
 
 

 
 

 
คู่มือติดต่อราชการ 

สํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีราชบุรี 
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คํานํา 
 

                  สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุ รีเป็นหน่วยงานหน่ึงในสังกัดกรมธนารักษ์ 
กระทรวงการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการบริหารที่ราชพัสดุ และด้านการประเมิน
ราคาอสังหาริมทรัพย์และด้านเหรียญกษาปณ์ มีโครงสร้างอัตรากําลังแบ่งส่วนการปฏิบัติงาน
ออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนบริหารทั่วไป ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ส่วนจัดการฐานข้อมูล
และส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ในการติดต่อราชการกับสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรีในแต่
ละส่วน มีข้ันตอน แนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันไป สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรีจึงได้จัดทํา
คู่มือฉบับน้ีข้ึนเพ่ือให้ประชาชนทั่วไป ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆเข้าใจถึงข้ันตอน
แนวทางปฏิบัติในการติดต่อกับสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี เพ่ือให้มีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
        
         สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  



 
 
 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี            
เพ่ือประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคมด้วยระบบท่ีทันสมัยมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 พันธกิจ (Mission)  

(๑) ปกครอง ดูแลบํารุงรักษาท่ีราชพัสดุ  
(๒) พัฒนาท่ีราชพัสดุเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและรายได้ ให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมพร้อมท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์

และ 
(๓) ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 

 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

สํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี มีอํานาจหน้าท่ีภายในเขตท้องท่ีรับผิดชอบ 
 ดําเนินการเก่ียวกับการปกครอง การดูแล การบํารุงรักษา และการพัฒนาศักยภาพท่ีราชพัสดุ 
ดําเนินการเก่ียวกับการใช้ท่ีราชพัสดุ รวมท้ังการจัดหาประโยชน์และทํานิติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับท่ีราชพัสดุ 
ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ดําเนินการและ
ประสานงานเก่ียวกับเงินคงคลังและเงินตรา ท่ีเป็นอํานาจหน้าท่ีของกรมธนารักษ์ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

การติดต่อราชการส่วนบริหารทั่วไป 
เร่ืองการรับชําระค่าเช่าที่ราชพัสดุ ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

............................................ 
 
๑. เอกสารประกอบการชําระเงิน 
 - บัตรประจําตัวผู้เช่าหรือใบเสร็จรับเงินฉบับล่าสุดหรือใบแจ้งการชําระเงินสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี
ราชบุรี  หรือหนังสือแจ้งเตือนการชําระเงิน 
 
๒. การชําระค่าเช่าท่ีราชพัสดุ ภาษีบํารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 - ผู้เช่าท่ีดินราชพัสดุ จะต้องชําระค่าเช่า พร้อมค่าภาษีบํารุงท้องท่ีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
 - ผู้เช่าอาคาราชพัสดุ จะต้องชําระค่าเช่า ภายในวันท่ี ๕ ของทุกเดือน 
 - การชําระค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินประจําปี จะต้องชําระภายในกําหนดระยะเวลาท่ีสํานักงาน                 
ธนารักษ์พ้ืนท่ีราชบุรี แจ้งให้ทราบ 
 - กรณีท่ีกําหนดการชําระเงินตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ชําระเงินในวันทําการ
ถัดไปอีก ๑ วัน 
 - สําหรับการชําระเงินค่าเช่าผ่านธนาคารจะต้องชําระภายในกําหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ในใบแจ้ง          
การชําระเงิน สํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีราชบุรี เท่านั้น หากพ้นกําหนดการชําระเงินตามใบแจ้งการชําระให้ไป
ติดต่อชําระเงินโดยตรง ณ สํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีราชบุรี  
 - การชําระเงินไม่ตรงตามกําหนดเวลา จะต้องชําระเงินเพ่ิมตามระเบียบเป็นเบ้ียปรับในอัตราร้อยละ 
๑.๕ ต่อเดือน ของเงินท่ีค้างชําระ เศษของเดือนให้นับเป็น ๑ เดือน  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
การติดต่อราชการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 

การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพ่ืออยู่อาศัยและเพ่ือประกอบการเกษตร 
................................... 

 
๑. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ 
 - บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ                               จํานวน ๑ ชุด 
     หรือบัตรประจําตัวข้าราชการบํานาญ(ฉบับจริง) 
      และถ่ายสําเนา พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 - ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง)และถ่ายสําเนา                                                       จํานวน ๑ ชุด 
 - แผนท่ีสังเขปบริเวณท่ีขอเช่า            จํานวน ๑ ชุด 
 
๒.ข้ันตอนการดําเนินการ 
 - รับคําร้อง ตรวจสอบเอกสาร 
 - ตรวจสอบท่ีดิน ผังเมือง ราคาประเมินท่ีดินชั้นทําเล และจัดทําแผนท่ี 
 - จัดทําประกาศขอเช่าเสนอผู้มีอํานาจลงนามในประกาศ มีกําหนด 30 วัน 
 - รวบรวมข้อมูลและกําหนดเง่ือนไขเสนอผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ 
 - ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่า 
 
๓. ค่าใช้จ่าย 
 - ค่าเช่า(ต่อปี) ตามระเบียบของทางราชการ 
 - ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า ๒ เท่าของค่าเช่า ๑ ปี 
 - ค่าธรรมเนียมการรังวัดเนื้อท่ีไม่เกิน ๑ ไร่ แปลงละ ๑๐๐ บาท 
 - ค่าธรรมเนียมการรังวัดเนื้อท่ีเกินกว่า ๑ ไร่ แต่ไม่เกิน ๕ ไร่แปลงละ ๓๐๐ บาท 
 - ค่าธรรมเนียมการรังวัดเนื้อท่ีเกินกว่า ๕ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐ ไร่ แปลงละ ๕๐๐ บาท หากเกินกว่า            
๑๐ ไร่ ข้ึนไป เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ ๑๐๐ ไร่ ต่อการรังวัดหนึ่งครั้ง แต่ท้ังนี้ไม่เกินแปลงละ ๑,๐๐๐ บาทต่อ  
การนัดรังวัดหนึ่งครั้ง 
 - เงินประกันสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่า ๑ ปี 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ 
.............................. 

 
๑. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ 
 - บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ                               จํานวน ๑ ชุด 
     หรือบัตรประจําตัวข้าราชการบํานาญ(ฉบับจริง) 
      และถ่ายสําเนา พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 - ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง)และถ่ายสําเนา        จํานวน ๑ ชุด 
             พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง                                             
 - สัญญาเช่าท่ีราชพัสดุ(ฉบับจริง)  
 
๒.ข้ันตอนการดําเนินการ 
 - รับคําร้อง ตรวจสอบเอกสารตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผู้เช่า 
 - ตรวจสอบเอกสาร 
 - รวบรวมข้อมูลและกําหนดเง่ือนไขเสนอผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ 
 - ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่า 
 
๓. ค่าใช้จ่าย 
 - ค่าเช่า(ต่อปี) ตามระเบียบของทางราชการ 
 - ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าตามระเบียบของทางราชการ(เฉพาะกรณีเช่าท่ีดินเพ่ือประโยชน์
อย่างอ่ืนและอาคารราชพัสดุ) 
 - ค่าธรรมเนียมการรังวัด(ถ้ามี)เนื้อท่ีไม่เกิน ๑ ไร่ แปลงละ ๑๐๐ บาท 
 - ค่าธรรมเนียมการรังวัดเกินกว่า ๑ ไร่ แต่ไม่เกิน ๕ ไร่แปลงละ ๓๐๐ บาท 
 - ค่าธรรมเนียมการรังวัดเกินกว่า ๕ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐ ไร่ แปลงละ ๕๐๐ บาท หากเกินกว่า ๑๐ ไร่  
ข้ึนไป เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ ๑๐๐ ไร่ ต่อการรังวัดหนึ่งครั้ง แต่ท้ังนี้ไม่เกินแปลงละ ๑,๐๐๐ บาทต่อการนัด
รังวัดหนึ่งครั้ง 
 - ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร (ถ้ามี) 
   เนื้อท่ีปลูกสร้างไม่เกิน ๕๐ ตารางวา ครั้งละ ๒๐๐ บาท 
   ถ้าเนื้อท่ีปลูกสร้างเกินกว่า ๕๐ ตารางวา ให้เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนตามส่วนแต่ท้ังนี้ไม่เกินครั้งละ           
๒,๐๐๐ บาท 
 - เงินประกันสัญญาเช่าเพ่ิม(กรณีค่าเช่าเพ่ิมข้ึน) 
 
 
 
 



 
 
 

การขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ 
.............................. 

 
๑. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ 
    ผู้ขอโอน 
 - บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ                               จํานวน ๑ ชุด 
     หรือบัตรประจําตัวข้าราชการบํานาญ(ฉบับจริง) 
      และถ่ายสําเนา พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 - ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง)และถ่ายสําเนา        จํานวน ๑ ชุด 
             พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง                                             
 - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง)       จํานวน ๑ ชุด 
   และถ่ายสําเนา พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง(ถ้ามี) 
 - กรณีผู้ขอโอนมีคู่สมรส คู่สมรสยังมีชีวิตอยู่ 
   และจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย 
           *หนังสือยินยอมให้ทํานิติกรรมของคู่สมรส                                                   จํานวน ๑ ชุด 
   *บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของคู่สมรส                                               จํานวน ๑ ชุด 
      และถ่ายสําเนา พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
   *ใบจดทะเบียนสมรส และถ่ายสําเนาพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง                          จํานวน ๑ ชุด 
 - กรณีผู้ขอโอนมีคู่สมรสแต่คู่สมรสเสียชีวิตและหรือจดทะเบียนหย่า 
   *สําเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส                                                               จํานวน ๑ ชุด 
   *สําเนาใบจดทะเบียนหย่า                                                                      จํานวน ๑ ชุด 
 

 - สัญญาเช่าฉบับเดิม/ใบสําคัญแสดงการเช่าท่ีราชพัสดุ/บัตรประจําตัวผู้เช่า(ฉบับจริง) ถ้าเอกสาร
ดังกล่าวสูญหาย/ไม่พบ ให้ไปแจ้งความหายท่ีสถานีตํารวจและนําใบบันทึกประจําวันเอกสารหาย(ฉบับจริง)          
ไปประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าว 
 
๒.ข้ันตอนการดําเนินการ 
 - รับคําร้อง ตรวจสอบเอกสารตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผู้เช่า 
 - ตรวจสอบเอกสาร 
 - รวบรวมข้อมูลและกําหนดเง่ือนไขเสนอผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ 
 - ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่า 
 
  
 
 

 



-๒- 
 
๓. ค่าใช้จ่าย 
 

 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ท่ีราชพัสดุ 

ท่ีดิน อาคาร 

๑. ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ  / / 

๒. ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า ๖ เท่าของค่าเช่า ๑ ปี
(กรณีโอนให้บุพการีหรือผู้สืบสันดานหรือคู่สมรสของผู้ เช่า            
ลดค่าธรรมเนียมลงเหลือร้อยละ ๒๕) 

/ / 

๓. ค่าธรรมเนียมการรังวัด(ถ้ามี)เนื้อท่ีไม่เกิน ๑ ไร่ แปลงละ 
๑๐๐ บาท 
- เกินกว่า ๑ ไร่ แต่ไม่เกิน ๕ ไร่แปลงละ ๓๐๐ บาท 
- เกินกว่า ๕ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐ ไร่ แปลงละ ๕๐๐ บาท หากเกิน
กว่า ๑๐ ไร่ ข้ึนไป เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ ๑๐๐ ไร่ ต่อการรังวัด
หนึ่งครั้ง แต่ท้ังนี้ไม่เกินแปลงละ ๑,๐๐๐ บาทต่อการนัดรังวัด
หนึ่งครั้ง 

/ - 

๔. ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร (ถ้ามี) 
 เนื้อท่ีปลูกสร้างไม่เกิน ๕๐ ตารางวา ครั้งละ ๒๐๐ บาท 
 ถ้าเนื้อท่ีปลูกสร้างเกินกว่า ๕๐ ตารางวา ให้เรียกเก็บเพ่ิมข้ึน
ตามส่วนแต่ท้ังนี้ไม่เกินครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท 

- / 

๕. ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้โอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างใน
ท่ีดิน ๒๐๐ บาท 

/ - 

๖. เงินประกันสัญญาเช่า 
(ท่ีดิน เท่ากับ ค่าเช่า ๑ ปี,อาคาร เท่ากับ ค่าเช่า ๓ เดือน 

/ / 

๗. เงินอ่ืนๆท่ีผู้เช่าเดิมมีภาระท่ีจะต้องชําระให้กับทางราชการ
(ถ้ามี) 

/ / 

  
  
  
 
 
 
 
  
  



 
 
 

การขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม 
.............................. 

 
๑. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ 
    เอกสารของผู้เช่าเดิมท่ีถึงแก่กรรม 
 - สัญญาเช่าฉบับเดิม/ใบสําคัญแสดงการเช่าท่ีราชพัสดุ/บัตรประจําตัวผู้เช่า(ฉบับจริง) ถ้าเอกสาร
ดังกล่าวสูญหาย/ไม่พบ ให้ไปแจ้งความหายท่ีสถานีตํารวจและนําใบบันทึกประจําวันเอกสารหาย(ฉบับจริง)             
ไปประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าว 
 - ใบมรณะบัตรของผู้เช่าเดิม (ฉบับจริง)      จํานวน ๑ ชุด 
   และถ่ายสําเนา พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 - บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ   จํานวน ๑ ชุด 
     หรือบัตรประจําตัวข้าราชการบํานาญ(ฉบับจริง) 
      และถ่ายสําเนา พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 - กรณีผู้เช่าเดิมมีคู่สมรส คู่สมรสยังมีชีวิตอยู่ 
   และจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย 
           *หนังสือยินยอมให้ทํานิติกรรมของคู่สมรส     จํานวน ๑ ชุด 
   *บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของคู่สมรส     จํานวน ๑ ชุด 
      และถ่ายสําเนา พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
   *ใบจดทะเบียนสมรส และถ่ายสําเนาพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง   จํานวน ๑ ชุด 
 - กรณีผู้เช่าเดิมมีคู่สมรสแต่คู่สมรสเสียชีวิตและหรือจดทะเบียนหย่า 
   *สําเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส      จํานวน ๑ ชุด 
   *สําเนาใบจดทะเบียนหย่า       จํานวน ๑ ชุด 
เอกสารท่ีทายาทโดยธรรมของผู้เช่าเดิมท่ีถึงแก่กรรมจะต้องจัดเตรียมให้ครบถ้วน 
 - หนังสือสละสิทธิการเช่าท่ีราชพัสดุ      จํานวน ๑ ชุด 
 - หนังสือการสละสิทธิการขอถอนเงินประกันการเช่า    จํานวน ๑ ชุด 
 - บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ   จํานวน ๑ ชุด 
หรือบัตรประจําตัวข้าราชการบํานาญ(ฉบับจริง) 
และถ่ายสําเนา พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  ของผู้ขอเช่าแทน/ผู้ท่ีสละสิทธิการเช่าท้ังหมด 
 -ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง)และถ่ายสําเนา      จํานวน ๑ ชุด 
             พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ของผู้ขอเช่าแทน/ผู้ท่ีสละสิทธิการเช่าท้ังหมด                                            
 - กรณีผู้สละสิทธิการเช่ามีคู่สมรส คู่สมรสยังมีชิวิตอยู่ 
   และจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย 
 
 

 



-๒- 
           *หนังสือยินยอมให้ทํานิติกรรมของคู่สมรส     จํานวน ๑ ชุด 
   *บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของคู่สมรส     จํานวน ๑ ชุด 
      และถ่ายสําเนา พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
   *ใบจดทะเบียนสมรส และถ่ายสําเนาพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง   จํานวน ๑ ชุด 
 - กรณีผู้ขอโอนมีคู่สมรสแต่คู่สมรสเสียชีวิตและหรือจดทะเบียนหย่า 
   *สําเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส      จํานวน ๑ ชุด 
   *สําเนาใบจดทะเบียนหย่า       จํานวน ๑ ชุด
  
๒.ข้ันตอนการดําเนินการ 
 - รับคําร้อง ตรวจสอบเอกสารตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผู้เช่าพร้อมจัดทําประกาศการขอเช่า 
 - ตรวจสอบท่ีดิน ผังเมือง ราคาประเมินท่ีดิน ชั้นทําเล และจัดทําแผนท่ีพร้อมปิดประกาศการขอเช่า 
 - รวบรวมข้อมูลและกําหนดเง่ือนไขเสนอผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ 
 - ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่า 
 
 
**กรณีเช่าท่ีดินราชพัสดุ  หากทายาทโดยธรรมยื่นคําร้องขอเช่าท่ีดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมท่ีถึงแก่กรรม 
ภายใน ๑ ปี นับแต่วันท่ีผู้เช่าเดิมถึงแก่กรรม จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า 
**กรณีเช่าอาคารราชพัสดุ หากทายาทโดยธรรมยื่นคําร้องขอเช่าท่ีดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมท่ีถึงแก่กรรม 
ภายใน ๓ เดือนนับ แต่วันท่ีผู้เช่าเดิมถึงแก่กรรม จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
๓. ค่าใช้จ่าย 
 

 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ท่ีราชพัสดุ 

ท่ีดิน อาคาร 

๑. ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ  / / 

๒. ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า ๒ เท่าของค่าเช่า ๑ ปี                   
(หากทายาทโดยธรรมยื่นคําร้องขอเช่าแทนผู้เช่าเดิมท่ีถึงแก่
กรรม ภายในระยะเวลาท่ีทางราชการกําหนด จะได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าดังกล่าว) 

/ / 

๓. ค่าธรรมเนียมการรังวัด(ถ้ามี)เนื้อท่ีไม่เกิน ๑ ไร่ แปลงละ 
๑๐๐ บาท 
- เกินกว่า ๑ ไร่ แต่ไม่เกิน ๕ ไร่แปลงละ ๓๐๐ บาท 
- เกินกว่า ๕ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐ ไร่ แปลงละ ๕๐๐ บาท หากเกิน
กว่า ๑๐ ไร่ ข้ึนไป เรียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ ๑๐๐ ไร่ ต่อการรังวัด
หนึ่งครั้ง แต่ท้ังนี้ไม่เกินแปลงละ ๑,๐๐๐ บาทต่อการนัดรังวัด
หนึ่งครั้ง 

/ - 

๔. ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร (ถ้ามี) 
 เนื้อท่ีปลูกสร้างไม่เกิน ๕๐ ตารางวา ครั้งละ ๒๐๐ บาท 
 ถ้าเนื้อท่ีปลูกสร้างเกินกว่า ๕๐ ตารางวา ให้เรียกเก็บเพ่ิมข้ึน
ตามส่วนแต่ท้ังนี้ไม่เกินครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท 

- / 

๕. ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้โอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างใน
ท่ีดิน ๒๐๐ บาท 

/ - 

๖. เงินประกันสัญญาเช่า 
(ท่ีดิน เท่ากับ ค่าเช่า ๑ ปี,อาคาร เท่ากับ ค่าเช่า ๓ เดือน 

/ / 

๗. เงินอ่ืนๆท่ีผู้เช่าเดิมมีภาระท่ีจะต้องชําระให้กับทางราชการ
(ถ้ามี) 

/ / 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

การติดตอ่ราชการส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน 
การให้บริการข้อมูลราคาประเมินท่ีดิน สิ่งปลกูสร้างและอาคารชุด 

............................. 
               ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ได้ให้บริการข้อมูลราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างและอาคารชุด 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                 ๑ . การให้บริ การทางอินเตอร์ เน็ต  สามารถดูไ ด้จากเว็บไซ ต์ของกรมธนารัก ษ์ 
www.treasury.go.th จะต้องมีเลขโฉนดท่ีดิน เลขท่ีดิน หน้าสํารวจ เลขระวาง ตําบล อําเภอ และจังหวัดของ
แปลงท่ีดินท่ีต้องการทราบราคาประเมิน 
                  ๒.การให้บริการทางโทรศัพท์ ให้บริการสอบถามราคาประเมินทางโทรศัพท์ หมายเลข                  
๐ ๓๒๓ ๓๗๖๑๙ ในเวลาราชการ โดยผู้สอบถามจะต้องมีข้อมูลดังนี้ 
                     - การขอทราบราคาประเมินท่ีดินรายแปลง ผู้สอบถามจะต้องแจ้งหมายเลขโฉนดท่ีดิน เลขท่ีดิน 
หน้าสํารวจ เลขระวาง ตําบล อําเภอ และจังหวัด 
                     - การขอทราบราคาประเมินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ผู้สอบถามจะต้องแจ้งประเภทสิ่งปลูกสร้าง 
ปีท่ีก่อสร้างและจังหวัดท่ีตั้งอาคาร 
                     - การขอทราบราคาประเมินอาคารชุด ผู้สอบถามจะต้องแจ้งชื่ออาคารชุด ชั้นท่ีต้ังอาคารชุด 
ตําบล อําเภอ จังหวัดท่ีตั้งอาคารชุด และวันเดือนปี ท่ีจดทะเบียนอาคารชุด 
                   ๓. การให้บริการท่ีสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีราชบุรี 
                       การขอตรวจดูข้อมูลราคาประเมิน ผู้ขอต้องกรอกแบบคําร้อง ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือขอตรวจดู
ข้อมูลและคัดลอก โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ส่วนการขอสําเนาข้อมูล (ถ่ายเอกสาร) หรือขอสําเนาข้อมูลท่ีมี
ผู้รับรองสําเนาการทําสําเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนี้ 
 - กระดาษ A4 หน้าละ ๑ บาท 
 - กระดาษ F14 หน้าละ ๑.๕๐ บาท 
 - กระดาษ A3 หน้าละ ๓ บาท 
 - ค่าธรรมเนียมการให้คํารับรองสําเนาถูกต้องคํารับรองละ ๕ บาท 
 - หลักฐานท่ีต้องนํามาแสดง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการบํานาญ หรือสําเนาบัตรประจําตัวผู้เช่าพร้อมรับรอง
สําเนาของผู้ยื่นคําร้องขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 - สําเนาโฉนดท่ีดิน น.ส.๓ ก หรือ น.ส. ๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

การติดตอ่ราชการส่วนบริหารท่ัวไป 
การรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ 
............................. 

สถานท่ีให้บริการและขอแลกคืนเหรียญกษาปณ์  
 
หน่วยรับแลกเหรียญ 

- สถานท่ีรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์  
กรมธนารักษ์ได้มีการทําสัญญากับธนาคารออมสินของแต่ละจังหวัด เพ่ือเป็นหน่วยรับแลกเหรียญ

กษาปณ์หมุนเวียน 
 

- หน่วยรับ-จ่าย เหรียญกษาปณ์ท่ีระลึก เหรียญท่ีระลึก 

สํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีราชบุรี เป็นตัวแทนรับ-จ่าย แลก ตามวาระโอกาสต่างๆ ท่ีกรมธนารักษ์
จัดทําข้ึน 
 
 
 
 
 
สถานท่ีติดต่อ 

สํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีราชบุรี 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 
ถนนอําเภอ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3233 7619 
หมายเลขโทรสาร  0 3233 7412 
 


