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วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

พันธกิจ
1. 	บริหารจดั การทรี่ าชพสั ดุให้เกิดป ระสิทธิภาพสงู สุดท งั้ ในเชิงเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. 	ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
3. 	บริหารจดั การเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอตอ่ ค วามตอ้ งการใช้ในระบบ
เศรษฐกิจ
4. 	ดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลัก
การอนุรักษ์พร้อมที่จะนำออกเผยแพร่
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สำนักประเมินราคาทรัพยสิน
Bureau of Property Valuation

สำนักการคลัง
Bureau of Finance

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารที่ราชพัสดุ
Bureau of State Property Building Management

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด
(หนวยงานภายใตกำกับของกรมธนารักษ)
Dhanarak Asset Development
Company Limited

สำนักกฎหมาย
Bureau of Legal Affairs

สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
Bureau of State Property Development

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กองแผนงาน
Planning Division

สำนักบริหารเงินตรา
Bureau of Monetary Management

กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
Regional State Property Management Division

สำนักงานธนารักษพื้นที่ 76 พื้นที่
Office of the Provincial Treasury (76 Provinces)

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division

สำนักทรัพยสินมีคาของแผนดิน
Bureau of Grand National Treasures

กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
State Property Right Management Division

สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
Bureau of Bangkok State Property Management

สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary

สำนักกษาปณ
The Royal Thai Mint

กองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานขอมูลที่ราชพัสดุ
State Property Surveying and Database Division

รองอธิบดี
Deputy Director General

ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารเหรียญกษาปณและทรัพยสินมีคา
National Treasure and Mint Management Advisor

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
Office of the Public Sector Development
รองอธิบดี
Deputy Director General

ผูทรงคุณวุฒิดานพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย
Property Valuation Development Advisor

กลุมตรวจสอบภายใน
Office of the Internal Audit

รองอธิบดี
Deputy Director General

ผูทรงคุณวุฒิดานพัฒนาอสังหาริมทรัพย
State Property Development Advisor

กลุมงานตรวจราชการ
Inspector General

อธิบดีกรมธนารักษ
Director General

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดหาประโยชน์ จัดทำนิติกรรม
และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. จัดทำและนำออกใช้เหรียญกษาปณ์และดำเนินการเกี่ยวกับเงินตรา
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501
3. รับ จ่าย ควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง
พ.ศ. 2491
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 104 และ 105
5. ดูแล รักษา และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เหรียญตามระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการปฏิบัติงานของสำนัก
ทรั พ ย์ สิ น มี ค่ า ข องแ ผ่ น ดิ น พ.ศ. 2547 และร ะเบี ย บก รมธ นารั ก ษ์ ว่ า ด้ ว ย
เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย พ.ศ. 2546
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ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
1. งานด้านการบริหารที่ราชพัสดุ ดำเนินการปกครองดูแล บำรุง รักษา
จัดให้ใช้ประโยชน์ และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้ดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ
2. งานด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์และเสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดราคา
ประเมินอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมาย
3. งานด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ ดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์
หมุนเวียนตั้งแต่ชนิดราคา 10 บาท ลงมาจนถึง 1 สตางค์ รวมทั้งผลิตเหรียญ
กษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ตลอดจนการจัดสร้าง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดทำเครื่องหมายตอบแทนและของสั่งจ้าง
4. งานดา้ นการบริหารเงินต รา ดำเนินก ารเกีย่ วกบั ก ารจา่ ยแลก รับแ ลก
การตรวจพิสูจน์ การเก็บรักษา การเบิก จ่าย รับ ส่ง และบริหารจัดการเหรียญ
กษาปณ์ การสั่งจ่ายและรับรองการสั่งจ่ายเงินคงคลัง การตรวจสอบการรับ จ่าย
และจัดทำบัญชีเงินคงคลังของรัฐ
5. งานดา้ นการอนุรกั ษ์แ ละเผยแพร่ท รัพย์สนิ ม คี า่ ข องแผ่นดิน ดำเนินการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ เก็บรักษา จัดทำทะเบียน และจัดแสดงทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน ได้แก่ เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เงินตราโบราณ
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก
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การติดต่อราชการด้านบริหาร

การขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
ในความครอบครองของกรมธนารักษ์
ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนด
ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ และกรมธนารักษ์ได้จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ ไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดู โดยส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นศูนย์กลาง
ในการประสานงาน และคอยตดิ ตามผลการดำเนินง านและความคบื ห น้าในการให้
บริการของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการตอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งนี้ การขอรับ
บริการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการในความครอบครองของกรมธนารักษ์
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีขั้นตอนในการ
ขอรับบริการ ดังนี้

ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารของราชการในความครอบครองของ
กรมธนารักษ์

กรณีที่ 1 ผู้ขอมาด้วยตนเองและขอข้อมูลที่จัดเตรียมไว้บริการในศูนย์
ข้อมูลบริการประชาชนของกรมธนารักษ์ ณ ชั้น 4 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์
วิธีปฏิบัติ
1) 	ผู้ขอติดต่อที่ศูนย์ข้อมูลบริการประชาชนของกรมธนารักษ์
2) 	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยื่นแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เพื่อให้ผู้ขอกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3) 	เจ้าห น้าทีผ่ รู้ บั ผ ดิ ช อบคดั ส ำเนาขอ้ มูลข า่ วสารตามความประสงค์ข อง
ผู้ขอ
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4) 	ผู้ขอชำระเงินค่าคัดสำเนาเอกสาร ณ เคาน์เตอร์รับ จ่ายเงินสด
สำนักการคลัง
5) 	เจ้าห น้าทีผ่ รู้ บั ผ ดิ ช อบจดั เก็บแ บบการขอใช้บ ริการและสำเนาใบเสร็จ
รับเงิน เข้าแฟ้ม
กรณีที่ 2 ผู้ขอมาด้วยตนเอง หรือส่งหนังสือทางไปรษณีย์ และขอข้อมูล
ที่มิได้จัดเตรียมไว้บริการในศูนย์บริการประชาชนของกรมธนารักษ์
วิธีปฏิบัติ
2.1. ผู้ขอมาด้วยตนเอง
1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของส่วนประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร
กรอกรายละเอียดในแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
2) ส่วนประชาสัมพันธ์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ผู้ขอ
ต้องการ
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามที่
ผู้ขอร้องขอ โดยให้ยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4) เมือ่ ด ำเนินก ารแล้วเสร็จ ขอให้ห น่วยงานทใี่ ห้การบริการขอ้ มูลข า่ วสาร
สำเนาเรื่อง และส่งเอกสารไปยังส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
5) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ส่วนประชาสัมพันธ์ จัดเก็บสำเนาเอกสาร
เข้าแฟ้ม
2.2 ผู้ขอส่งหนังสือทางไปรษณีย์
1) 	ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงาน
2) 	ส่วนประชาสัมพันธ์ต ดิ ตามผลการดำเนินงาน  และความคืบหน้าในการ
ให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ และหากไม่สามารถดำเนินการ
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แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่กรมธนารักษ์ได้รับหนังสือให้มีหนังสือแจ้งไป
ยังผู้ขอเพื่อแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเบื้องต้น (ภายใน 15 วัน)
3) 	หน่วยงานทเี่ กีย่ วข้องในเรือ่ งนนั้ ๆ รับเรือ่ ง และพจิ ารณาการให้บ ริการ
ข้อมูลข่าวสารในส่วนที่รับผิดชอบ โดยให้ยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4) 	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแจ้งผู้ขอในกรณีที่สามารถเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารได้
5) 	หน่วยงานทเี่ กีย่ วข้องทใี่ ห้บ ริการขอ้ มูลข า่ วสารไปแล้วน นั้ จัดส ง่ ส ำเนา
หนังสือท ดี่ ำเนินก ารตอบผขู้ อขอ้ มูลข า่ วสารให้ส ำนักง านเลขานุการกรม เพือ่ จ ะได้
จัดเก็บเข้าแฟ้มเป็นฐานข้อมูลการบริการต่อไป
สำหรับเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ
จะแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้ผู้ขอ
ทราบต่อไป
การเรียกคา่ ธ รรมเนียมการขอสำเนา หรือข อสำเนาทมี่ คี ำรบั รองถกู ต อ้ ง
ของข้อมูลข่าวสารของราชการ
ดังนั้นเพื่อให้การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มี
คำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปด้วยความเหมาะสม
และเป็นแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจึงให้ความ
เห็นชอบการกำหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นการทั่วไปดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสารที่หน่วยงานของ
รัฐสามารถกำหนดได้โดยให้ถือว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว คืออัตราดังต่อไปนี้
1) ขนาดกระดาษ เอ 4
หน้าละไม่เกิน 1 บาท
2) 	ขนาดกระดาษ เอฟ 14
หน้าละไม่เกิน 1.50 บาท
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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. การเรี ย กค่ าธรรมเนียมการทำสำเนาโดยเครื่ อ งถ่ า ยเ อกสารใ น
ขนาดกระดาษหรืออัตราที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1 หรือการขอสำเนาที่เป็น
สือ่ ป ระเภทอนื่ หน่วยงานของรฐั จ ะตอ้ งขอความเห็นช อบจากคณะกรรมการขอ้ มูล
ข่าวสารของราชการ เว้นแต่เป็นการเรียกค่าธรรมเนียมที่ไม่เกินต้นทุนที่แท้จริง
3. การเรียกค่าธรรมเนียมการให้คำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
ที่ถือว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ให้ความเห็นชอบ ให้คิดใน
อัตราคำรับรองละไม่เกิน 5 บาท
4. ในกรณีที่ผู้ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องเป็นผู้มี
รายได้น้อย หน่วยงานของรัฐจะพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียม หรือลดอัตรา
ค่าธรรมเนียมให้ตามควรแก่กรณีได้
สถานที่ติดต่อ
			
		 	
			
		 	
			
			

กรมธนารักษ์ สำนักงานเลขานุการกรม
ส่วนประชาสัมพันธ์
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์. 0 2278 5641
โทรสาร. 0 2618 6343
E-mail:sec@treasury.go.th
กรมธนารักษ์ 13

การติดต่อราชการสำนักการคลัง
สำนักการคลังให้บริการประชาชนกรณีการรับเงิน เช่น เงินค่าซื้อ/จัดทำ
สินค้า เงินประกันการเช่า เงินประกันสัญญาเช่า เป็นต้น
ในการตดิ ต่อร าชการสำนักก ารคลังจ ะตอ้ งมเี อกสารทเี่ กีย่ วข้องนำมาแสดง
ดังนี้
1. บุคคลธรรมดา
1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
บัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ พร้อมรับรองสำเนา
1.2 กรณีที่เป็นผู้รับมอบอำนาจให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญของ
ผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนา และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
สำเนาบตั รประจำตวั เจ้าห น้าทีข่ องรฐั หรือส ำเนาบตั รประจำตวั ข า้ ราชการบำนาญ
พร้อมรับรองสำเนา ของผู้มอบอำนาจมาแสดง
2. นิติบุคคล กรณีขอรับเงินค่าจ้างในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1 สำเนาห นั ง สื อ รั บ รองก ารจ ดท ะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล และห นั ง สื อ
มอบอำนาจ (กรณีที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)
2.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญของผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนา และ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญพร้อมรับรองสำเนาของผู้มอบอำนาจ
2.3 ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินของนิติบุคคล
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3. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล กรณีขอรับหลักประกันซองคืน
3.1 สำเนาห นั ง สื อ รั บ รองก ารจ ดท ะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล และห นั ง สื อ
มอบอำนาจ (กรณีที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)
3.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญของผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนา และ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญพร้อมรับรองสำเนา ของผู้มอบอำนาจ
3.3 ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินที่กรมธนารักษ์ออกให้
3.4 กรณีใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินที่กรมธนารักษ์ออกให้
สูญหาย ต้องแจ้งความเอกสารสูญหายที่สถานีตำรวจ พร้อมขอสำเนาแจ้งความ
เพื่อใช้แทนใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินในการติดต่อราชการ

สถานที่ติดต่อ
			
			
			
			
			

ด้านงบประมาณ บัญชี การเบิก จ่ายเงิน
กรมธนารักษ์ สำนักการคลัง
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์. 0 2278 5445
E-mail:fin@treasury.go.th
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สำนักการคลังให้บริการประชาชนเกี่ยวกับ
1. 	ติดต่อขอทราบข้อมูลข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
2. 	ติดต่อขอรับขอซื้อแบบประกวดราคา / สอบราคา
3. 	ขอทราบผลการประมูล ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
การติดต่อขอรับบริการจากสำนักการคลัง
1. 	การติดต่อขอทราบข้อมูลข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา ได้ 2 วิธี
คือ
		 1.1 	 ทาง www.treasury.go.th หัวข้อ “ประกวดราคา” และ www.
gprocurement.go.th
		 1.2 	 ประกาศเผยแพร่ข า่ วสารการประกวดราคา / สอบราคา บริเวณ
ด้านหน้าอาคารกรมธนารักษ์
2. 	การติดต่อขอรับ ขอซื้อแบบประกวดราคา / สอบราคา
		 2.1 	 แจ้งเลขที่ประกาศ หรือเรื่องที่จะติดต่อขอรับ ขอซื้อแบบ
ประกวดราคา / สอบราคา ที่สำนักการคลัง ชั้น 2 อาคารกรมธนารักษ์
		 2.2 	 กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอ ากรของบริษัท / ห้าง / ร้าน ที่ประสงค์จะขอรับ ขอซื้อ
แบบประกวดราคา / สอบราคา ในบัญชีรายละเอียดผู้รับแบบให้ชัดเจน
		 2.3 	 ชำระเงินค่าแบบประกวดราคา / สอบราคา ส่วนการเงิน
สำนักการคลัง บริเวณชั้น 1 อาคาร กรมธนารักษ์ (เฉพาะกรณีที่เป็นการจำหน่าย
แบบประกวดราคา / สอบราคา)
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3. 	การขอทราบผลการประมูล ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
		 3.1 	 ผูเ้ ข้าเสนอราคาสามารถตดิ ต่อข อทราบผลการพจิ ารณาเบือ้ งต้น
ได้ทาง โทรศัพท์. 0 2270 1760 และ 0 2618 6335
		 3.2 	 ผู้เข้าเสนอสามารถติดต่อขอทราบผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสำนักการคลังได้รวบรวมเผยแพร่เป็นรายเดือนได้ทาง
www.treasury.go.th หัวข้อ “ประกวดราคา”
		 3.3 บุ ค คลทั่ ว ไปห รื อ ผู้ เข้ า เ สนอร าคาที่ ป ระสงค์ ท ราบผ ลก าร
จั ด ซื้ อ -จั ด จ้ า ง ในร ายล ะเอี ย ดส ำหรั บ ก รณี ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จั ด ซื้ อ -จั ด จ้ า ง
จากผู้มีอำนาจเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อยื่นคำขอใช้สิทธิต ามพระราชบัญญัติ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารข องร าชการ พ.ศ. 2540 ได้ ที่ ส ำนั ก งานเ ลขานุ ก ารก รม
ส่วนประชาสัมพันธ์

สถานที่ติดต่อ
			
			
			
			
			

ด้านพัสดุ
กรมธนารักษ์ สำนักการคลัง ชั้น 2
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์. 0 2270 1760, 0 2618 6335
E-mail:sup@treasury.go.th
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การติดต่อราชการด้านที่ราชพัสดุ

การจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
และเพื่อประกอบการเกษตร
1. 	เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
- บัตรประจำตวั ประชาชน หรือบตั รประจำตวั เจ้าหน้าทีข่ องรฐั จำนวน 1 ชุด
		 หรือบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ (ฉบับจริง)  
		 และถา่ ยสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 	ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำเนา 	
จำนวน 1 ชุด
		 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง			
- แผนที่สังเขปบริเวณที่ขอเช่า
จำนวน 1 ชุด
2. 	ขั้นตอนการดำเนินก าร
- รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสาร
- 	ตรวจสอบที่ดิน ผังเมือง ราคาประเมินที่ดินชั้นทำเลและจัดทำแผนที่
 	 - 	จัดทำประกาศขอเช่าเสนอผู้มีอำนาจลงนามในประกาศ
- 	รวบรวมข้อมูลและกำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ
- 	ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่า
3. 	ค่าใช้จ่าย
- 	ค่าเช่า (ต่อปี) ตามระเบียบของทางราชการ
- 	ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า 2 เท่าของค่าเช่า 1 ปี
- 	ค่าธรรมเนียมการรังวัดเนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท
		 เกินกว่า 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 300 บาท
		 เกินกว่า 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 500 บาท
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		 หากเกินกว่า 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100 บาท
		 ต่อการรังวัดหนึ่งค รั้ง แต่ทั้งนี้ ไม่เกินแปลงละ 1,000 บาท
		 ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- 	เงินประกันสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่า 1 ปี
สถานที่ติดต่อ	 
- 	กรุงเทพมหานคร ติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ กรมธนารักษ์
		 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 6
		 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
		 โทร. 02 618 6328 , 02 278 2426 โทรสาร. 02 279 8410
- 	E-mail : bsp@treasury.go.th
- จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ สำนักงานธนารักษ์พ ื้นที่
		 (ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทุกจังหวัด)
รับคำร้อง
ตรวจสอบ
เอกสาร

ตรวจสอบที่ดิน
ผังเมือง ราคา
ประเมินที่ดิน
ชั้นทำเลและ
จัดทำแผนที่
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จัดทำประกาศ
ขอเช่าเสนอผู้มี
อำนาจลงนามใน
ประกาศ

รวบรวมข้อมูล
และกำหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มี
อำนาจพิจารณา
อนุมัติ

ผู้มีอำนาจ
พิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า

การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
1. 	เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
- บัตรประจำตวั ประชาชน หรือบตั รประจำตวั เจ้าหน้าทีข่ องรฐั จำนวน 1 ชุด
		 หรือบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ (ฉบับจริง)
		 และถ่ายสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำเนา
จำนวน 1 ชุด
		 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 	สัญญาเช่าที่ราชพัสดุ (ฉบับจริง) ในปีที่สิ้นสุดอายุสัญญาเช่าในแต่ละงวด
		 - ในกรณีท รี่ าชพสั ดุอ ยูใ่ นกรุงเทพมหานครให้ผ เู้ ช่าท ไี่ ด้ร บั ส ญ
ั ญาเช่าน ำสมุด
			 สัญญาเช่าที่ราชพัสดุ (ฉบับผู้เช่า) ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนรายได้
			 สำนักบริหารทรี่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ (ชั้น 1)
		 - สำหรับกรณีที่ที่ราชพัสดุอยู่ในจังหวัดอื่นให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
			 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ในจังหวัดนั้น เพื่อบันทึกการขอต่ออายุ
			 สัญญาเช่าไว้เป็นหลักฐานด้วย			
			
2. 	ขั้นตอนการดำเนินก าร
- รับคำร้องตรวจสอบเอกสารตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผู้เช่า
- ตรวจสอบเอกสารและจัดทำแผนที่
- รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา
- ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่า
3. 	ค่าใช้จ่าย
- 	ค่าเช่าตามระเบียบของทางราชการ
- ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าตามระเบียบของทางราชการ
		 (เฉพาะกรณีเช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นและอาคารราชพัสดุ)
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- 	ค่าธรรมเนียมการรังวัด (ถ้ามี) เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท
		 เกินกว่า 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 300 บาท
		 เกินกว่า 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 500 บาท
		 หากเกินกว่า 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100 บาท
		 ต่อการรังวัดหนึ่งค รั้ง แต่ทั้งนี้ ไม่เกินแปลงละ 1,000 บาท
		 ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร (ถ้ามี)
		 เนื้อที่ปลูกสร้างไม่เกิน 50 ตารางวา ครั้งละ 200 บาท
		 ถ้าเนื้อที่ปลูกสร้างเกินกว่า 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นตามส่วน
		 แต่ทั้งนี้ ไม่เกินครั้งละ 2,000 บาท
- เงินประกันสัญญาเช่าเพิ่ม (กรณีค่าเช่าเพิ่มขึ้น)
สถานที่ติดต่อ	 
- กรุงเทพมหานคร ติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ กรมธนารักษ์
		 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม6
		 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
		 โทร. 02 618 6328 , 02 278 2426 โทรสาร. 02 279 8410
- E-mail : bsp@treasury.go.th
- จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ สำนักงานธนารักษ์พ ื้นที่
		 (ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทุกจังหวัด)
รับคำร้อง
ตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบข้อมูล
ทะเบียนผู้เช่า

ตรวจสอบเอกสาร
และจัดทำแผนที่
(ถ้ามี)
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รวบรวมข้อมูล
กำหนดเงื่อนไข
เสนอผู้มีอำนาจ
พิจารณา

ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า

การขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ
1. 	เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
ผู้ขอโอน
- 	บัตรประจำตวั ประชาชน หรือบตั รประจำตวั เจ้าหน้าทีข่ องรฐั  	จำนวน 1 ชุด
		 หรือบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ (ฉบับจริง)  
		 และถ่ายสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 	ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำเนา
จำนวน 1 ชุด
		 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง) 	
จำนวน 1 ชุด 	
		 และถ่ายสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)			
- กรณีผู้ขอโอนมีคู่สมรส คู่สมรสยังมีชีวิตอยู่
		 และจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
		 • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
จำนวน 1 ชุด
		 • บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของคู่สมรส
จำนวน 1 ชุด 	
			 และถ่ายสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
		 • ใบจดทะเบียนสมรส และถ่ายสำเนา
จำนวน 1 ชุด
			 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ขอโอนมีคู่สมรส แต่คู่สมรสเสียชีวิต และหรือจดทะเบียนหย่า
		 • สำเนาใบมรณะบัตร ของคู่สมรส
จำนวน 1 ชุด
		 • สำเนาใบจดทะเบียนหย่า
จำนวน 1 ชุด
- สัญญาเช่าฉบับเดิม/ใบสำคัญแสดงการเช่าที่ราชพัสดุ/
		 บัตรประจำตัวผู้เช่า (ฉบับจริง) ถ้าเอกสารดังกล่าวสูญหาย/ไม่พบ
		 ให้ไปแจ้งความหายที่สถานีตำรวจ และนำใบบันทึกประจำวัน
		 เอกสารหาย (ฉบับจริง) ไปประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
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- สำเนาใบเสร็จการชำระเงินเบี้ยประกันอัคคีภัย/
จำนวน 1 ชุด
		 กรมธรรม์ป ระกันอัคคีภัย ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
		 ปีปัจจุบัน (กรณีสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ)
ผู้รับโอน
- 	บัตรประจำตวั ประชาชน หรือบตั รประจำตวั เจ้าหน้าทีข่ องรฐั  	จำนวน 1 ชุด
		 หรือบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ (ฉบับจริง)
		 และถ่ายสำเนา พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง
- 	ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำเนา
จำนวน 1 ชุด
		 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ขั้นตอนการดำเนินก าร
- 	รับคำร้องตรวจสอบเอกสาร
- 	ตรวจสอบรังวัดจัดทำแผนที่/ตรวจสอบสภาพอาคาร
- 	รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา
- 	ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้ขอ
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3. ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
1. 	 ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ
2. 	 ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า 6 เท่าของค่าเช่า 1 ปี (กรณีโอนให้กับบุพการี 	
 	 หรือผู้สืบสันดานหรือคู่สมรสของผู้เช่า ลดค่าธรรมเนียมลงเหลือร้อยละ 25)
3. 	 ค่าธรรมเนียมการรังวัด (ถ้ามี) เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท หากเนื้อที่
	 เกินกว่า 1 ไร่ เรียกเก็บไม่น้อยกว่าแปลงละ 300 บาท ตามจำนวนเนื้อที่เช่า
 	 แต่ไม่เกินแปลงละ 1,000 บาท ต่อการรังวัดหนึ่งครั้ง
4. 	 ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร (ถ้ามี) เนื้อที่ปลูกสร้างไม่เกิน 50 ตารางวา
 	 ครั้งละ 200 บาท ถ้าเกินกว่า 50 ตารางวา เรียกเก็บเพิ่มขึ้นตามส่วน แต่ไม่เกิน
 	 ครั้งละ 2,000 บาท
5. 	 ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้โอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างในที่ดิน 200 บาท
6. 	 เงินประกันสัญญาเช่า (ที่ดิน = ค่าเช่า 1 ปี , อาคาร = ค่าเช่า 3 เดือน)
7. 	 เงินอื่นๆ ที่ผู้เช่าเดิมมีภาระที่จะต้องชำระให้กับทางราชการ (ถ้ามี)

ที่ราชพัสดุ
ที่ดิน
อาคาร
3

3

3

3

3

3

-

3

3
3

-

3

3

สถานที่ติดต่อ	 
- 	กรุงเทพมหานคร ติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ กรมธนารักษ์
		 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 6
		 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
		 โทร. 02 618 6328 , 02 278 2426 โทรสาร. 02 279 8410
- 	E-mail : bsp@treasury.go.th
- 	จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ สำนักงานธนารักษ์พ ื้นที่
		 (ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทุกจังหวัด)
รับคำร้อง
ตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบ
ข้อมูลท ะเบียนผู้เช่า

ตรวจสอบเอกสาร
และจัดทำแผนที่

รวบรวมข้อมูล
กำหนดเงื่อนไข
เสนอผู้มีอำนาจ
พิจารณา

ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า
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การขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
1. 	เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
เอกสารของผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
- สัญญาเช่าฉบับเดิม/ใบสำคัญแสดงการเช่าที่ราชพัสดุ/
จำนวน 1 ชุด
		 บัตรประจำตัวผู้เช่า (ฉบับจริง) ถ้าเอกสารดังกล่าวสูญหาย/ไม่พบ
		 ให้ไปแจ้งค วามหายทสี่ ถานีต ำรวจ และนำใบบนั ทึกป ระจำวนั เอกสารหาย 	
		 (ฉบับจริง) ไปประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
- ใบมรณะบัตรของผู้เช่าเดิม (ฉบับจริง) 	
จำนวน 1 ชุด
		 และถ่ายสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้เช่าเดิมฯ มีคู่สมรส คู่สมรสยังมีชีวิตอยู่
		 และจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
		 • บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของคู่สมรส 	
จำนวน 1 ชุด
			 และถ่ายสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
		 • ใบจดทะเบียนสมรส และถ่ายสำเนา 	
จำนวน 1 ชุด
			 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง		
- กรณีผู้เช่าเดิมฯ มีคู่สมรส แต่คู่สมรสเสียชีวิต
		 และหรือจดทะเบียนหย่า
		 • สำเนาใบมรณะบัตร ของคู่สมรส
จำนวน 1 ชุด
		 • สำเนาใบจดทะเบียนหย่า 	
จำนวน 1 ชุด
เอกสารที่ทายาทโดยธรรมของผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
จะต้องจัดเตรียมให้ครบถ้วน
- หนังสือสละสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ 	
- หนังสือการสละสิทธิการขอถอนเงินประกันการเช่า
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จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด

- 	บัตรประจำตวั ประชาชน หรือบตั รประจำตวั เจ้าหน้าทีข่ องรฐั จำนวน 1 ชุด 	
		 หรือบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ (ฉบับจริง)
		 และถ่ายสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ขอเช่าแทน/
		 ผู้ที่สละสิทธิการเช่าทั้งหมด
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำเนา 	
จำนวน 1 ชุด
		 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ขอเช่าแทน/ผู้ที่สละสิทธิการเช่าทั้งหมด
- กรณีผู้สละสิทธิการเช่าฯ มีคู่สมรส คู่สมรสยังมีชีวิตอยู่
		 และจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
		 • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
จำนวน 1 ชุด
		 • บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของคู่สมรส 	
จำนวน 1 ชุด
			 และถ่ายสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
		 • ใบจดทะเบียนสมรส และถ่ายสำเนา 	
จำนวน 1 ชุด
			 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง		
- กรณีผู้สละสิทธิการเช่าฯ มีคู่สมรส แต่คู่สมรสเสียชีวิต
		 และหรือจดทะเบียนหย่า
		 • สำเนาใบมรณะบัตร ของคู่สมรส
จำนวน 1 ชุด
		 • สำเนาใบจดทะเบียนหย่า 	
จำนวน 1 ชุด
- สำเนาใบเสร็จการชำระเงินเบี้ยประกันอัคคีภัย/
		 กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
		 ปีปัจจุบัน (กรณีสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ)
2. ขั้นตอนการดำเนินก าร
- รับคำร้อง เอกสารตรวจสอบเอกสารพร้อมจัดทำประกาศการขอเช่า
- ตรวจสอบที่ดิน ผังเมือง ราคาประเมินที่ดิน ชั้นทำเลและจัดทำแผนที่
		 พร้อมปิดประกาศการขอเช่า
- รวบรวมข้อมูลและกำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ
- ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่า
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3. ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
1. ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า 2 เท่า ของค่าเช่า 1 ปี (หากทายาทโดยธรรมยื่นคำร้อง 	
 	 ขอเช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม ภายในระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด จะได้รับ
 	 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าดังกล่าว) **
3. 	 ค่าธรรมเนียมการรังวัด (ถ้ามี) เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท หากเนื้อที่เช่า 	
 	 เกินกว่า 1 ไร่ เรียกเก็บแปลงละไม่น้อยกว่า 300 บาท ตามจำนวนเนื้อที่เช่า
 	 แต่ไม่เกินแปลงละ 1,000 บาท ต่อการรังวัดหนึ่งครั้ง
4. ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร (ถ้ามี) เนื้อที่ปลูกสร้างไม่เกิน 50 ตารางวา
 	 ครั้งละ 200 บาท ถ้าเกินกว่า 50 ตารางวา เรียกเก็บเพิ่มขึ้นตามส่วน แต่ไม่เกิน
 	 ครั้งละ 2,000 บาท
5. 	 ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้โอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างในที่ดิน 200 บาท
6. 	 เงินประกันสัญญาเช่า (ที่ดิน = ค่าเช่า 1 ปี , อาคาร = ค่าเช่า 3 เดือน)
7. 	 เงินอื่นๆ ที่ผู้เช่าเดิมมีภาระที่จะต้องชำระให้กับทางราชการ (ถ้ามี) 	

ที่ราชพัสดุ
ที่ดิน
อาคาร
3

3

3

3

3

3

-

3

3

-

3

3

** กรณีเช่าที่ดินราชพัสดุ : 	 หากทายาทโดยธรรมไปยื่นคำร้องขอเช่าที่ดิน
ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม ภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่ผู้เช่าเดิมถึงแก่กรรม จะได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า
** กรณีเช่าอาคารราชพัสดุ : 	หากทายาทโดยธรรมไปยื่นคำร้องขอเช่าอาคาร
ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม ภายใน
3 เดือน นับแ ต่ว นั ท ผี่ เู้ ช่าเดิมถ งึ แก่ก รรม จะได้ร บั 
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า
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สถานที่ติดต่อ	 
- 	กรุงเทพมหานคร ติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ กรมธนารักษ์
		 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม6
		 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
		 โทร. 02 618 6328 , 02 278 2426 โทรสาร. 02 279 8410
- 	E-mail : bsp@treasury.go.th
- 	จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ สำนักงานธนารักษ์พ ื้นที่
		 (ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทุกจังหวัด)
รับคำร้อง
เอกสารตรวจสอบ
เอกสารพร้อมจัดทำ
ประกาศการขอเช่า

ตรวจสอบที่ดิน ผังเมือง
ราคาประเมินที่ดิน
ชัน้ ทำเลและจดั ทำแผนที่
พร้อมปิดประกาศ
การขอเช่า

รวบรวมข้อมูล
และกำหนดเงื่อนไข
เสนอ       
ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุมัติ

ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า
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การขอนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
ค้ำประกันเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผู้เช่า
หรือบุคคลภายนอก
1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
- บัตรประจำตวั ประชาชน หรือบตั รประจำตวั เจ้าหน้าทีข่ องรฐั จำนวน 1 ชุด 	
		 หรือบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ (ฉบับจริง)
		 และถ่ายสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 	ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำเนา
จำนวน 1 ชุด
		 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จำนวน 1 ชุด
- 	สัญญาเช่า (ฉบับจริง)
- 	หนังสือหรือหลักฐานยินยอมให้กู้เงิน จากสถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้
		 โดยระบุวงเงินและระยะเวลาที่ขอกู้
2. ขั้นตอนการดำเนินก าร
- 	รับคำร้องผู้เช่า / ผู้ให้กู้ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- 	กำหนดเงื่อนไขพร้อมเสนอความเห็น
- 	ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่า
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3. 	ค่าใช้จ่าย
- 	ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าไปทำสัญญาผูกพันเงินกู้
		 หรือเบิกเงินเกินบัญชี หรือค้ำประกันเงินกู้ร้อยละ 0.5 ของเงินกู้
		 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ต่ออายุสัญญาเช่า
		 (กรณีที่ต้องขยายอายุสัญญาเช่า)
สถานที่ติดต่อ	 
- กรุงเทพมหานคร ติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ กรมธนารักษ์
		 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม6
		 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
		 โทร. 02 618 6328 , 02 278 2426 โทรสาร. 02 279 8410
- 	E-mail : bsp@treasury.go.th
- จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ สำนักงานธนารักษ์พ ื้นที่
		 (ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทุกจังหวัด)

รับคำร้อง
ตรวจสอบเอกสาร

กำหนดเงื่อนไข
พร้อมเสนอความเห็น

ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า
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การขออนุญาตนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วง
หรือนำบ้านพักอาศัยไปจัดหาประโยชน์
โดยให้บุคคลภายนอกใช้ประโยชน์ทั้งหมด หรือบางส่วน
ตามวัตถุประสงค์การเช่าเดิม
1. 	เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
- บัตรประจำตวั ประชาชน หรือบตั รประจำตวั เจ้าหน้าที่
จำนวน 1 ชุด
		 ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ (ฉบับจริง)
		 และถ่ายสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 	ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำเนา 	
จำนวน 1 ชุด
		 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง			
- สัญญาเช่า (ฉบับจริง)
2. ขั้นตอนการดำเนินก าร
- 	รับคำร้องผู้เช่า /ตรวจสอบเอกสาร
- 	ตรวจสอบรังวัดจัดทำแผนที่ ตรวจสอบอาคาร
- 	รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา
- 	ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้ขอ
3. ค่าใช้จ่าย
- 	ค่าเช่าเพิ่มร้อยละ 25 ของค่าเช่าเฉพาะส่วนที่นำไปให้เช่าช่วงหรือ
		 นำไปจัดหาประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์การเช่าเดิม
- 	ค่าธรรมเนียมการอนุญาตครั้งละ 100 บาท
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- ค่าธรรมเนียมการรังวัด (ถ้ามี) เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท
		 เกินกว่า 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 300 บาท
		 เกินกว่า 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 500 บาท
		 หากเกินกว่า 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100 บาท
		 ต่อการรังวัดหนึ่งค รั้ง แต่ทั้งนี้ ไม่เกินแปลงละ 1,000 บาท
		 ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- 	ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร (ถ้ามี)
		 เนื้อที่ปลูกสร้างไม่เกิน 50 ตารางวา ครั้งละ 200 บาท
		 ถ้าเนื้อที่ปลูกสร้างเกินกว่า 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นตามส่วน
		 แต่ทั้งนี้ ไม่เกินครั้งละ 2,000 บาท
- 	เงินประกันสัญญาเช่าเพิ่มตามจำนวนสัดส่วนค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น
สถานที่ติดต่อ	 
- 	กรุงเทพมหานคร ติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ กรมธนารักษ์
		 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 6
		 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
		 โทร. 02 618 6328 , 02 278 2426 โทรสาร. 02 279 8410
- 	E-mail : bsp@treasury.go.th
- 	จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ สำนักงานธนารักษ์พ ื้นที่
		 (ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทุกจังหวัด)
รับคำร้อง
ตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบรังวัด
จัดทำแผนที่
และหรือ
ตรวจสอบอาคาร

รวบรวมข้อมูล
กำหนดเงื่อนไข
เสนอ
ผู้มีอำนาจพิจารณา

ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้ขอ
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การขอปลูกสร้าง ซ่อมแซม หรือต่อเติมบ้านพักอาศัย
ในที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
- บัตรประจำตวั ประชาชน หรือบตั รประจำตวั เจ้าหน้าทีข่ องรฐั จำนวน 1 ชุด
		 หรือบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ (ฉบับจริง)
		 และถ่ายสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 	ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำเนา 	
จำนวน 1 ชุด
		 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง			
- แบบแปลน พร้อมเอกสารประกอบแบบ 	
จำนวน 7 ชุด
- หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรผู้ควบคุม
จำนวน 3 ชุด
		 (กรณีการขอปลูกส ร้างเป็นลักษณะอาคาร ค.ส.ล.)
- 	สำเนาบัตรวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง 	
จำนวน 3 ชุด
 		 (กรณีการขอปลูกส ร้างเป็นลักษณะอาคาร ค.ส.ล.)
- 	รายการคำนวณโครงสร้างอาคาร 	
จำนวน 3 ชุด
		 (กรณีการขอปลูกส ร้างเป็นลักษณะอาคาร ค.ส.ล.)
- สัญญาเช่า (ฉบับจริง)
2. 	ขั้นตอนการดำเนินก าร
- 	รับคำร้องผู้เช่า เอกสารแบบแปลน ตรวจสอบเอกสาร
- 	ตรวจสอบที่ดิน ชั้นทำเล รังวัด จัดทำแผนที่
- 	ตรวจสอบแบบแปลน
- 	รวบรวมข้อมูล นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ พร้อมแจ้งผู้เช่า
- 	บันทึกรับเงื่อนไข / ชำระเงิน หมายเหตุในสัญญา
34 คู่มือติดต่อราชการ ปี 2557

3. ค่าใช้จ่าย
- 	ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ ตามระเบียบของทางราชการ
- 	ค่าธรรมเนียมการอนุญาตครั้งละ 100 บาท
- 	ค่าธรรมเนียมการรังวัด (ถ้ามี) เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท
		 เกินกว่า 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 300 บาท
		 เกินกว่า 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 500 บาท
		 หากเกินกว่า 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100 บาท
		 ต่อการรังวัดหนึ่งค รั้ง แต่ทั้งนี้ ไม่เกินแปลงละ 1,000 บาท
		 ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
สถานที่ติดต่อ	 
- 	กรุงเทพมหานคร ติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ กรมธนารักษ์
		 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม6
		 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
		 โทร. 02 618 6328 , 02 278 2426 โทรสาร. 02 279 8410
- 	E-mail : bsp@treasury.go.th
- 	จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ สำนักงานธนารักษ์พ ื้นที่
		 (ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทุกจังหวัด)
รับคำรอ้ ง เอกสาร
แบบแปลน
ตรวจสอบเอกสาร
พร้อมสง่ เรือ่ ง

ตรวจสอบที่ดิน
ชั้นทำเล
รังวัด
จัดทำแผนที่

ตรวจสอบ
แบบแปลน

รวบรวมข้อมูล
นำเสนอ
ผู้มีอำนาจ
อนุมัติ

ผู้มีอำนาจ
พิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า
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การปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารราชพัสดุ
1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
- บัตรประจำตวั ประชาชน หรือบตั รประจำตวั เจ้าหน้าทีข่ องรฐั จำนวน 1 ชุด
		 หรือบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ (ฉบับจริง)
		 และถ่ายสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 	ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำเนา
จำนวน 1 ชุด
		 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 	แบบแปลน พร้อมเอกสารประกอบแบบ 	
จำนวน 7 ชุด
 	 - 	หนังสือรับรองวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง 	
จำนวน 3 ชุด
- 	สำเนาบัตรวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง 	
จำนวน 3 ชุด
- 	รายการคำนวณโครงสร้างอาคาร
จำนวน 3 ชุด
- 	สัญญาเช่า (ฉบับจริง)
2. 	ขั้นตอนการดำเนินก าร
- 	รับคำร้องผู้เช่า ตรวจสอบเอกสาร
- 	ตรวจสอบรังวัดจัดทำแผนที่และตรวจสอบแบบแปลน
- 	รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา
- 	ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้ขอ
3. 	ค่าใช้จ่าย
- 	ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ ตามระเบียบของทางราชการ
- 	ค่าธรรมเนียมการอนุญาตครั้งละ 100 บาท
36 คู่มือติดต่อราชการ ปี 2557

- 	ค่าธรรมเนียมการรังวัด (ถ้ามี) เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท
		 เกินกว่า 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 300 บาท
		 เกินกว่า 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 500 บาท
		 หากเกินกว่า 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100 บาท
		 ต่อการรังวัดหนึ่งค รั้ง แต่ทั้งนี้ ไม่เกินแปลงละ 1,000 บาท
		 ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- 	ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร (ถ้ามี)
		 เนื้อที่ปลูกสร้างไม่เกิน 50 ตารางวา ครั้งละ 200 บาท
		 ถ้าเนื้อที่ปลูกสร้างเกินกว่า 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นตามส่วน
		 แต่ทั้งนี้ ไม่เกินครั้งละ 2,000 บาท
สถานที่ติดต่อ	 
- 	กรุงเทพมหานคร ติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ กรมธนารักษ์
		 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 6
		 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
		 โทร. 02 618 6328 , 02 278 2426 โทรสาร. 02 279 8410
- 	E-mail : bsp@treasury.go.th
- 	จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ สำนักงานธนารักษ์พ ื้นที่
		 (ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทุกจังหวัด)
รับคำร้อง
ตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบรังวัด
จัดทำแผนที่
และตรวจสอบ
แบบแปลน

รวบรวมข้อมูล
กำหนดเงื่อนไข
เสนอ
ผู้มีอำนาจพิจารณา

ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้ขอ
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ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
- 	บัตรประจำตวั ประชาชน หรือบตั รประจำตวั เจ้าหน้าทีข่ องรฐั  	จำนวน 1 ชุด
		 หรือบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ (ฉบับจริง)
		 และถ่ายสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 	ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำเนา 	
จำนวน 1 ชุด
		 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง			
- 	แบบแปลน พร้อมเอกสารประกอบแบบ 	
จำนวน 7 ชุด
- 	หนังสือรับรองวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง 	
จำนวน 3 ชุด
- 	สำเนาบัตรวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง 	
จำนวน 3 ชุด
- 	รายการคำนวณโครงสร้างอาคาร 	
จำนวน 3 ชุด
- รายงานผลกระทบด้านการจราจร 	
จำนวน 3 ชุด
		 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการด้านการจราจร 	
- 	สัญญาเช่า (ฉบับจริง)
2. ขั้นตอนการดำเนินก าร
- 	รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสารพร้อม
- 	ตรวจสอบรังวัด จัดทำแผนที่
- 	ตรวจสอบแบบแปลนและประกาศรับฟังความคิดเห็น
- 	รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ หลักการ
- 	ผู้มีอำนาจอนุมัติ แจ้งผู้เช่า
3. ค่าใช้จ่าย
- 	ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ ตามระเบียบของทางราชการ
- 	ค่าธรรมเนียมการรังวัด (ถ้ามี) เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท
		 เกินกว่า 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 300 บาท

38 คู่มือติดต่อราชการ ปี 2557

 		 เกินกว่า 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 500 บาท หากเกินกว่า 10 ไร่
		 ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100 บาท ต่อการรังวัดหนึ่งครั้ง
		 แต่ทั้งนี้ ไม่เกินแปลงละ 1,000 บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- 	ค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
		 ตามระเบียบของทางราชการกำหนด (ถ้ามี)
- วางหลักประกันสัญญาเพื่อประกันความเสียหายร้อยละ 10 ของราคา
		 ค่าก่อสร้าง
- 	ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินในระหว่างก่อสร้างอาคารเท่ากับค่าเช่าที่ดิน
		 ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
- 	ค่าเช่าอาคาร และค่าเช่าที่ดินนอกที่ตั้งตัวอาคาร (ถ้ามี) (รายเดือน)
		 ค่าประกันอัคคีภัยอาคารเงินประกันการเช่าอาคาร
		 กรณีปลูกสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- 	ค่าทำงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นรายวัน
		 วันละ 70 บาท
สถานที่ติดต่อ	 
- 	กรุงเทพมหานคร ติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ กรมธนารักษ์
		 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม6
		 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
		 โทร. 02 618 6328 , 02 278 2426 โทรสาร. 02 279 8410
- 	E-mail : bsp@treasury.go.th
- 	จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ สำนักงานธนารักษ์พ ื้นที่
		 (ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทุกจังหวัด)
รับคำร้อง
ตรวจสอบ
เอกสาร
พร้อมส่งเรื่อง
ตรวจสอบ

ตรวจสอบรังวัด
จัดทำแผนที่

ตรวจสอบ
แบบแปลน
และประกาศ
รับฟัง
ความคิดเห็น

รวบรวมข้อมูล
กำหนดเงื่อนไข
เสนอผู้มีอำนาจ
อนุมัติ
หลักการ

ผู้มีอำนาจ
อนุมัติ
แจ้งผู้เช่า
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การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง
หรือรื้อถอนอาคารในที่ราชพัสดุ
1. 	เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
- 	สำเนาสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
จำนวน 1 ชุด
- 	บัตรประจำตวั ประชาชน หรือบตั รประจำตวั เจ้าหน้าทีข่ องรฐั จำนวน 1 ชุด 	
		 หรือบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ (ฉบับจริง)
		 และถ่ายสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 	ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำเนา 	
จำนวน 1 ชุด
		 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง		
- 	แบบแปลน พร้อมเอกสารประกอบแบบ 	
จำนวน 7 ชุด
- 	รายการคำนวณโครงสร้างอาคาร
จำนวน 2 ชุด
- 	หนังสือรับรองและสำเนาใบอนุญาต
จำนวน อย่างละ 2 ชุด
		 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
		 ควบคุมของวิศวกรผู้คำนวณและออกแบบ
- หนังสือรับรองและสำเนาอนุญาต 	
จำนวน อย่างละ 2 ชุด
		 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม		
- 	สำเนาหนังสือแสดงความยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน
จำนวน 2 ชุด
2. 	ขั้นตอนการดำเนินก าร
- 	รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสาร
- 	ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางทะเบียนที่ราชพัสดุ
		 และประสานข้อมูลกับส่วนราชการ
- 	รวบรวมข้อมูลเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
- 	ผู้มีอำนาจอนุมัติแจ้งส่วนราชการ
40 คู่มือติดต่อราชการ ปี 2557

3. 	ค่าใช้จ่าย
- 	ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ ตามระเบียบของทางราชการ
- 	ค่าธรรมเนียมการอนุญาตครั้งละ 100 บาท
- 	ค่าธรรมเนียมการรังวัด (ถ้ามี) เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท
		 เกินกว่า 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 300 บาท
		 เกินกว่า 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 500 บาท
		 หากเกินกว่า 10 ไร่ ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100 บาท
		 ต่อการรังวัดหนึ่งค รั้ง แต่ทั้งนี้ ไม่เกินแปลงละ 1,000 บาท
		 ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- 	ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร เนื้อที่ปลูกสร้างไม่เกิน 50 ตารางวา
		 ครั้งละ 200 บาท ถ้าเนื้อที่ปลูกสร้างเกินกว่า 50 ตารางวา
		 ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นตามส่วน แต่ทั้งนี้ ไม่เกินครั้งละ 2,000 บาท
สถานที่ติดต่อ	 
- 	กรุงเทพมหานคร ติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ กรมธนารักษ์
		 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 6
		 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
		 โทร. 02 618 6328 , 02 278 2426 โทรสาร. 02 279 8410
- 	E-mail : bsp@treasury.go.th
- 	จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ สำนักงานธนารักษ์พ ื้นที่
		 (ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทุกจังหวัด)
รับคำร้อง
ตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานทางทะเบียน
ที่ราชพัสดุ และ
ประสานข้อมูล
กับส่วนราชการ

รวบรวมข้อมูล
เสนอ
ผู้มีอำนาจอนุมัติ

ผู้มีอำนาจอนุมัติ
แจ้งส่วนราชการ
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การขอดำเนินการในเรือ่ งอืน่ ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
เช่น การแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ขอคัดสำเนา
ออกหนังสือรับรอง การอนุญาตจำนอง
ขายฝากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ
1. 	เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
- 	บัตรประจำตวั ประชาชน หรือบตั รประจำตวั เจ้าหน้าทีข่ องรฐั จำนวน 1 ชุด
		 หรือบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ (ฉบับจริง)
		 และถ่ายสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
		 (ผู้จำนอง หรือขายฝาก /ผู้รับจำนอง หรือผู้รับซื้อฝาก)
- 	ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำเนา 	
จำนวน 1 ชุด
		 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
		 (ผู้จำนอง หรือขายฝาก /ผู้รับจำนอง หรือผู้รับซื้อฝาก)
- 	สัญญาเช่า (ฉบับจริง)
- 	เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ จำนวน 1 ชุด
		 ชื่อสกุล (กรณีขอแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ในสัญญาเช่าหรือเอกสารอื่น)
2. 	ขั้นตอนการดำเนินก าร
- 	รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสาร
- 	ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ พร้อมแจ้งผู้เช่า

42 คู่มือติดต่อราชการ ปี 2557

3. 	ค่าใช้จ่าย
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขาย จำนอง
		 ขายฝากสัญญาละ 200 บาทต่อครั้ง
- 	ค่าธรรมเนียมการคัดสำเนาเอกสารหรือรับรองเอกสารต่างๆ
		 ฉบับละ 10 บาท (ไม่รวมค่าถ่ายเอกสาร)
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือออกหนังสือรับรองอื่นๆ ครั้งละ 100 บาท
- 	กรณีแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ไม่มีค่าธรรมเนียม
สถานที่ติดต่อ	 
- 	กรุงเทพมหานคร ติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ กรมธนารักษ์
		 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 6
		 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
		 โทร. 02 618 6328 , 02 278 2426 โทรสาร. 02 279 8410
- 	E-mail : bsp@treasury.go.th
- 	จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ สำนักงานธนารักษ์พ ื้นที่
		 (ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทุกจังหวัด)
รับคำร้อง
ตรวจสอบเอกสาร

ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า
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การขอถอนคืนหลักประกันสัญญาเช่า
1. เอกสารประกอบการขอถอนคืน
- 	บัตรประจำตวั ประชาชน หรือบตั รประจำตวั เจ้าหน้าทีข่ องรฐั  	จำนวน 1 ชุด
		 หรือบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ (ฉบับจริง)
		 และถ่ายสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 	ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และถ่ายสำเนา 	
จำนวน 1 ชุด
		 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง			
- 	ใบเสร็จรับเงินประกันการเช่า (ต้นฉบับ) หรือเอกสารการแจ้งความ
		 กรณีใบเสร็จรับเงินประกันการเช่าต้นฉบับสูญหาย
- 	กรณีที่ผู้ขอถอนคืนเงินประกันสัญญาเช่าไม่สามารถดำเนินการ
		 ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นด ำเนินการแทน
		 โดยแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
		 ของผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจและพยานพร้อมรับรองสำเนา
2. 	ขั้นตอนการดำเนินก าร
- 	รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสาร
- 	รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประกันการเช่า
		 เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
- 	เบิกจ่ายเงินประกันการเช่า และแจ้งผู้เช่ารับเงินประกันสัญญาเช่าคืน
- 	รับเงินประกันสัญญาเช่าคืน
3. 	ค่าใช้จ่าย
ไม่มี
44 คู่มือติดต่อราชการ ปี 2557

สถานที่ติดต่อ	 
- 	กรุงเทพมหานคร ติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ กรมธนารักษ์
		 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม6
		 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
		 โทร. 0 2618 6328 , 0 2278 2426 โทรสาร. 0 2279 8410
- 	E-mail : bsp@treasury.go.th
- 	จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ สำนักงานธนารักษ์พ ื้นที่ (ทุกจังหวัด)
รับคำร้อง

ตรวจสอบ
เอกสารต่างๆ
และใบเสร็จรับเงิน
ประกันการเช่า
(ต้นฉบับ)

เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า
รับเงินประกัน
การเช่าคืน

ผู้เช่า
รับเงินประกัน
การเช่าคืน
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การชำระเงินค่าเช่าที่ราชพัสดุ ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1. เอกสารประกอบการชำระเงิน
- 	บัตรประจำตวั ผูเ้ ช่า หรือใบเสร็จร บั เงินฉ บับล า่ สุด หรือใบแจ้งก ารชำระเงิน
		 กรมธนารักษ์ หรือหนังสือแจ้งเตือนการชำระเงิน
* 	ในปีที่สิ้นสุดอายุสัญญาเช่าในแต่ละงวด ในกรณีที่ราชพัสดุอยู่ใน
		 กรุงเทพมหานครให้ผู้เช่าที่ได้รับสัญญาเช่า นำสมุดสัญญาฉบับผู้เช่า
		 ไปตดิ ต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนรายได้ สำนักบริหารทร่ี าชพสั ดุกรุงเทพมหานคร
		 กรมธนารักษ์ กรณีที่ที่ราชพัสดุอยู่ในจังหวัดอื่นให้ติดต่อชำระเงิน
		 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ในจังหวัด เพื่อบันทึกการขอต่ออายุสัญญาเช่า
		 ไว้เป็นหลักฐานด้วย
2. 	การชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ จะต้องชำระค่าเช่า พร้อมค่าภาษีบ ำรุงท้องที่
		 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
- 	ผู้เช่าอาคารราชพัสดุ จะต้องชำระค่าเช่า ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
- 	การชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี จะต้องชำระภายในกำหนด
		 ระยะเวลาที่กรมธนารักษ์แจ้งให้ทราบ
* กรณีที่กำหนดการชำระเงินตรงกับวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์
		 ให้ชำระเงินในวันทำการถัดไปอีก 1 วัน
* สำหรับการชำระเงินค่าเช่าผ่านธนาคารจะต้องชำระภายในกำหนด
		 ตามกำหนดในใบแจ้งการชำระเงิน กรมธนารักษ์ เท่านั้น
		 หากพ้นกำหนดการชำระเงินตามใบแจ้งการชำระเงินกรมธนารักษ์
		 ให้ไปตดิ ต่อช ำระเงิน ณ ส่วนรายได้ สำนักบริหารทร่ี าชพสั ดุกรุงเทพมหานคร
46 คู่มือติดต่อราชการ ปี 2557

		 สำหรับกรณีที่ที่ราชพัสดุอยู่ในจังหวัดอื่นให้ติดต่อชำระเงิน
		 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ในจังหวัด
* 	การชำระเงินไม่ตรงตามกำหนดเวลา จะต้องชำระเงินเพิ่มตามระเบียบ
		 เป็นเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของเงินที่ค้างชำระ
		 เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน
สถานที่ติดต่อ	 
- 	กรุงเทพมหานคร ติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ กรมธนารักษ์
		 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 6
		 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
		 โทร. 02 618 6328 , 02 278 2426 โทรสาร. 02 279 8410
- 	E-mail : bsp@treasury.go.th
- 	จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ สำนักงานธนารักษ์พ ื้นที่ (ทุกจังหวัด)
ค่าเช่า
ที่ดิน   
แจ้งผู้เช่าให้มาชำระภายในเดือนกุมภาพันธ์                                       
อาคาร                                                    
แจ้งผู้เช่าให้มาชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

ผู้เช่ามาชำระ

ภาษีบำรุงท้องที่ / ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
สำนักงานเขต/
องค์กรปกครองท้องถิ่น
แจ้งกรมธนารักษ์ /
สธพ.

กรมธนารักษ์ / สธพ.
แจ้งผู้เช่า

ผู้เช่ามาชำระ
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การติดต่อราชการด้านการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์

การติดต่อราชการด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ได้ให้บริการข้อมูลราคาประเมินที่ดิน
สิ่งปลูกสร้างและอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ.2540
1. 	บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
		 (1) 	 บัญชีก ำหนดราคาประเมินท นุ ท รัพย์ท ดี่ นิ ร ายแปลง กำหนดราคา
ประเมินท ดี่ นิ แ ต่ละแปลงเป็นต ารางวา ผูข้ อจะตอ้ งทราบเลขทโี่ ฉนดทดี่ นิ เลขทดี่ นิ
หน้าสำรวจ ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้ถูกต้องครบถ้วนจึงจะสามารถตรวจสอบได้
พื้นที่ที่ได้มีการจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินเป็นรายแปลงและประกาศใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน
ลำดับที่
จังหวัด
1
กรุงเทพมหานคร
2
นนทบุรี
3
ปทุมธานี
4
สมุทรสาคร
5
สมุทรปราการ
6
พระนครศรีอยุธยา
			
7
นครปฐม
			
		
นครปฐม (นส.3 ก)
8
ชลบุรี
9
ระยอง
10
เพชรบุรี
11
นครราชสีมา
12
เชียงใหม่
13
ภูเก็ต
14
อ่างทอง
15
สุพรรณบุรี

พื้นที่ที่ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินรายแปลง
ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต
ทุกอำเภอ
ทุกอำเภอ (ยกเว้น สามโคก/ลาดหลุมแก้ว)
อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอบ้านบ่อ อำเภอกระทุ่มแบน
ทุกอำเภอ
อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอนครหลวง อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล
อำเภอบางปะหัน
อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอนครชัยศรี อำเภอพุทธมณฑล
อำเภอสามพราน อำเภอบางปลา
อำเภอดอนตูม
อำเภอบางละมุง อำเภอเมือง อำเภอพานทอง
อำเภอเมืองระยอง
อำเภอเมืองเพชรบุรี
เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา
เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
เทศบาลนครภูเก็ต
ทุกอำเภอ
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
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ลำดับที่
จังหวัด
16
นครนายก
17
ฉะเชิงเทรา
18
ชัยนาท
19
เชียงราย
20
บุรีรัมย์
21
ลำปาง
22
สระบุรี
			
23
สุราษฎร์ธานี
24
สุรินทร์
25
พังงา

พื้นที่ที่ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินรายแปลง
ทุกอำเภอ
อำเภอเมือง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
อำเภอเมือง อำเภอสรรพยา อำเภอมโนรมย์
อำเภอเมือง อำเภอแม่ลาว
อำเภอเมือง อำเภอคูเมือง อำเภอห้วยราช กิ่งอำเภอบ้านด่าน
อำเภอเมือง อำเภอแม่เมาะ
อำเภอเมือง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเสาไห้
อำเภอหนองแซง อำเภออุทัยใหญ่
เกาะสมุย เกาะพงัน
อำเภอเมือง อำเภอเขวาสินรินทร์
เทศบาลเมือง

		 (2) 	 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก กำหนด
หน่วยราคาประเมินท ดี่ นิ ต ามแนวถนน กลุม่ แ ปลงทดี่ นิ สภาพทดี่ นิ ซึง่ ได้ป ระกาศ
ใช้ในพนื้ ทีท่ กุ จ งั หวัดน อกเหนือจ ากพนื้ ทีท่ ไี่ ด้ก ำหนดราคาประเมินท นุ ท รัพย์ท ดี่ นิ 
รายแปลง ผู้ขอจะต้องทราบตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินอย่างถูกต้องว่าที่ดินตั้งอยู่ใน
โซน/บล็อก ใดจึงจะสามารถตรวจสอบข้อมูลราคาประเมินที่ดินได้
2. การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน
		 (1) 	การให้บริการทางอินเตอร์เน็ต
			 - ราคาประเมินที่ดินรายแปลง สามารถดูได้จากเว็บไซต์
ของกรมธนารักษ์ www.treasury.go.th จะต้องมีเลขที่โฉนดที่ดิน เลขที่ดิน
หน้าสำรวจ เลขระวาง ตำบล อำเภอ และจังหวัดของแปลงที่ดินที่ต้องการทราบ
ราคาประเมิน
			 - 	ราคาประเมินท ดี่ นิ เป็นโซน / บล็อก สามารถดไู ด้จ ากเว็บไซต์
ของกรมธนารักษ์ โดยจังหวัดที่สามารถตรวจสอบได้ มีดังนี้
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ลำดับที่
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
29
30

จังหวัด
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครปฐม
นครพนม
นครสวรรค์
นราธิวาส
น่าน
ปทุมธานี
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พัทลุง
เพชรบุรี
แพร่
ภูเก็ต
ยโสธร
ระยอง
ราชบุรี

ลำดับที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

จังหวัด
ลพบุรี
ลำปาง
เลย
สงขลา
สตูล
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
หนองบัวลำภู
อุดรธานี
อุทัยธานี
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หรือส ามารถดไู ด้ทสี่ ำนักงานทดี่ นิ ท ที่ ดี่ นิ น นั้ ต งั้ อ ยูโ่ ดยตรง แต่ถ า้ ท ราบตำแหน่งทีต่ งั้ 
ของที่ดินสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ชั้น 6 อาคาร
รัฐประศาสนภกั ดี (อาคารบี) ศูนย์ร าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุง่ สองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ หรือท งี่ านจดทะเบียนทดี นิ ก ลาง
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน หรือที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่
ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
 		 (2) การให้บริการทางโทรศัพท์
			 สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ให้บริการสอบถามราคาประเมิน
ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2465, 0 2142 2466, 0 2142 2467 โทรสาร
หมายเลข 0 2143 8758 ในเวลาราชการ โดยผู้สอบถามจะต้องมีข้อมูลดังนี้
			 - การขอทราบราคาประเมินที่ดินรายแปลง (เฉพาะพื้นที่ที่
ประเมินร าคาทดี่ นิ ร ายแปลง) ผูส้ อบถามจะตอ้ งแจ้งห มายเลขโฉนดทดี่ นิ เลขทดี่ นิ
หน้าสำรวจ เลขระวาง ตำบล อำเภอ และจังหวัด
			 - การขอทราบราคาประเมินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ผู้สอบถาม
จะต้องแจ้งประเภทสิ่งปลูกสร้าง ปีที่ก่อสร้าง และจังหวัดที่ตั้งอาคาร
			 - 	การขอทราบราคาประเมินอ าคารชดุ ผูส้ อบถามจะตอ้ งแจ้งช อื่ 
อาคารชดุ ชัน้ ท ตี่ งั้ อ าคารชดุ ตำบล อำเภอ จังหวัดท ตี่ งั้ อ าคารชดุ และวนั เดือน ปี
ที่จดทะเบียนอาคารชุด
		 (3) 	การให้บริการที่สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
			 - 	การขอทราบราคาประเมินอาคารชุด ผู้สอบถามจะต้องแจ้ง
ชื่ออาคารชุด
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			 - 	ผูข้ อตอ้ งกรอกแบบคำร้องการขอใช้บ ริการขอ้ มูลข า่ วสารของ
ทางราชการ เพือ่ แ สดงความประสงค์จ ะขอรับบ ริการตรวจดขู อ้ มูล ขอสำเนาขอ้ มูล
หรือข อสำเนาทมี่ ผี รู้ บั ร องสำเนาเอกสารในเรือ่ งบญ
ั ชีร าคาประเมินท ดี่ นิ โรงเรือน
สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุดได้ทั่วประเทศ แต่ในกรณีที่จังหวัดใดหรือพื้นที่ใดที่มี
การประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินรายบล็อก ผู้ขอจะต้องรู้ตำแหน่งที่ตั้งของ
ทีด่ นิ ท แี่ น่นอนวา่ อ ยูโ่ ซน / บล็อกใด จึงจ ะสามารถตรวจสอบราคาประเมินท ดี่ นิ ได้
การให้บริการข้อมูลราคาประเมินนี้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540
			 - 	การขอตรวจดขู อ้ มูลร าคาประเมิน ผูข้ อตอ้ งกรอกแบบคำรอ้ งฯ
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอตรวจดูข้อมูลและคัดลอก โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ส่วนการขอสำเนาข้อมูล (ถ่ายเอกสาร) หรือขอสำเนาข้อมูลที่มีผู้รับรองสำเนา
การทำสำเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้
				 - กระดาษ A4 หน้าละ 1 บาท
				 - กระดาษ F14 หน้าละ 1.50 บาท
				 - กระดาษ A3 หน้าละ 3 บาท
				 - ค่าธรรมเนียมการให้คำรับรองสำเนาถูกต้องคำรับรองละ
					 5 บาท
				 - หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
				 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
บำนาญ หรือส ำเนาบตั รประจำตวั ผูเ้ ช่าพ ร้อมรบั รองสำเนา
ของผยู้ น่ื คำร้องขอใช้บริการขอ้ มูลขา่ วสารของทางราชการ
				 - สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. หรือ น.ส. 3
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3. 	การขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน
		 กรณีผู้ผู้ขอต้องการนำสำเนาข้อมูลหรือหนังสือรับรองราคาประเมิน
ไปประกอบการทำนิติกรรมกับส่วนราชการ หรือนำไปดำเนินการทางศาล ผู้ขอ
ต้องไปดำเนินก ารยนื่ ค ำขอทสี่ ำนักงานทดี่ นิ ท ที่ ดี่ นิ น นั้ ต งั้ อ ยู่ หรือท งี่ านจดทะเบียน
ที่ดินกลางกรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำนักประเมินราคาทรัพย์สินไม่สามารถออก
หนังสือรับรองให้ได้
		 ในกรณีขอตรวจดูข้อมูล ขอสำเนาข้อมูล หรือขอสำเนาที่มีผู้รับรอง
หรือขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินที่ได้กำหนดราคาประเมินไว้เป็นโซน /
บล็อก ของจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานที่ดินที่
ที่ดินนั้นตั้งอยู่ หรือที่งานจดทะเบียนที่ดินกลาง สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
กรมที่ดิน
สถานที่ติดต่อ
- 	 กรุงเทพมหานคร ติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ กรมธนารักษ์
		 สำนักป ระเมินร าคาทรัพย์สนิ ชัน้ 6 อาคารรฐั ป ระศาสนภกั ดี (อาคารบี)
		 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
		 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
		 กรุงเทพมหานคร 10210
		 โทรศัพท์ 0 2142 2465 0 2142 2466 0 2142 2467
- จังหวัดอื่นติดต่อหรือยื่นคำร้อง ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่
		 (ทุกจังหวัด)
- E-mail : pvb@treasury.go.th
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การติดต่อราชการด้านเหรียญกษาปณ์

การติดต่อราชการด้านบริหารเงินตราและเหรียญกษาปณ์
การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ส่วนกลาง (สำนักบริหารเงินตรากรมธนารักษ์)
สถานที่ติดต่อและเวลาขอแลกเหรียญกษาปณ์
สถานที่ให้บริการ
หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์สำนักบริหารเงินตรา ณโรงกษาปณ์
ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ : 02516 9521 และ 0 2516 8108,
0 2516 8055,0 2516 8078 ต่อ 104
โทรสาร  :  02516 9521

วันเวลาให้บริการ

วันจันทร์ – ศุกร์เว้นวันหยุดราชการ

หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์สำนักบริหารเงินตราถนนจักรพงษ์
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0 2282 4109 – 10 และ 0 2280 7404
โทรสาร : 0 2282 4110

เวลาให้บริการ 09.00 น. - 15.30 น.

หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์กรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0 2618 6340
0 2273 0899 - 903 ต่อ 5115

วันจันทร์ – ศุกร์เว้นวันหยุดราชการ
เวลาให้บริการ 09.00 น. - 15.00 น.

คำแนะนำขั้นตอนการติดต่อขอแลกเหรียญกษาปณ์ส่วนกลาง
1. การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์รายย่อย ขั้นตอนการขอแลก ดังนี้
		 (1) กรอกแบบคำขอแลก/แจ้งชนิดราคาจำนวนเหรียญกษาปณ์ที่
ขอแลกพร้อมชำระเงินตามจำนวนที่ขอแลก
		 (2) เมื่อเจ้าหน้าที่รับเงินตรวจนับจำนวนเงินตรงกับมูลค่าเหรียญฯ
ที่ขอแลกแล้วจ่าย/ส่งมอบเหรียญกษาปณ์ให้แก่ลูกค้า ตามจำนวนที่ขอแลก
		 (3) ลูกค้า/ผู้รับบริการรับเหรียญฯตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของจำนวนเหรียญที่ขอแลก
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2. การจ่ า ยแ ลกเ หรี ย ญก ษาปณ์ ร ายใ หญ่ ต้ อ งเ ป็ น ส่ ว นร าชการ
รัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินบริษัทห้างร้านหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีปริมาณการ
ขอแลกเหรียญฯ จำนวนมาก โดยนำสำเนาเอกสารทะเบียนการค้าหรือหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในการมาติดต่อในครั้งแรก
เมื่อเริ่มขอใช้บริการและมีทางเลือกการชำระเงินกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติ
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติดังนี้
		 2.1 กรณีชำระเงินค่าแลกเหรียญด้วยเงินสด
			 (1) ประสานแจ้งรายการจำนวนเหรียญกษาปณ์ต้องการแลก
เหรียญกษาปณ์ล ว่ งหน้าห รือก รอกแบบฟอร์มใบขอแลกเหรียญกษาปณ์ให้ถ กู ต อ้ ง
ครบถ้วนพร้อมชำระเงินแก่เจ้าหน้าที่
			 (2) 	เมือ่ เจ้าห น้าทีร่ บั เงินแ ละตรวจนบั จ ำนวนเงินต รงกบั จ ำนวน
เหรียญที่ขอแลกแล้วจึงจ ่ายเหรียญกษาปณ์ให้แก่ลูกค้าตามจำนวนที่ขอแลก
 			 (3) ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของจำนวนเหรียญ
ที่ขอแลก
		 2.2 กรณีชำระด้วยแคชเชียร์เช็ค
			 (1) ต้องนำแคชเชียร์ส งั่ จ า่ ยเงินต ามมลู ค่าข องจำนวนเหรียญที่
ขอแลกในนาม “กระทรวงการคลัง” ให้ส ำนักบ ริหารเงินต รากอ่ นวนั ข อรับเหรียญ
3 วันท ำการ
 			 (2) 	สำนักบริหารเงินตราจะออกหลักฐานใบรับเงินค่าแลก
เหรียญกษาปณ์จำนวน 2 ฉบับโดยมอบให้ผ ขู้ อแลกจำนวน 1 ฉบับไว้เป็นหลักฐาน
			 (3) 	ผู้ขอแลกต้องนำหลักฐานใบรับเงินค่าแลกเหรียญกษาปณ์
ไปติดต่อขอรับเหรียญนับจากวันที่นำแคชเชียร์เช็คให้ สำนักบริหารเงินตราแล้ว
3 วันทำการ
 			 (4) 	เจ้าห น้าทีต่ รวจสอบหลักฐ านแล้วจ ะจา่ ยเหรียญให้แ ก่ล กู ค้า
ตามจำนวนที่ขอแลกพร้อมลงลายมือชื่อผู้จ่ายเหรียญ
			 (5) ผู้ขอแลกตรวจสอบความถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อผู้รับ
เหรียญในใบรับเงินค่าแลกเหรียญกษาปณ์ไว้เป็นหลักฐาน
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		 2.3 	กรณีชำระเงินผ่านธนาคาร
			 (1) 	ต้องเป็นบริษัทห้างร้านธนาคารหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มี
ยอดการขอแลกต่อครั้งตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป
			 (2) ยืน่ ใบสมัครเข้าร ว่ มโครงการรบั ช ำระเงินค า่ จ า่ ยแลกเหรียญ
กษาปณ์ผ่านธนาคารพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาทะเบียน
การค้าหรือห นังสือร บั รองการจดทะเบียนเป็นน ติ บิ คุ คลขอแบบคำขอได้ทสี่ ว่ นรบั 
และจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา หรือดาวน์โหลดแบบคำขอ
ได้จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ (การบริหารเงินตราและเหรียญกษาปณ์หัวข้อ
“บริการด้านเหรียญกษาปณ์”)
			 (3) เมือ่ ส ำนักบ ริหารเงินต ราตรวจสอบเอกสารแล้วจ ะแจ้งก าร
บอกรับสมาชิกพร้อมรหัสผ่านและคู่มือโครงการฯ
			 (4) ต้องสั่งจองเหรียญกษาปณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้าน
เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-catalog) ของกรมธนารักษ์ตามสิทธิที่ได้รับ
อนุมัติ
			 (5) เมื่อสั่งจองเหรียญผ่านระบบแล้วให้พิมพ์ใบแจ้งการชำระ
เงินค่าสั่งจองเหรียญกษาปณ์และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทยจำกัด
(มหาชน) หรือตู้ ATM/ADM หรือผ่านระบบธนาคาร Online
			 (6) นำหลักฐานการชำระเงินพร้อมใบสั่งจองเหรียญมาติดต่อ
ขอรับเหรียญตามสถานที่ที่นัดหมาย
			 (7) เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินแล้วจะจ่าย
เหรียญให้แก่ลูกค้าตามจำนวนที่สั่งจองพร้อมลงลายมือชื่อผู้จ่ายเหรียญ
			 (8) ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อผู้รับ
เหรียญในใบสั่งจองไว้เป็นหลักฐาน
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3. การสงั่ จ องแลก/ซือ้ เหรียญกษาปณ์ท รี่ ะลึก ผ่านระบบอเิ ล็กทรอนิกส์
ด้านเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-catalog) ของกรมธนารักษ์ตามสิทธิที่ได้
รับอนุมัติ
		 การจ ำหน่ า ยจ่ า ยแ ลกเ หรี ย ญก ษาปณ์ ที่ ร ะลึ ก ที่ อ อกใช้ ใ หม่ 
กรมธนารักษ์จะมีประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบรายละเอียด รายการ วิธีการ
สถานที่ในการติดต่อขอแลก/ซื้อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในแต่ละครั้ง ผู้สนใจ
สามารถสั่งจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกที่เปิดจ่ายแลกจำหน่ายได้ทาง Website
กรมธนารักษ์ที่ http://www.treasury.go.th ที่แบรนเนอร์
หรือ http:// ecatalog.treasury.go.th
สอบถามเพิ่มเติมที่คุณจินดาวรรณ โทร. 0 2516 9521
ในปัจจุบันธนาคารออมสินร่วมเปิดให้บริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ให้
ประชาชนทั่วไป
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การรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ส่วนกลาง
สถานที่ให้บริการและเวลาขอแลกคืนเหรียญกษาปณ์
สถานที่ให้บริการ
หน่วยรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ณโรงกษาปณ์ (รังสิต)
ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ : 0 2516 9340 และ 0 2516 8108, 0 2516 8055,
0 2516 8078 ต่อ 130, 114
โทรสาร  :  0 2516 9382
หน่วยรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา
ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0 2282 4109 – 10 และ 0 2280 7404
โทรสาร : 0 2282 4110

วันเวลาให้บริการ

วันจันทร์ – ศุกร์เว้นวันหยุดราชการ
เวลาให้บริการ 09.00 น. - 15.30 น.

คำแนะนำการติดต่อขอแลกคืนเหรียญกษาปณ์ส่วนกลาง
ประชาชนบริษทั ห า้ งรา้ นธนาคารและหน่วยงานตา่ งๆสามารถขอแลกคนื 
เหรียญกษาปณ์ได้ตามชอ่ งบริการทก่ี ำหนดไว้โดยมขี น้ั ตอนในการดำเนินการดงั นี้
1. 	การรบั แ ลกคนื เหรียญกษาปณ์ร ายยอ่ ย ทีม่ ปี ริมาณทนี่ ำมาขอแลกคืน
ไม่ม ากหรือม ลู ค่าร บั แ ลกคนื ไม่เกิน 50,000.- บาท (ตรวจพสิ จู น์ค ดั น บั ด ว้ ยกระดาน
เกลี่ยเหรียญ) มีขั้นตอนดังนี้
		 (1) 	 จัดเรียงเหรียญลงบนกระดานเกลีย่ เหรียญกษาปณ์แ ยกตามชนิด
ราคาเหรียญกษาปณ์ที่นำมาแลกคืน
		 (2) 	 กรอกและยื่นแบบคำขอแลกคืนเหรียญกษาปณ์พร้อมกระดาน
ตามรายการและจำนวนทเี่ กลีย่ บ นกระดานเกลีย่ เหรียญตามขอ้ (1) ส่งให้เจ้าหน้าที่
ทำการตรวจพิสูจน์
		 (3) 	 เจ้าห น้าทีท่ ำการตรวจพสิ จู น์ค ดั น บั แ ละแจ้งผ ลการตรวจพสิ จู น์
นับจำนวนและคำนวณจำนวนเงินของเหรียญกษาปณ์ที่รับแลกคืนได้ให้ผู้ขอ
แลกคืนเหรียญทราบ
		 (4) 	 จ่ายเงินให้แก่ผู้ขอแลกคืนเหรียญตามมูลค่าที่รับแลกคืนได้
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2. 	การรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ลูกค้ารายใหญ่ ได้แก่ ส่วนราชการ
สถาบันการเงินรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านและหน่วยงานอื่นๆ ที่มีปริมาณการนำ
เหรียญมาขอแลกคืนจำนวนมากแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
		 2.1 กรณีร บั เงินค า่ แ ลกคนื เหรียญกษาปณ์ด ว้ ยวธิ โี อนเงินเข้าบ ญ
ั ชี
ลูกค้าด้วยระบบบาทเนต มีหลักเกณฑ์ขั้นตอนดังนี้
			 (1) ต้องเป็นส่วนราชการธนาคารสถาบันการเงินรัฐวิสาหกิจ
บริษัทห้างร้านที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
			 (2) ต้องยนื่ ห นังสือแ สดงเจตจำนงการรบั เงินค า่ แ ลกคนื เหรียญ
กษาปณ์โดยวิธีการโอนเงินด้วยระบบบาทเนตที่สำนักบริหารเงินตรา ถนน
พหลโยธินโดยระบุธ นาคารชอื่ บ ญ
ั ชีแ ละเลขทบี่ ญ
ั ชีเงินฝ ากธนาคารทปี่ ระสงค์จ ะ
ให้โอนเงินค า่ แ ลกคนื เหรียญกษาปณ์เข้าบ ญ
ั ชีพ ร้อมแนบและรบั รองสำเนาเอกสาร
หลักฐ านโดย ผูม้ อี ำนาจและประทับต ราหน่วยงานได้แก่ส ำเนาหนังสือจ ดทะเบียน
การค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำเนาหน้าสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคาร/เอกสารบัญชีธนาคารและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผู้มีอำนาจ (ยื่นเพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มขอใช้บริการ)
			 (3) เมื่อสำนักบริหารเงินตราตรวจสอบหลักฐานแล้วจะทำ
หนังสือตอบรับและยืนยันชื่อบัญชี เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ประสงค์จะให้
โอนเงินเข้าบัญชี
			 (4) ประสานนัดหมายแจ้งรายการจำนวนเหรียญกษาปณ์ที่
จะนำมาขอแลกคืนล่วงหน้ากับหน่วยรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์
			 (5) 	เจ้าห น้าทีท่ ำการคดั แ ยกตรวจพสิ จู น์แ ละนบั จ ำนวนเหรียญ
กษาปณ์ที่ขอแลกคืนและคำนวณมูลค่าเหรียญกษาปณ์ ที่ตรวจนับได้
			 (6) เจ้าห น้าทีส่ รุปผ ลการตรวจพสิ จู น์แ ละดำเนินก ารสงั่ จ า่ ยเงิน
ค่าแลกคืนเหรียญกษาปณ์พร้อมจัดทำใบรับรองการนำเงินค่าแลกคืนเหรียญ
กษาปณ์เข้าบัญชีโดยวิธีการโอนเงินด้วยระบบบาทเนตให้แก่หน่วยงานที่ขอ
แลกคืนเหรียญ
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			 (7) ผู้แทน/ผู้รับมอบหมายของหน่วยงานที่นำเหรียญมาขอ
แลกคืนต อ้ งลงลายมือช อื่ ร บั เอกสารใบรับร องการนำเงินค า่ แ ลกคนื เหรียญกษาปณ์
เข้าบัญชีด้วยระบบบาทเนตไว้เป็นหลักฐาน
		 2.2 กรณีช ำระเงินค า่ แ ลกคนื เหรียญกษาปณ์ด ว้ ยเงินสด เป็นก รณี
การรบั แ ลกคนื เหรียญกษาปณ์ร ายใหญ่น อกเหนือจ ากขอ้ 2.1 ได้แก่ก ารรบั แ ลกคืน
และรบั ช ำระเงินค า่ แ ลกคนื เหรียญกษาปณ์ให้ห น่วยงานทมี่ ไิ ด้แ สดงเจตจำนงขอรับ
เงินค า่ แ ลก คืนเหรียญกษาปณ์โดยวธิ กี ารโอนดว้ ยระบบบาทเนตและผขู้ อแลกคนื 
ที่ไม่เป็นนิติบุคคลมีหลักเกณฑ์ขั้นตอนดังนี้
			 (1) ประสานนัดหมายแจ้งรายการจำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จะ
นำมาขอแลกคืนล่วงหน้ากับหน่วยรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์
			 (2) 	เจ้าห น้าทีท่ ำการคดั แ ยกตรวจพสิ จู น์แ ละนบั จ ำนวนเหรียญ
กษาปณ์ที่ขอแลกคืนและคำนวณมูลค่าเหรียญกษาปณ์ที่ตรวจนับได้
			 (3) 	เจ้าหน้าที่สรุปผลการตรวจพิสูจน์และจัดทำใบเบิกเงินสด
เพื่อจ่ายให้ลูกค้าเป็นค่ารับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ตามมูลค่าที่รับแลกคืน
			 (4) ผู้แทน/รับมอบหมายของหน่วยงานที่ขอแลกคืนเหรียญ
ลงลายมือชื่อในเอกสารใบรับเงินสดจากเจ้าหน้าที่
สอบถามเพิ่มเติมที่คุณพิณทิพย์ โทร. 0 2516 9340
ในปัจจุบันธนาคารออมสินร่วมเปิดให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์
ให้ประชาชนทั่วไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดการให้/ขอใช้บริการเพิ่มเติมได้ที่
ธนาคารออมสินทั่วประเทศ
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ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (HUB)
เป็นโครงการปรับโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เหรียญกษาปณ์ข องประเทศทงั้ ร ะบบ ตัง้ แต่ด า้ นการขนส่ง การเพิม่ ศ กั ยภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารจดั การ และการให้บ ริการรบั จ่ายแลกหมุนเวียนเหรียญ
กษาปณ์ ที่มีขีดความสามารถและมาตรฐานงานเช่นเดียวกับส ่วนกลาง โดยจัดตั้ง
ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (HUB) และมีการเปิดบริการรับ จ่าย แลก
เหรียญกษาปณ์ทุกชนิด ที่ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (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 (ผู้อำนวยการส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์)
		 โทรศัพท์ : 0 5311 2795 (ธุรการส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์)
		 โทรสาร : 0 5311 2795
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4. ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดนครสวรรค์
		 โทรศัพท์ : 0 5622 8676 - 79
 				 ต่อ 5902 (หน่วยจ่ายแลก)
 				 ต่อ 5916 (หน่วยรับคืนรายใหญ่)
 				 ต่อ 5905 และ 5908 (หน่วยรับคืนรายย่อย)
		 โทรศัพท์ : 0 5622 8683
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 (ผู้อำนวยการส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์)
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การติดต่อขอฝากถอนลูกกุญแจดอกคู่ตู้นิรภัยของ
ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 80 (1)
คำแนะนำในการติดต่อข อนำฝากและถอนลูกกุญแจดอกคู่ตู้นิรภัย
1) 	การนำฝากลูกกุญแจดอกคู่ตู้นิรภัย มีขั้นตอนดังนี้
		 1. หัวหน้าส่วนราชการมีหนังสือถึงอธิบดีกรมธนารักษ์ ขอนำ
ฝากลูกกุญแจดอกคู่ตู้นิรภัยในลักษณะหีบห่อ โดยบรรจุลูกกุญแจลงในซองหรือ
กล่องขนาดเล็กห อ่ ด ว้ ยกระดาษสนี ำ้ ตาลพร้อมลงนามกำกับ และผกู เชือกประจำ
ตราครั่งให้เรียบร้อย หน้ากล่องระบุชื่อหน่วยงานและเลขที่หนังสือนำฝาก
		 2. 	 นำหนังสือดังกล่าวพร้อมลูกกุญแจในลักษณะหีบห่อส่งมอบที่
ส่วนเก็บรักษาเงินตรา สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ ณ โรงกษาปณ์ รังสิต
เมื่อเจ้าหน้าที่รับหนังสือและลูกกุญแจแล้ว จะทำการตรวจสอบแล้วลงนามรับ
หนังสือและลูกกุญแจในลักษณะหีบห่อ
2) 	การถอนลูกกุญแจดอกคู่ตู้นิรภัย มีขั้นตอนดังนี้
		 1. หัวหน้าส่วนราชการมีหนังสือถึงอธิบดีกรมธนารักษ์ ขอถอน
ลูกกุญแจดอกคู่ตู้นิรภัยในลักษณะหีบห่อ โดยระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้รับลูกกุญแจตู้นิรภัยด้วย
		 2. ประสานเป็นการภายในกับเจ้าหน้าที่ส่วนเก็บรักษาเงินตรา
สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ และส่งโทรสารไปที่สำนักบริหารเงินตรา
กรมธนารักษ์ ณ โรงกษาปณ์ รังสิต เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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		 3. 	 เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับลูกกุญแจดอกคู่ตู้นิรภัยดัง
กล่าวนำหนังสือต น้ ฉบับพ ร้อม สำเนาบตั รประจำตวั ข า้ ราชการไปขอรับล กู กุญแจ
ดอกคู่ตู้นิรภัยที่ส่วนเก็บรักษาเงินตรา สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ ณ
โรงกษาปณ์ รังสิต
		 4. เมื่อเจ้าหน้าที่ส่วนเก็บรักษาเงินตรา สำนักบริหารเงินตรา
รับหนังสือและตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงจะส่งมอบลูกกุญแจดอกคู่ตู้นิรภัย
ในลักษณะหีบห่อให้
สถานที่ติดต่อ :
ส่วนเก็บรักษาเงินตรา
สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ ณ โรงกษาปณ์ รังสิต
ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2516 9785 หรือ 0 2516 8055 ต่อ 235
หมายเลขโทรสาร : 0 2516 9785
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การติดต่อราชการสำนักกษาปณ์
การติดต่อว่าจ้างสำนักก ษาปณ์ทำของสั่งจ้าง
1. 	เครื่องราชอิสริยาภรณ์
	 	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งจ้าง
2. 	เครื่องหมายตอบแทน
	 	 หน่วยงานผู้ว่าจ้าง (เฉพาะส่วนราชการ) ดำเนินการ ดังนี้
	 	 2.1 แจ้งค วามประสงค์จ ดั ท ำเครือ่ งหมายตอบแทน โดยระบุป ระเภท
โลหะ จำนวน และรายละเอียดคำจารึก
	 	 2.2 สำนักกษาปณ์เสนอราคาพร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ 50 ของราคาสั่งจ้าง (ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่
กค 0404/42720 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2518)
3. 	ของสั่งจ้าง
		 เหรียญทรี่ ะลึก ผูว้ า่ จ า้ ง (หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษทั และเอกชน
ทั่วไปที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล) ดำเนินการ ดังนี้
		 3.1 รูปแบบเกี่ยวกับราชวงศ์
			 (1) ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
หน่วยงาน วัตถุประสงค์ในการจัดทำเหรียญเนื่องในโอกาสที่สำคัญ โดยกำหนด
รูปแ บบดา้ นหน้า-ด้านหลัง (รูปแ บบจะตอ้ งไม่มพี ระบรมรปู ห รือพ ระรูปท ง้ั ส องดา้ น)
ชนิดโลหะ ขนาด น้ำหนัก จำนวน และต้องส่งเรื่องให้กรมธนารักษ์พิจารณา
เป็นการล่วงหน้าก่อนกำหนดวันต้องการรับของไม่น้อยกว่า 6 เดือน
			 (2) สำนักก ษาปณ์น ำเรือ่ งเสนอคณะกรรมการทปี่ รึกษาเหรียญ
กษาปณ์ที่ระลึก หรือเหรียญที่ระลึกพิจารณา
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			 (3) ส่งรูปแบบที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบแล้วให้
ผู้ว่าจ้าง เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
	 		 (4) สำนักกษาปณ์เสนอราคา และกำหนดเงื่อนไขการชำระ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ 50 ของราคาสั่งจ้าง (ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่
กค 0404/42720 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2518) พร้อมทั้งขอรับและขอสิทธิใน
การจดั ท ำเหรียญทรี่ ะลึก ตามระเบียบกรมธนารักษ์ว า่ ด ว้ ยหลักเกณฑ์ในการจดั ท ำ
เหรียญกษาปณ์ท รี่ ะลึกแ ละเหรียญทรี่ ะลึก พ.ศ. 2542 ข้อ 19 ซึง่ ก ำหนดให้ผ ขู้ อจดั 
ทำมอบเหรียญทรี่ ะลึกให้ก รมธนารักษ์เพือ่ เก็บไว้เป็นห ลักฐ านทางประวัตศิ าสตร์
จำนวน 2 ชุด ยกเว้นเหรียญที่จัดทำขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นการเฉพาะ และ
เหรียญโลหะมีค่า โดยกรมธนารักษ์จะขอสิทธิในการจัดทำเหรียญดังกล่าวเพื่อ
เป็นตัวอย่างตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งยืนยันสั่งจ้าง สำนักกษาปณ์
จะดำเนินการผลิตเหรียญก็ต่อเมื่อได้รับสำเนาหนังสือพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้จัดทำ
		 3.2 รูปแบบทั่วไป
	 		 (1) ผูว้ า่ จ า้ งแจ้งค วามประสงค์ในการจดั ท ำเหรียญทรี่ ะลึก โดย
กำหนดรปู แ บบดา้ นหน้า - ด้านหลัง ชนิดโลหะ ขนาด น้ำห นัก จำนวน และกำหนดวนั 
ตอ้ งการรบั ของไม่นอ้ ยกว่า 60 - 120 วัน (ขึน้ อยูก่ บั รปู แบบ ขนาด และจำนวนผลิต)
			 (2) สำนักกษาปณ์เสนอราคาและกำหนดเงื่อนไขการชำระ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ 50 ของราคาสั่งจ้าง (ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่
กค 0404/42720 ลงวนั ท ี่ 5 พฤศจิกายน 2518) พร้อมทงั้ ข อรับส ทิ ธิในการจดั ทำ
เหรียญที่ระลึก ตามระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดทำเหรียญ
กษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. 2542 ข้อ 19 ซึ่งกำหนดให้ผู้ขอจัดทำ
มอบเหรียญที่ระลึกให้กรมธนารักษ์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
จำนวน 2 ชุด ยกเว้นเหรียญที่จัดทำขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นการเฉพาะและ
เหรียญโลหะมีค่า โดยกรมธนารักษ์จะขอสิทธิในการจัดทำเหรียญดังกล่าวเพื่อ
เป็นตัวอย่างตามที่เห็นสมควร
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	 	 3.3 เหรียญพระต่างๆ
			 (1) ผู้ว่าจ้างแจ้งความประสงค์ในการจัดทำเหรียญที่ระลึก
โดยกำหนดรูปแบบด้านด้านหน้า - ด้านหลัง ชนิดโลหะ ขนาด น้ำหนัก จำนวน
และกำหนดวนั ต อ้ งการรบั ข องไม่น อ้ ยกว่า 60 - 120 วัน (ขึน้ อ ยูก่ บั ร ปู แ บบ ขนาด
และจำนวนผลิต) โดยต้องมีหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์จากเจ้าอาวาสและ
ประทับต ราวดั เพือ่ ป ระกอบการพจิ ารณา (หากรปู แ บบทขี่ อจดั ท ำเป็นพ ระพุทธรูป
ทีส่ ำคัญท ปี่ ระดิษฐานในพระอารามหลวงตอ้ งได้ร บั อ นุญาตจากกรมศลิ ปากรกอ่ น
และหากรูปแบบที่ขอจัดทำเป็นรูปพระสงฆ์ที่มีชีวิตต้องมีหนังสือยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรด้วย)
	 		 (2) สำนักกษาปณ์เสนอราคาและกำหนดเงื่อนไขการชำระ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ 50 ของราคาสั่งจ้าง (ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่
กค 0404/42720 ลงวนั ท ี่ 5 พฤศจิกายน 2518) พร้อมทงั้ ข อรับส ทิ ธิในการจดั ทำ
เหรียญที่ระลึก ตามระเบียบกรมธนารักษว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดทำเหรียญ
กษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. 2542 ข้อ 19 ซึ่งกำหนดให้ผู้ขอจัดทำ
มอบเหรียญที่ระลึกให้กรมธนารักษ์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
จำนวน 2 ชุด ยกเว้นเหรียญที่จัดทำขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นการเฉพาะและ
เหรียญโลหะมีค่า โดยกรมธนารักษ์จะขอสิทธิในการจัดทำเหรียญดังกล่าวเพื่อ
เป็นตัวอย่างตามที่เห็นสมควร
สถานที่ติดต่อ
สำนักกษาปณ์
13/1 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์  0 2834 8300- 50 ต่อ 2000 - 2009
โทรสาร  0 2901 2617
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การติดต่อเข้าชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ
การผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กรมธนารักษ์ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของ
เหรียญกษาปณ์ไทย วิวัฒนาการการผลิต และเผยแพร่ผลงาน กิจกรรม รวมทั้ง
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านกระบวนการผลิตเหรียญและเครื่องราช
อิสริยาภรณ์สู่ประชาชนและนานาชาติ โดยเน้นให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านเนื้อหา วัตถุจัดแสดงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งสังเกตการณ์
กระบวนการผลิตจ ริง ผูเ้ ข้าช มจะได้ร บั ท งั้ ค วามรแู้ ละความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ไปพร้อมกันโดยมีพื้นที่จัดแสดง 8 โซน ได้แก่
โซนที่ 1 : ห้องโหมโรง
โซนที่ 2 : กำเนิดของเหรียญ
โซนที่ 3 : วิวัฒนาการของโรงกษาปณ์ไทย
โซนที่ 4 : เหรียญกษาปณ์ไทยในปัจจุบัน
โซนที่ 5 : เหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึกในรัชกาลปัจจุบัน
โซนที่ 6 : เหรียญกษาปณ์ต่างประเทศ และเหรียญที่ระลึก
โซนที่ 7 : นิทรรศการเชิงสาธิตการผลิต
โซนที่ 8 : นิทรรศการหมุนเวียน
ศูนย์การเรียนรู้ฯ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ
มากกว่า 50 คน โปรดตดิ ต่อล ว่ งหน้าเพือ่ ก ารอำนวยความสะดวกให้ต ามทอี่ ยูแ่ ละ
โทรศัพท์ท้ายนี้
70 คู่มือติดต่อราชการ ปี 2557

สถานที่ติดต่อ
สำนักกษาปณ์
13/1 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์  0 2834 8300 – 50 ต่อ 1201, 1203, 1217
โทรสาร 0 2901 2617
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การติดต่อราชการ
ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

การติดต่อราชการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
การเผยแพร่และจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
1 ส่วนกลาง
		 ศาลาเครือ่ งราชอสิ ริยยศ เครือ่ งราชอสิ ริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
ภายในพระบรมมหาราชวัง เปิดบริการ 08.30 - 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
ราชการและวันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการเฉพาะวันที่มีพระราชพิธีในพระบรม
มหาราชวัง โทรศัพท์ 0 2222 5864 ต่อ 18 หรือส่วนจัดแสดงทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน โทรศัพท์  0 2226 0251 – 9 ต่อ 2213
2. 	ส่วนภูมิภาค
		 2.1 	ศาลาธนารักษ์ 1
			 ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภ มู ิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
			 โทรศัพท์ 0 5322 4237 ต่อ 101, 103
			 โทรสาร  0 5322 1098
			 เปิดบริการในวนั และเวลาราชการ
		 2.2 ศาลาธนารักษ์ 2
			 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ถนนราชดำเนิน
			 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
			 โทรศัพท์  0 7430 7071 - 2, 0 7431 6283
			 โทรสาร  0 7430 7073
			 เปิดบริการในวันและเวลาราชการ
นอกจากการเผยแพร่และจัดแสดงตามสถานที่ในส่วนกลาง และส่วน
ภูมภิ าคดงั กล่าวแล้ว ยังม กี ารจดั น ทิ รรศการนอกสถานที่ ทัง้ ส ว่ นกลาง ส่วนภมู ภิ าค
และต่างประเทศ ตลอดจนสามารถเข้าชมผ่านทางเว็บไซต์ http://emuseum.
treasury.go.th
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การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ
1. สถานที่จำหน่าย
		 1.1 ส่วนกลาง
			 (1) 	ศาลาเครือ่ งราชอสิ ริยยศ เครือ่ งราชอสิ ริยาภรณ์ และเหรียญ
กษาปณ์ ในพระบรมมหาราชวงั ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เปิดจ ำหน่ายวนั จ นั ทร์ - วันศ กุ ร์ (เว้นว นั ห ยุดร าชการ) ตัง้ แต่เวลา 09.00 - 15.30 น.
โทรศัพท์ 0 2224 3328
			 (2) หน่วยจ่ายแลกบริเวณลานจอดรถกระทรวงการคลัง ถนน
พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร เปิดจำหน่ายวันจันทร์ - วันศุกร์
(เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. โทรศัพท์ 0 2618 6340
			 (3) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ หรี ย ญ ถนนจั ก รพงษ์ แขวงช นะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (เปิดให้บริการประมาณกลางปี 2557)
		 1.2 ส่วนภูมิภาค
			 - ศาลาธนารักษ์ 1 ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภ มู ิ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200 เปิดบ ริการในวนั และเวลาราชการ โทรศัพท์. 0 5322 4237
ต่อ 101, 103 โทรสาร. 0 5322 1098
			 - 	 ศาลาธนารักษ์ 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ถนน
ราชดำเนิน ตำบลบอ่ ย าง อำเภอเมือง จังหวัดส งขลา 90000 เปิดบ ริการในวนั แ ละ
เวลาราชการ โทรศัพท์  0 7430 7071 - 2, 0 7431 6283 โทรสาร 0 7430 7073
2. ผลิตภัณฑ์เหรียญที่จำหน่าย
		 2.1 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกวาระต่างๆ ทั้งชนิดทองคำ เงิน นิกเกิล
		 2.2 เหรียญที่ระลึกวาระต่างๆ ทั้งชนิดทองคำ เงิน ทองแดง
		 2.3 ผลิตภัณฑ์เหรียญต่างๆ เช่น แผงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
ประจำปี ชุดเหรียญประจำจงั หวัด รวมทงั้ ห นังสือเกีย่ วกบั เหรียญกษาปณ์ท รี่ ะลึก
และเหรียญที่ระลึก ฯลฯ
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3. การให้บริการ
		 3.1 มีเจ้าห น้าทีใ่ ห้บ ริการตามหน่วยจำหน่าย เพือ่ อ ำนวยความสะดวก
แก่ลูกค้า และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า
		 3.2 บริการสั่งซื้อทาง Web Site กรมธนารักษ์ www.treasury.
go.th ในหัวข้อ e - Catalog
		 3.3 บริการจำหน่ายทางไปรษณีย์
		 3.4 รับช ำระคา่ ส นิ ค้าเป็นเงินสด บัตรเครดิต ไปรษณียธ์ นาณัตสิ งั่ จ า่ ย
ผูอ้ ำนวยการสว่ นจดั การผลิตภัณฑ์ ปณ.หน้าพระลาน หรือโอนเงินเข้าบ ญ
ั ชี สำนัก
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน (ส่วนบริหารเงินทุน) เลขที่บัญชี 026 - 6 - 03024 - 6
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าเตียน
สถานที่ติดต่อ 	
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง
ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2226 0251 - 9 ต่อ 3101 - 3106 โทรสาร 0 2225 9158
E-mail:bnt@treasury.go.th
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หน่วยงาน
		
กรมธนารักษ์
ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน 	
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
อธิบดีกรมธนารักษ์
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์
และทรัพย์สินมีค่า
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
รองอธิบดีกรมธนารักษ์ (ด้านบริหาร)
รองอธิบดีกรมธนารักษ์ (ด้านเหรียญกษาปณ์)
รองอธิบดีกรมธนารักษ์ (ด้านที่ราชพัสดุ)
กลุ่มงานตรวจราชการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานเลขานุการกรม
กองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
กองบริหารทรัพยากรบุคคลกองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
กองแผนงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักกฎหมาย
สำนักกษาปณ์
สำนักการคลัง
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สำนักบริหารเงินตรา
สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
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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 5778
0 2298 5488
0 2279 2950
0 2273 0957
0 2278 5531
0 2278 5139
0 2618 6338
0 2279 8488
0 2834 8300 - 50
0 2278 5446
0 2226 0251 - 9
0 2516 8108
0 0618 6328
0 2142 2413 - 5
0 2279 7032
0 2273 0958

0 2298 6544
0 2298 6539
0 2273 0905
0 2298 6439
0 2278 2075
0 2273 0918
0 2279 9024
0 2278 5778
0 2298 5484
0 2273 0685
0 2278 5147
0 2270 1890
0 2273 0917
0 2278 5454
0 2270 1479
0 2901 2617
0 2270 1796
0 2225 9158
0 2516 8240
0 2279 8410
0 2143 8753
0 2618 3103
0 2273 0959

E-mail

aud@treasury.go.th
bdg@treasury.go.th
spi@treasury.go.th

pla@treasury.go.th
ict@treasury.go.th
leg@treasury.go.th
rtm@treasury.go.th
fin@treasury.go.th
bnt@treasury.go.th
bcm@treasury.go.th
bsp@treasury.go.th
pra@treasury.go.th
spd@treasury.go.th
aec@treasury.go.th
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บันทึก
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บันทึก
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กรมธนารักษ
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2265 6000, 0 2273 0899-903
www.treasury.go.th

คูมือ
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