงิ น ค่ า แลกเหรี ย ญ
กษาปณ์ จำ�นวน 2 ฉบับโดยมอบให้ผู้ขอแลกจำ�นวน 1 ฉบับไว้เป็นหลักฐาน
(3) ผู้ขอแลกต้องนำ�หลักฐานใบรับเงินค่าแลกเหรียญกษาปณ์ไปติดต่อ
ขอรับเหรียญนับจากวันที่นำ�แคชเชียร์เช็ค ให้สำ�นักบริหารเงินตราแล้ว 3 วันทำ�การ
(4) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานแล้วจะจ่ายเหรียญให้แก่ลูกค้าตาม
จำ�นวนที่ขอแลกพร้อมลงลายมือชื่อผู้จ่ายเหรียญ
(5) ผู้ขอแลกตรวจสอบความถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อผู้รับเหรียญใน
ใบรับเงินค่าแลกเหรียญกษาปณ์ไว้เป็นหลักฐาน
2.3 กรณีชำ�ระเงินผ่านธนาคาร
(1) ต้องเป็นบริษัท ห้างร้าน ธนาคาร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มียอดการ
ขอแลกต่อครั้งตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป
(2) ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการรับชำ�ระเงินค่าจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
ผ่านธนาคารพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ สำ�เนาทะเบียนการค้าหรือ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขอแบบคำ�ขอได้ท่ีส่วนรับและจ่ายแลก
เหรียญกษาปณ์ สำ�นักบริหารเงินตราหรือดาวน์โหลดแบบคำ�ขอได้จากเว็บไซต์กรม
ธนารักษ์ (การบริหารเงินตราและเหรียญกษาปณ์หวั ข้อ “บริการด้านเหรียญกษาปณ์”)
คู่มือติดต่อราชการ
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(3) เมื่อสำ�นักบริหารเงินตราตรวจสอบเอกสารแล้วจะแจ้งการบอกรับ
สมาชิกพร้อมรหัสผ่านและคู่มือโครงการฯ
(4) ต้องสั่งจองเหรียญกษาปณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านเหรียญ
และผลิตภัณฑ์เหรียญ(e-catalog) ของกรมธนารักษ์ตามสิทธิที่ได้รับอนุมัติ
(5) เมื่อสั่งจองเหรียญผ่านระบบแล้วให้พิมพ์ใบแจ้งการชำ�ระเงินค่าสั่ง
จองเหรียญกษาปณ์และนำ�ไปชำ�ระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
หรือตู้ ATM/ADM หรือผ่านระบบธนาคาร Online
(6) นำ�หลักฐานการชำ�ระเงินพร้อมใบสั่งจองเหรียญมาติดต่อขอรับ
เหรียญตามสถานที่ที่นัดหมาย
(7) เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการชำ�ระเงินแล้วจะจ่ายเหรียญให้
แก่ลูกค้าตามจำ�นวนที่สั่งจองพร้อมลงลายมือชื่อผู้จ่ายเหรียญ
(8) ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อผู้รับเหรียญใน
ใบสั่งจองไว้เป็นหลักฐาน
3. การสั่งจอง แลก/ซื้อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้าน
เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-catalog) ของกรมธนารักษ์ตามสิทธิที่ได้รับอนุมัติ
การจำ � หน่ า ย จ่ า ยแลกเหรี ย ญกษาปณ์ ที่ ร ะลึ ก ที่ อ อกใช้ ใ หม่ ก รมธนารั ก ษ์ จ ะมี
ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบรายละเอียด รายการ วิธีการสถานที่ในการติดต่อ
ขอแลก/ซื้อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในแต่ละครั้ง ผู้สนใจสามารถสั่งจองเหรียญ
กษาปณ์ที่ระลึกที่เปิดจ่ายแลกจำ�หน่ายได้ทาง Website กรมธนารักษ์ที่ http://www.
หรือ http:// e-catalog.treasury.go.th
treasury.go.th ที่แบรนเนอร์
สอบถามเพิ่มเติมที่คุณจินดาวรรณ โทร. 0 2516 9521
ในปัจจุบันธนาคารออมสินร่วมเปิดให้บริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ให้ประชาชน
ทั่วไป
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การรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ส่วนกลาง
สถานที่ให้บริการและเวลาขอแลกคืนเหรียญกษาปณ์
สถานที่ให้บริการ
หน่วยรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ ณ โรงกษาปณ์
(รังสิต)
ถนนพหลโยธิน อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ : 0 2516 9340 และ 0 2516 8108,
0 2516 8055, 0 2516 8078 ต่อ 130, 114
โทรสาร : 0 2516 9382
หน่วยรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์
สำ�นักบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0 2282 4109 – 10 และ 0 2280 7404
โทรสาร : 0 2282 4110

วันเวลาให้บริการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ
เวลาให้บริการ 09.00 น. - 15.30 น.

คำ�แนะนำ�การติดต่อขอแลกคืนเหรียญกษาปณ์ส่วนกลาง
ประชาชน บริษัท ห้างร้าน ธนาคาร และหน่วยงานต่างๆสามารถขอแลกคืน
เหรียญกษาปณ์ได้ตามช่องบริการที่กำ�หนดไว้โดยมีขั้นตอนในการดำ�เนินการ ดังนี้
1. การรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์รายย่อย ที่มีปริมาณที่นำ�มาขอแลกคืนไม่มาก
หรือมูลค่ารับแลกคืนไม่เกิน 50,000.- บาท (ตรวจพิสูจน์ คัด นับด้วยกระดานเกลี่ย
เหรียญ) มีขั้นตอน ดังนี้
(1) จัดเรียงเหรียญลงบนกระดานเกลี่ยเหรียญกษาปณ์แยกตามชนิดราคา
เหรียญกษาปณ์ที่นำ�มาแลกคืน
(2) กรอกและยื่ น แบบคำ � ขอแลกคื น เหรี ย ญกษาปณ์ พ ร้ อ มกระดานตาม
รายการและจำ�นวนที่เกลี่ยบนกระดานเกลี่ยเหรียญตามข้อ (1) ส่งให้เจ้าหน้าที่
ทำ�การตรวจพิสูจน์
(3) เจ้าหน้าที่ทำ�การตรวจพิสูจน์ คัด นับ และแจ้งผลการตรวจพิสูจน์นับ
จำ�นวนและคำ�นวณจำ�นวนเงินของเหรียญกษาปณ์ที่รับแลกคืนได้ให้ผู้ขอแลกคืน
เหรียญทราบ
(4) จ่ายเงินให้แก่ผู้ขอแลกคืนเหรียญตามมูลค่าที่รับแลกคืนได้
คู่มือติดต่อราชการ
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2. การรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ลูกค้ารายใหญ่ ได้แก่ ส่วนราชการ สถาบัน
การเงิน รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีปริมาณการนำ�เหรียญ
มาขอแลกคืนจำ�นวนมากแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
		2.1 กรณีรับเงินค่าแลกคืนเหรียญกษาปณ์ด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า
ด้วยระบบบาทเนต
มีหลักเกณฑ์ขั้นตอนดังนี้
(1) ต้องเป็นส่วนราชการ ธนาคาร สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ บริษทั ห้างร้าน
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
(2) ต้องยื่นหนังสือแสดงเจตจำ�นงการรับเงินค่าแลกคืนเหรียญกษาปณ์โดย
วิธีการโอนเงินด้วยระบบบาทเนตที่สำ�นักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน โดยระบุ
ธนาคาร ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ประสงค์จะให้โอนเงินค่าแลก
คืนเหรียญกษาปณ์เข้าบัญชี พร้อมแนบและรับรองสำ�เนาเอกสารหลักฐานโดย
ผู้มีอำ�นาจและประทับตราหน่วยงาน ได้แก่ สำ�เนาหนังสือจดทะเบียนการค้าหรือ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำ�เนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/
เอกสารบัญชีธนาคาร และสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้มีอำ�นาจ (ยื่นเพียง
ครั้งเดียวเมื่อเริ่มขอใช้บริการ)
(3) เมื่อสำ�นักบริหารเงินตราตรวจสอบหลักฐานแล้วจะทำ�หนังสือตอบรับ
และยืนยันชื่อบัญชี เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ประสงค์จะให้โอนเงินเข้าบัญชี
(4) ประสานนัดหมายแจ้งรายการจำ�นวนเหรียญกษาปณ์ที่จะนำ�มาขอแลก
คืนล่วงหน้ากับหน่วยรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์
(5) เจ้าหน้าที่ทำ�การคัดแยก ตรวจพิสูจน์ และนับจำ�นวนเหรียญกษาปณ์ที่ขอ
แลกคืนและคำ�นวณมูลค่าเหรียญกษาปณ์ ที่ตรวจนับได้
(6) เจ้าหน้าที่สรุปผลการตรวจพิสูจน์และดำ�เนินการสั่งจ่ายเงินค่าแลกคืน
เหรียญกษาปณ์ พร้อมจัดทำ�ใบรับรองการนำ�เงินค่าแลกคืนเหรียญกษาปณ์เข้า
บัญชีโดยวิธีการโอนเงินด้วยระบบบาทเนตให้แก่หน่วยงานที่ขอแลกคืนเหรียญ
(7) ผู้แทน/ผู้รับมอบหมายของหน่วยงานที่นำ�เหรียญมาขอแลกคืนต้องลง
ลายมือชื่อรับเอกสารใบรับรองการนำ�เงินค่าแลกคืนเหรียญกษาปณ์เข้าบัญชีด้วย
ระบบบาทเนตไว้เป็นหลักฐาน
2.2 กรณีชำ�ระเงินค่าแลกคืนเหรียญกษาปณ์ด้วยเงินสด เป็นกรณีการรับ
แลกคืนเหรียญกษาปณ์รายใหญ่นอกเหนือจากข้อ 2.1 ได้แก่การรับแลกคืนและ
รับชำ�ระเงินค่าแลกคืนเหรียญกษาปณ์ให้หน่วยงานที่มิได้แสดงเจตจำ�นงขอรับเงิน
คู่มือติดต่อราชการ
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ค่าแลก คืนเหรียญกษาปณ์โดยวิธีการโอนด้วยระบบบาทเนต และผู้ขอแลกคืนที่ไม่
เป็นนิติบุคคล มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ดังนี้
(1) ประสานนัดหมายแจ้งรายการจำ�นวนเหรียญกษาปณ์ที่จะนำ�มาขอแลก
คืนล่วงหน้ากับหน่วยรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์
(2) เจ้าหน้าที่ทำ�การคัดแยกตรวจพิสูจน์และนับจำ�นวนเหรียญกษาปณ์ที่ขอ
แลกคืนและคำ�นวณมูลค่าเหรียญกษาปณ์ที่ตรวจนับได้
(3) เจ้ า หน้ า ที่ ส รุ ป ผลการตรวจพิ สู จ น์ แ ละจั ด ทำ � ใบเบิ ก เงิ น สดเพื่ อ จ่ า ยให้
ลูกค้าเป็นค่ารับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ตามมูลค่าที่รับแลกคืน
(4) ผู้แทน/รับมอบหมายของหน่วยงานที่ขอแลกคืนเหรียญลงลายมือชื่อใน
เอกสารใบรับเงินสดจากเจ้าหน้าที่
สอบถามเพิ่มเติมที่คุณพิณทิพย์ โทร. 0 2516 9340
ในปัจจุบันธนาคารออมสินร่วมเปิดให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ให้ประชาชน
ทั่วไป
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการให้/ขอใช้บริการเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทั่ว
ประเทศ

คู่มือติดต่อราชการ
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ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (HUB)
เป็ น โครงการปรั บ โครงสร้ า งและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ
เหรียญกษาปณ์ของประเทศทั้งระบบ ตั้งแต่ด้านการขนส่ง การเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการให้บริการรับ จ่ายแลกหมุนเวียนเหรียญ
กษาปณ์ ที่มีขีดความสามารถและมาตรฐานงานเช่นเดียวกับส่วนกลาง โดยจัดตั้ง
ศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การเหรี ย ญกษาปณ์ (HUB) และมี ก ารเปิ ด บริ ก ารรั บ จ่ า ยแลก
เหรียญกษาปณ์ทุกชนิดที่ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (HUB) 6 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ : 0 4347 2285
โทรสาร : 0 4347 2286
2. ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 0 4525 0013
โทรสาร : 0 4525 0012
3. ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0 5311 2014 (ฝ่ายจ่ายแลก)
โทรศัพท์ : 0 5311 2015 (ฝ่ายรับแลกรายใหญ่)
โทรศัพท์ : 0 5311 2016 (ฝ่ายรับแลกรายย่อย)
โทรศัพท์ : 0 5311 2017 (ผู้อำ�นวยการส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์)
โทรศัพท์ : 0 5311 2795 (ธุรการส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์)
โทรสาร : 0 5311 2795
4. ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ : 0 5622 8676 - 79
ต่อ 5902 (หน่วยจ่ายแลก)
ต่อ 5916 (หน่วยรับคืนรายใหญ่)
ต่อ 5905 และ 5908 (หน่วยรับคืนรายย่อย)
โทรสาร : 0 5622 8683
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5. ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ : 0 7431 2011 - 2
โทรสาร : 0 7431 2674
6. ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 0 7731 2500
ต่อ 110 (ห้องรับคืนรายย่อย)
ต่อ 116 (ห้องจ่ายแลกรายใหญ่)
ต่อ 119 (ห้องรับคืนรายใหญ่)
ต่อ 117 (ทั่วไป)
ต่อ 125 (ผู้อำ�นวยการส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์)
การติ ด ต่ อ ฝากถอนลู ก กุ ญ แจดอกคู่ ตู้ นิ ร ภั ย ของส่ ว นราชการในราชการ
บริหารส่วนกลาง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนำ�เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 80 (1)
คำ�แนะนำ�ในการติดต่อขอนำ�ฝากลูกกุญแจดอกคู่ตู้นิรภัย
1. ทำ � หนั ง สื อ จากหั ว หน้ า ส่ ว นราชการถึ ง อธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ์ ขอนำ � ฝาก
ลู กกุ ญ แจดอกคู่ ตู้ นิ ร ภั ย ในลักษณะหีบห่อโดยผู้รับผิด ชอบลูกกุญแจลงในกล่อง
หรือซองและลงนามกำ�กับให้เรียบร้อย และผูกเชือกตีตราครั่ง หน้ากล่องระบุชื่อ
หน่วยงานและเลขที่หนังสือนำ�ฝาก
2. นำ�หนังสือดังกล่าวพร้อมลูกกุญแจดอกคู่ตู้นิรภัยในลักษณะหีบห่อส่งมอบ
ที่ส่วนเก็บรักษาเงินตรา สำ�นักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ ณ โรงกษาปณ์รังสิต
เมื่อเจ้าหน้าที่รับหนังสือและลูกกุญแจแล้วจะทำ�การตรวจสอบ แล้วลงนามรับ
หนังสือและลูกกุญแจในลักษณะหีบห่อ
3. ส่ ว นเก็ บ รั ก ษาเงิ น ตรา สำ � นั ก บริ ห ารเงิ น ตรา ทำ � หนั ง สื อ ตอบรั บ ฝาก
ลูกกุญแจดอกคู่ตู้นิรภัยแจ้งส่วนราชการนั้น
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คำ�แนะนำ�ในการติดต่อขอถอนลูกกุญแจดอกคู่ตู้นิรภัย
1. หัวหน้าส่วนราชการมีหนังสือถึงอธิบดีกรมธนารักษ์ขอถอนลูกกุญแจดอก
คู่ตู้นิรภัยในลักษณะหีบห่อ โดยระบุชื่อและตำ�แหน่งของผู้รับลูกกุญแจตู้นิรภัย
2. ประสานเป็นการภายในกับเจ้าหน้าที่ส่วนเก็บรักษาเงินตรา สำ�นักบริหาร
เงินตรา กรมธนารักษ์ และส่งโทรสารไปที่สำ�นักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์
ณ โรงกษาปณ์รังสิต เพื่อดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ขออนุมัติจ่ายลูกกุญแจ
ดอกคู่ตู้นิรภัย และเชิญคณะกรรมการห้องมั่นคงสำ�นักบริหารเงินตรา ร่วมกันจ่าย
ลูกกุญแจตู้นิรภัยดังกล่าว
3. เจ้าหน้าที่ผู้ได้มอบหมายให้เป็นผู้รับลูกกุญแจดอกคู่ตู้นิรภัยดังกล่าวนำ�
หนังสือต้นฉบับพร้อมสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวข้าราชการไปขอรับลูกกุญแจดอกคู่ตู้
นิรภัยที่ส่วนเก็บรักษาเงินตรา สำ�นักบริหารเงินตรา
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ส่วนเก็บรักษาเงินตรา สำ�นักบริหารเงินตรา รับหนังสือ
และตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จึงจะส่งมอบลูกกุญแจดอกคู่ตู้นิรภัยในลักษณะ
หีบห่อให้
5. เจ้าหน้าที่ส่วนเก็บรักษาเงินตรา สำ�นักบริหารเงินตรา ทำ�หนังสือแจ้งหน่วย
งานผู้ขอถอนลูกกุญแจตู้นิรภัย
สถานที่ติดต่อ :
ส่วนเก็บรักษาเงินตรา สำ�นักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ ณ โรงกษาปณ์ รังสิต
ถนนพหลโยธิน อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2516 9785 หรือ 0 2516 8055 ต่อ 235
หมายเลขโทรสาร 0 2516 6036
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การติดต่อราชการสำ�นักกษาปณ์
การติดต่อทำ�ของสั่งจ้าง
1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งจ้าง
2. เครื่องหมายตอบแทน
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง (เฉพาะส่วนราชการ) ดำ�เนินการ ดังนี้
2.1 แจ้งความประสงค์จัดทำ�เครื่องหมายตอบแทน โดยระบุประเภทโลหะ
จำ�นวน และรายละเอียดคำ�จารึก
2.2 สำ � นั ก กษาปณ์ เ สนอราคาพร้ อ มทั้ ง กำ � หนดเงื่ อ นไขการชำ � ระเงิ น
ค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ 50 ของราคาสั่งจ้าง (ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่
กค 0404/42720 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2518)
3. ของสั่งจ้าง
			เหรียญที่ระลึก ผู้ว่าจ้าง (หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท และเอกชน
ทั่วไปที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล) ดำ�เนินการ ดังนี้
3.1 รูปแบบเกี่ยวกับราชวงศ์
(1) ผูว้ า่ จ้างแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมาของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ในการจัดท�ำเหรียญเนื่องในโอกาสที่ส�ำคัญ โดยก�ำหนดรูปแบบด้าน
หน้า-ด้านหลัง (รูปแบบจะต้องไม่มีพระบรมรูปหรือพระรูปทั้งสองด้าน) ชนิดโลหะ
ขนาด น�้ำหนัก จ�ำนวน และต้องส่งเรื่องให้กรมธนารักษ์พิจารณาเป็นการล่วงหน้า
ก่อนก�ำหนดวันต้องการรับของไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(2) สำ � นั ก กษาปณ์ นำ � เรื่ อ งเสนอคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาเหรี ย ญ
กษาปณ์ที่ระลึก หรือเหรียญที่ระลึกพิจารณา
(3) ส่งรูปแบบที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบแล้วให้ผู้ว่าจ้าง
เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
(4) สำ � นั ก กษาปณ์ เ สนอราคา และกำ � หนดเงื่ อ นไขการชำ � ระเงิ น
ค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ 50 ของราคาสั่งจ้าง (ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค
คู่มือติดต่อราชการ
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0404/42720 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2518) พร้อมทั้งขอรับและขอสิทธิในการจัด
ทำ�เหรียญที่ระลึก ตามระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดทำ�เหรียญ
กษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. 2542 ข้อ 19 ซึ่งกำ�หนดให้ผู้ขอจัดทำ�มอบ
เหรียญทีร่ ะลึกให้กรมธนารักษ์เพือ่ เก็บไว้เป็นหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ จำ�นวน 2 ชุด
ยกเว้นเหรียญที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นการเฉพาะ และเหรียญโลหะมีค่า
โดยกรมธนารักษ์จะขอสิทธิในการจัดทำ�เหรียญดังกล่าวเพื่อเป็นตัวอย่างตามที่เห็น
สมควร ทั้งนี้เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งยืนยันสั่งจ้าง สำ�นักกษาปณ์จะดำ�เนินการผลิตเหรียญ
ก็ต่อเมื่อได้รับสำ�เนาหนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำ�
3.2 รูปแบบทั่วไป
(1) ผู ้ ว ่ า จ้ า งแจ้ ง ความประสงค์ ใ นการจั ด ท�ำเหรี ย ญที่ ร ะลึ ก
โดยก�ำหนดรูปแบบด้านหน้า – ด้านหลัง ชนิดโลหะ ขนาด น�้ำหนัก จ�ำนวน และ
ก�ำหนดวันต้องการรับของไม่น้อยกว่า 60 – 120 วัน (ขึ้นอยู่กับรูปแบบ ขนาด และ
จ�ำนวนผลิต)
(2) สำ�นักกษาปณ์เสนอราคาและกำ�หนดเงื่อนไขการชำ�ระเงินค่า
จ้างล่วงหน้าร้อยละ 50 ของราคาสั่งจ้าง (ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค
0404/42720 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2518) พร้อมทั้งขอรับสิทธิในการจัดทำ�เหรียญ
ที่ระลึก ตามระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดทำ�เหรียญกษาปณ์
ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. 2542 ข้อ 19 ซึ่งกำ�หนดให้ผู้ขอจัดทำ�มอบเหรียญ
ที่ระลึกให้กรมธนารักษ์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จำ�นวน 2 ชุด
ยกเว้นเหรียญที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นการเฉพาะและเหรียญโลหะมีค่า
โดยกรมธนารักษ์จะขอสิทธิในการจัดทำ�เหรียญดังกล่าวเพื่อเป็นตัวอย่างตามที่เห็น
สมควร
3.3 เหรียญพระต่างๆ
(1) ผู ้ ว่ า จ้ า งแจ้ง ความประสงค์ใ นการจัด ท�ำเหรียญที่ร ะลึก โดย
ก�ำหนดรูปแบบด้านหน้า – ด้านหลัง ชนิดโลหะ ขนาด น�้ำหนัก จ�ำนวน และก�ำหนด
วันต้องการรับของไม่น้อยกว่า 60 – 120 วัน (ขึ้นอยู่กับรูปแบบ ขนาด และจ�ำนวน
ผลิต) โดยต้องมีหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์จากเจ้าอาวาสและประทับตราวัด
เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา (หากรู ป แบบที่ ข อจั ด ท�ำเป็ น พระพุ ท ธรู ป ที่ ส�ำคั ญ
ที่ประดิษฐานในพระอารามหลวงต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรก่อน และหาก
รูปแบบที่ขอจัดท�ำเป็นรูปพระสงฆ์ที่มีชีวิตต้องมีหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรด้วย)
คู่มือติดต่อราชการ
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(2) สำ�นักกษาปณ์เสนอราคาและกำ�หนดเงื่อนไขการชำ�ระเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ร้อยละ 50 ของราคาสั่งจ้าง (ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0404/42720 ลง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2518) พร้อมทั้งขอรับสิทธิในการจัดทำ�เหรียญที่ระลึก ตาม
ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดทำ�เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและ
เหรียญที่ระลึก พ.ศ. 2542 ข้อ 19 ซึ่งกำ�หนดให้ผู้ขอจัดทำ�มอบเหรียญที่ระลึก
ให้กรมธนารักษ์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จำ�นวน 2 ชุด ยกเว้น
เหรียญที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นการเฉพาะและเหรียญโลหะมีค่า โดยกรม
ธนารักษ์จะขอสิทธิในการจัดทำ�เหรียญดังกล่าวเพื่อเป็นตัวอย่างตามที่เห็นสมควร

สถานที่ติดต่อ		
สำ�นักกษาปณ์ 13/1 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง
อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์. 0 2834 8300 – 50 ต่อ 2000 - 2009
โทรสาร. 0 2901 2617
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การติดต่อเข้าชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญ
กษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กรมธนารักษ์ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของเหรียญ
กษาปณ์ไทย วิวัฒนาการการผลิต และเผยแพร่ผลงาน กิจกรรม รวมทั้งขีดความ
สามารถในการแข่งขันด้านกระบวนการผลิตเหรียญและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สู่ประชาชนและนานาชาติ โดยเน้นให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเนื้อหา
วัตถุจัดแสดงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งสังเกตการณ์กระบวนการผลิตจริง
ผู้เข้าชมจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมกันโดยมีพื้นที่
จัดแสดง 8 โซน ได้แก่
โซนที่ 1 : ห้องโหมโรง
โซนที่ 2 : กำ�เนิดของเหรียญ
โซนที่ 3 : วิวัฒนาการของโรงกษาปณ์ไทย
โซนที่ 4 : เหรียญกษาปณ์ไทยในปัจจุบัน
โซนที่ 5 : เหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึกในรัชกาลปัจจุบัน
โซนที่ 6 : เหรียญกษาปณ์ต่างประเทศ และเหรียญที่ระลึก
โซนที่ 7 : นิทรรศการเชิงสาธิตการผลิต
โซนที่ 8 : นิทรรศการหมุนเวียน
ศูนย์การเรียนรู้ฯ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่
เวลา 09.30 – 15.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะมากกว่า
50 คน โปรดติดต่อล่วงหน้าเพื่อการอำ�นวยความสะดวกให้ตามที่อยู่และโทรศัพท์
ท้ายนี้
สถานที่ติดต่อ		
สำ�นักกษาปณ์ 13/1 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง
อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์. 0 2834 8300 – 50 ต่อ 1201, 1203, 1217
โทรสาร. 0 2901 2617
คู่มือติดต่อราชการ
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การติดต่อราชการสำ�นักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
การเผยแพร่และจัดแสดง เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ
เหรียญกษาปณ์
1. ส่วนกลาง
ศาลาเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย ยศ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ และเหรี ย ญกษาปณ์
ภายในพระบรมมหาราชวัง เปิดบริการ 08.30 – 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
ราชการและวันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการเฉพาะวันที่มีพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวัง
โทรศั พ ท์ . 0 2222 5864 ต่ อ 18 หรื อ ส่ ว นจั ด แสดงทรั พ ย์ สิ น มี ค่ า ของแผ่ น ดิ น
โทรศัพท์. 0 2226 0251 – 9 ต่อ 2213
2. ส่วนภูมิภาค
2.1 ศาลาธนารักษ์ 1 ถนนราชดำ�เนิน ตำ�บลศรีภูมิ อำ�เภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 50200 เปิดบริการในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 5322 4237-8 ต่อ 101,
103 โทรสาร . 0 5322 1098
2.2 ศาลาธนารักษ์ 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ถนนราชดำ�เนิน
ตำ�บลบ่อยาง อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 เปิดบริการในวันและเวลาราชการ
โทรศัพท์. 0 7430 7071 - 2, 0 7431 6283 โทรสาร. 0 7430 7073 นอกจาก
การเผยแพร่ แ ละจั ด แสดงตามสถานที่ ใ นส่ ว นกลาง และส่ ว นภู มิ ภ าคดั ง กล่ า วแล้ ว
ยั ง มี ก ารจั ด นิ ท รรศการนอกสถานที่ ใ นส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าคและในต่ า งประเทศ
การจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ
1. สถานที่จำ�หน่าย
1.1 ส่วนกลาง
(1) ศาลาเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย ยศ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ และเหรี ย ญ
กษาปณ์ ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เปิดจำ�หน่ายวันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น.
โทรศัพท์ 0 2224 3328
(2) หน่วยจ่ายแลกบริเวณลานจอดรถกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร เปิดจำ�หน่ายวันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุด
ราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. โทรศัพท์. 0 2618 6340
(3) อาคารสำ � นั ก บริ ห ารเงิ น ตรา ถนนจั ก รพงษ์ แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (เปิดให้บริการประมาณต้นปี 2557)
คู่มือติดต่อราชการ
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1.2 ส่วนภูมิภาค
- ศาลาธนารักษ์ 1 ถนนราชดำ�เนิน ตำ�บลศรีภูมิ อำ�เภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 50200 เปิดบริการในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์. 0 5322 4237-8 ต่อ 101,
103 โทรสาร. 0 5322 1098
- ศาลาธนารั ก ษ์ 2 ศาลากลางจั ง หวั ด สงขลา (หลั ง เก่ า ) ถนน
ราชดำ�เนิน ตำ�บลบ่อยาง อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 เปิดบริการในวันและเวลา
ราชการ โทรศัพท์. 0 7430 7071 - 2, 0 7431 6283 โทรสาร. 0 7430 7073
2. ผลิตภัณฑ์เหรียญที่จำ�หน่าย
2.1 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกวาระต่างๆ ทั้งชนิดทองคำ� เงิน นิกเกิล
2.2 เหรียญที่ระลึกวาระต่างๆ ทั้งชนิดทองคำ� เงิน ทองแดง
2.3 ผลิตภัณฑ์เหรียญต่างๆ เช่น แผงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนประจำ�ปี
ชุดเหรียญประจำ�จังหวัด รวมทั้งหนังสือเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่
ระลึก ฯลฯ
3. การให้บริการ
3.1 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตามหน่วยจำ�หน่าย เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่
ลูกค้า และให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับสินค้า
3.2 บริ ก ารสั่ ง ซื้ อ ทาง Website กรมธนารั ก ษ์ www.treasury.go.th
ในหัวข้อ e - Catalog
3.3 บริการจำ�หน่ายทางไปรษณีย์
3.4 รั บ ชำ � ระค่ า สิ น ค้ า เป็ น เงิ น สด บั ต รเครดิ ต ไปรษณี ย์ ธ นาณั ติ สั่ ง จ่ า ย
ผู้ อำ � นวยการส่ ว นจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปณ.หน้ า พระลาน หรื อ โอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี
สำ�นักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน (ส่วนบริหารเงินทุน) เลขที่บัญชี 026 - 6 - 03024 - 6
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขาท่าเตียน
สถานที่ติดต่อ
สำ�นักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง
ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2226 0251-9 ต่อ 3101 - 3106 โทรสาร 0 2225 9158
E-mail:bnt@treasury.go.th
คู่มือติดต่อราชการ
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หน่วยงาน
กรมธนารักษ์
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400
อธิบดีกรมธนารักษ์
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์
และทรัพย์สินมีค่า
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
รองอธิบดีกรมธนารักษ์ (ด้านบริหาร)
รองอธิบดีกรมธนารักษ์ (ด้านเหรียญกษาปณ์)
รองอธิบดีกรมธนารักษ์ (ด้านที่ราชพัสดุ)
กลุ่มงานตรวจราชการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองแผนงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�นักกฎหมาย
สำ�นักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
สำ�นักการคลัง
สำ�นักบริหารกลาง
สำ�นักพัฒนาและบำ�รุงรักษาอาคารราชพัสดุ
สำ�นักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุ 1
สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุ 2
สำ�นักกษาปณ์
สำ�นักบริหารเงินตรา
สำ�นักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สำ�นักประเมินราคาทรัพย์สิน
คู่มือติดต่อราชการ
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หมายเลข
หมายเลข
โทรศัพท์
โทรสาร
0 2265 6000
0 2273 0753
0 2273 0899-903
0 2618 3102
0 2273 0951
0 2298 6541

0 2273 0904
0 2273 0906
0 2298 6539

0 2273 0952
0 2298 6538
0 2273 0950
0 2298 6437
0 2298 6547
0 2298 6546
0 2298 6449
0 2278 5139
0 2618 6338
0 2279 8488
0 2279 7032
0 2278 5446
0 2618 6336
0 2278 5778
0 2273 0958
0 2298 5488
0 2618 6328
0 2279 2950
0 2273 0899
0 2834 8300-50
0 2516 8108
0 2224 4976-9
0 2142 2413

0 2298 6544
0 2298 6539
0 2273 0905
0 2298 6439
0 2278 2075
0 2273 0918
0 2279 9024
0 2273 0917
0 2278 5454
0 2270 1479
0 2618 3103
0 2270 1796
0 2270 1767
0 2278 5778
0 2273 0959
0 2298 5484
0 2279 8410
0 2273 0685
0 2270 1890
0 2834 8423
0 2516 8240
0 2225 9158
0 2143 8753

E-mail

aud@treasury.go.th
bdg@treasury.go.th
pla@treasury.go.th
itc@treasury.go.th
leg@treasury.go.th
spd@treasury.go.th
fin@treasury.go.th
sup@treasury.go.th
sec@treasury.go.th
aec@treasury.go.th
spi@treasury.go.th
bsp@treasury.go.th
sp1@treasury.go.th
sp2@treasury.go.th
rtm@treasury.go.th
bcm@treasury.go.th
bnt@treasury.go.th
pva@treasury.go.th
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คู่มือติดต่อราชการ
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