
คูม่อืสําหรบัประชาชน : จดทะเบยีนเช่าตามพระราชบญัญตักิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อพาณิช

ยกรรมและอุตสาหกรรมพ.ศ.2542  กรณีตอ้งประกาศ   (เช่าเนื�อที�ไมเ่กนิ 100 ไร)่ 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. กรณีไมแ่ลว้เสร็จในวันยื�นคําขอเนื�องจากตอ้งมีการประกาศตามกฎหมายสาํหรับการเชา่ที�ดนิมหีลักฐานเป็นหนังสอืรับรองการ

ทําประโยชน ์(น.ส.3/น.ส. 3 ข.) ซึ�งกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งประกาศ 30 วัน (กรณีที�ตอ้งมกีารประกาศหรอืไม่ไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้ง

ประกาศเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบบัที� 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิหใ้ชป้ระมวล

กฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2497) 

 

2. การขอจดทะเบยีนเชา่อสงัหารมิทรัพยต์ามพระราชบัญญัตกิารเชา่อสงัหารมิทรัพยเ์พื�อพาณชิยกรรมและอตุสาหกรรมพ.ศ. 

2542 เชน่เชา่แบง่เชา่เชา่ชว่งโอนสทิธกิารเชา่แกไ้ขเพิ�มเตมิสญัญาเชา่เป็นตน้ 

 

3. ผูเ้ป็นเจา้ของที�ดนิหรอืเจา้ของที�ดนิและสิ�งปลกูสรา้งซึ�งมชีื�อปรากฏในหลกัฐานหนังสอืรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3/น.ส. 3 

ข.) กรณีเป็นเจา้ของสิ�งปลกูสรา้งดว้ยตอ้งมหีลักฐานการเป็นเจา้ของสิ�งปลกูสรา้ง 

 

4. การใหเ้ชา่กรณีนี�ตอ้งเป็นการเชา่ตามพระราชบญัญัตกิารเชา่อสงัหารมิทรัพยเ์พื�อพาณิชยกรรมและอตุสาหกรรมพ.ศ. 2542 

ซึ�งมกีําหนดเชา่ระยะเวลาเกนิ 30 ปีข ึ�นไปแตไ่มเ่กนิ 50 ปีและตอ่สญัญาไดอ้กีไมเ่กนิ 50 ปีและตอ้งเป็นการเชา่เกนิกวา่ 30 ปีขึ�น

ไปจงึสามารถขอจดทะเบยีนตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ในประเภทนี�ได ้

 

5. ผูข้อตอ้งยื�นเอกสารหลักฐานตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิพื�นที�ที�รับผดิชอบซึ�งที�ดนิหรอืที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้ง

ตั �งอยู่โดยตอ้งตดิตอ่เจา้หนา้ที�ประชาสมัพันธ ์

 

  5.1 ครั �งแรกในวันยื�นคําขอเพื�อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตา่งๆเบื�องตน้ก่อนและรับบัตรควิเพื�อรอยื�นคําขอและสอบสวน

ตามลําดบักอ่นหลงัในขั �นตอนตอ่ไป (ไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาใหบ้รกิาร) 

 

5.2 ครั �งที�สองในวันจดทะเบยีนผูข้อตอ้งตดิตอ่เจา้หนา้ที�ประชาสมัพันธเ์พื�อรับบัตรควิและรอเจา้หนา้ที�จดทะเบยีนตามลําดบั

กอ่นหลงัในขั �นตอนตอ่ไป (ไมนั่บรวมอยู่ในระยะเวลาใหบ้รกิาร) 

 

6. พนักงานเจา้หนา้ที�ตอ้งสอบสวนสทิธแิละความสามารถรวมตลอดถงึความสมบรูณ์ของนติกิรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยต์ามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบับที� 7 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญตัใิหใ้ชป้ระมวล

กฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2497 และแกไ้ขเพิ�มเตมิรวมทั �งกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 

 

7. ระยะเวลาดาํเนนิการ 

  7.1 วันรับคําขอ (1 วัน) ใชร้ะยะเวลาประมาณ 90 นาท ี(ไมร่วมระยะเวลารอการยื�นคําขอและสอบสวนทั �งนี�การนับระยะเวลา

ดําเนนิการจะเริ�มนับตั �งแตพ่นักงานเจา้หนา้ที�เริ�มสอบสวนตามลําดับกอ่นหลงั)ระยะเวลาแลว้เสร็จข ึ�นอยูก่ับจํานวนคู่กรณีและ

หนังสอืรับรองการทําประโยชนเ์ชน่กรณีมคีูก่รณีฝ่ายละหลายรายหรือหนังสอืรับรองการทําประโยชน์หลายฉบับหรือขอจด

ทะเบยีนหลายประเภทในคราวเดยีวกันเป็นตน้และในบางกรณีอาจตอ้งใชเ้วลาเพิ�มตามขอ้เท็จจรงิเชน่หลกัฐานไม่ชัดเจนตอ้ง

สอบสวนเพิ�มเตมิเพื�อใหข้อ้เท็จจรงิยตุเิป็นตน้ 

 

  7.2 การนับระยะเวลาปิดประกาศครบ 30 วันนับแตว่ันปิดประกาศฉบบัสดุทา้ยนําสง่ประกาศและปิดประกาศรวม 10 วันนับแต่

วันที�เจา้พนักงานที�ดนิลงนามและทําหนังสอืแจง้ผูข้อภายใน 5 วันนับแตว่ันประกาศครบกําหนดทั �งนี�ระยะเวลาอาจเพิ�มข ึ�นไดต้าม

ขอ้เท็จจรงิเป็นกรณีไปเชน่กรณีไดร้ับหลักฐานการปิดประกาศจากไปรษณียห์รอืผูข้อลา่ชา้หรอืหลักฐานการปิดประกาศสญูหาย

ตอ้งปิดประกาศใหม่เป็นตน้ 

 

  7.3 วันจดทะเบยีน (1 วัน) ใชร้ะยะเวลาประมาณ 120นาท ี(ไมร่วมระยะเวลารอเจา้หนา้ที�จดทะเบยีนทั �งนี�การนับระยะเวลา

ดําเนนิการจะเริ�มนับตั �งแตพ่นักงานเจา้หนา้ที�เริ�มรับเรื�องเพื�อดําเนนิการจดทะเบยีนตามลําดับกอ่นหลงั)ระยะเวลาแลว้เสร็จขึ�นอยู่

กับจํานวนคูก่รณีหรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชนเ์ชน่กรณีมคีูก่รณีฝ่ายละหลายรายหรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชน์หลาย



ฉบับหรอืขอจดทะเบยีนหลายประเภทในคราวเดยีวกันเป็นตน้ 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครหรอืสาขาหรอืสว่นแยกสาํนักงาน
ที�ดนิจังหวดัหรอืสาขาหรอืสว่นแยกสาํนักงานที�ดนิอาํเภอหรอื
สาํนักงานที�ดนิกิ�งอําเภอทอ้งที�ซ ึ�งที�ดนิหรอืที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกู
สรา้งตั �งอยู/่ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :47 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การพจิารณา 
วันยื�นคําขอ 
- ยื�นคําขอ 
- ตรวจเอกสารหลักฐาน/สารบบที�ดนิและหนังสอืรับรองการทํา
ประโยชน์หรอืหลกัฐานการเป็นเจา้ของสิ�งปลกูสรา้ง 
- รับคําขอและสอบสวนคูก่รณีตรวจอายัด 
- ทําคําขอและคูก่รณีลงนามในคําขอ 
- เจา้หนา้ที�สั�งรับคําขอ 
- ชําระคา่ธรรมเนียมคําขอและคา่ประกาศ 
- จัดทําประกาศหนังสอืนําสง่ประกาศ 
เสนอเจา้พนักงานที�ดนิลงนามประกาศ 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน - 
 

2) การพจิารณา 
การประกาศมกีําหนด 30 วัน 
- สง่ประกาศใหพ้นักงานเจา้หนา้ที�ปิดตามสถานที�ที�กฎหมาย
กําหนด 
(ระยะเวลานําสง่ประกาศและปิดประกาศรวม  10  วันนับแตว่ันที�
เจา้พนักงานที�ดนิลงนาม) 
- ประกาศครบกําหนด  30  วันไมม่ผีูโ้ตแ้ยง้คัดคา้น (การนับ
ระยะเวลาประกาศ 30 วันใหเ้ริ�มนับวนัปิดประกาศฉบบัสดุทา้ย) 
- ทําหนังสอืแจง้ผูข้อมาดําเนนิการเพื�อจดทะเบยีน 
(ภายใน  5  วันนับแตว่ันประกาศครบกําหนด) 
(หมายเหต:ุ -) 

45 วัน - 
 

3) การพจิารณา 
วันจดทะเบยีน 
- ยื�นหนังสอืรับรองการทําประโยชน ์
- ตรวจสอบเรื�องและตรวจอายัด 
- เจา้พนักงานที�ดนิสั�งจดทะเบยีน 
- ทําสญัญาหรอืบนัทกึขอ้ตกลงและแกท้ะเบยีน 
- คูก่รณีลงนามในสญัญาหรอืบันทกึขอ้ตกลง 
- คํานวณคา่ใชจ้่าย/ผูข้อชําระเงนิ 
- แกท้ะเบยีน 
- เจา้พนักงานที�ดนิตรวจสอบเรื�อง/ลงนามจดทะเบยีน/
ประทับตราประจําตาํแหน่งในสญัญาหรอืบนัทกึขอ้ตกลงและ
หนังสอืรับรองการทําประโยชนพ์รอ้มทั �งแจกใหผู้ข้อตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน - 
 



 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
หนงัสอืรบัรองการทําประโยชน ์  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

หลกัฐานการเป็นเจา้ของสิ�งปลูกสรา้งกรณีไมไ่ดร้บัโอนสิ�งปลูก
สรา้งมาพรอ้มกบัที�ดนิตอ้งมหีลกัฐานการเป็นเจา้ของส ิ�งปลูกสรา้ง
เชน่หลกัฐานที�เจา้ของที�ดนิขออนุญาตปลกูสรา้งหรอืถา้ไมม่ใีหใ้ช้

หลกัฐานการออกหมายเลขประจําบา้นหรอืหลกัฐานของทาง
ราชการที�เป็นหลกัฐานเชื�อไดว้า่เป็นเจา้ของสิ�งปลกูสรา้งจรงิเป็น
ตน้   (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีใหเ้ชา่ที�ดนิพรอ้มสิ�งปลูกสรา้ง) 

- 

3) 
 

รูปแผนที�แสดงแนวเขตที�ดนิประกอบสญัญาเชา่กรณจีดทะเบยีน
เชา่เฉพาะสว่นแบง่เชา่แบง่เชา่เฉพาะสว่น  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูใ้หเ้ชา่หรือผูเ้ชา่เป็นบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้วหรอืหนงัสอืเดนิทางหรอืหนงัสอื
รบัรองของเจา้หนา้ที�พนกังานกงสลุหรอืสถานทตูที�ผูน้ ั�นสงักดัอยู่
หรอืหนงัสอืแสดงสญัชาต ิ(Emergency Certificate) ซึ�ง
กระทรวงการตา่งประเทศออกใหเ้ป็นการช ั�วคราว  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุ(กรณีผูเ้ชา่เป็นบคุคลตา่งดา้ว) 

- 

6) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูใ้หเ้ชา่หรือผูเ้ชา่เป็นบคุคลธรรมดาหรอืบุคคลตา่งดา้ว) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

หลกัฐานของทางราชการแสดงวา่ไดม้กีารเปลี�ยนชื�อตวัชื�อสกุล 
(ถา้มกีารเปลี�ยนชื�อตวัชื�อสกุลไมต่รงกบัชื�อตวัชื�อสกุลในหนงัสอื
แสดงสทิธใินที�ดนิ)  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูใ้หเ้ชา่หรือผูเ้ชา่เป็นบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

8) 
 

ทะเบยีนสมรสหรอืทะเบยีนหยา่พรอ้มบนัทกึหลงัทะเบยีนหยา่  (ถา้
มกีารจดทะเบยีนสมรสหรอืจดทะเบยีนหยา่)  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูใ้หเ้ชา่หรือผูเ้ชา่เป็นบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหท้ํานติกิรรมของคูส่มรส (ตน้ฉบบัซึ�งผูข้อจดัทํา) 
พรอ้มบตัรประจําตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้นของคูส่มรสและ
ทะเบยีนสมรส  (สําเนารบัรองความถูกตอ้ง)  กรณีท ี�ตอ้งใหค้วาม
ยนิยอมเชน่เป็นสนิสมรสที�ใสช่ื�อไวเ้พยีงผูเ้ดยีวเป็นตน้ (ถา้มคีู่
สมรสโดยชอบดว้ยกฎหมายและเป็นสนิสมรส) ยกเวน้กรณีคูส่มรส
แสดงตวัยนิยอมใหท้ํานติกิรรมดว้ยตนเอง 

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูเ้ชา่หรอืผูใ้หเ้ชา่เป็นบคุคลธรรมดา) 

10) 
 

ใบมรณบตัรคูส่มรส (ถา้คูส่มรสถงึแกก่รรม)  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูใ้หเ้ชา่หรือผูเ้ชา่เป็นบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลซึ�งสาระสาํคญัตา่งๆในหนงัสอืรบัรองที�
นํามาแสดงยงัเป็นปจัจบุนั (ตน้ฉบบั)  สําเนาบญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้
และสําเนาหนงัสอืรบัรองนติบิุคคลดงักลา่วซึ�งผูม้อีํานาจทําการ
แทนนติบิุคคล  (ไมใ่ชผู่ร้บัมอบอํานาจ)  รบัรองความถูกตอ้ง
พรอ้มประทบัตราของนติบิคุคลกรณีหนงัสอืรบัรองนติบิคุคลระบุวา่
ตอ้งมกีารประทบัตรา 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูใ้หเ้ชา่หรือผูเ้ชา่เป็นนติบิุคคลไทยหรอืตา่งดา้ว) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

12) 
 

ขอ้บงัคบัของนติบิุคคลหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละวตัถปุระสงค์
ตน้ฉบบัและสาํเนารบัรองความถกูตอ้งพรอ้มประทบัตราของนติ ิ
บุคคลกรณีหนงัสอืรบัรองนติบิุคคลระบุวา่ตอ้งมกีารประทบัตรา 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูเ้ชา่เป็นนติบิคุคลไทยหรอืตา่งดา้ว) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

13) 
 

รายงานการประชุมของนติบิคุคลที�มมีตใิหท้ํานติกิรรมพรอ้ม
รายละเอยีดที�เกี�ยวขอ้งกรณีนติบิคุคลมกีรรมการเพยีงคนเดยีวไม่
ตอ้งใชร้ายงานการประชุมเวน้แตข่อ้บงัคบัของนติบิคุคลตอ้ง
ประชุมผูถ้อืหุน้ท ั�งหมดใหแ้สดงรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้  
(ตน้ฉบบัและสาํเนารบัรองความถกูตอ้ง)  พรอ้มประทบัตราของนติ ิ
บุคคลกรณีหนงัสอืรบัรองนติบิุคคลระบุวา่ตอ้งมกีารประทบัตรา/ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูใ้หเ้ชา่หรือผูเ้ชา่เป็นนติบิุคคลไทยหรอืตา่งดา้ว) 

- 

14) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้น  (ตน้ฉบบั)  ของ
กรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิคุคลไทย (ถา้กรรมการตา่ง
ดา้วเอกสารตามช่องหมายเหต)ุ  และตราประทบั (กรณีหนงัสอื
รบัรองนติบิุคคลระบุวา่ตอ้งมกีารประทบัตรา)   และตวัอยา่งลายมอื
ชื�อของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิคุคลมาแสดงดว้ย   
(ตน้ฉบบัพรอ้มสาํเนารบัรองความถูกตอ้ง) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุใบสาํคัญประจําตัวคนตา่งดา้วหรอืหนังสอืเดนิทางหรอื
หนังสอืรับรองของเจา้หนา้ที�พนักงานกงสลุหรือสถานทตูที�ผูน้ั �นสงักัดอยู่
หรอืหนังสอืแสดงสญัชาต ิ(Emergency Certificate) ซึ�งกระทรวงการ
ตา่งประเทศออกใหเ้ป็นการชั�วคราว  (ตน้ฉบับ) 
(กรณีผูใ้หเ้ชา่หรอืผูเ้ชา่เป็นนติบิุคคลไทยหรอืตา่งดา้ว)) 

- 

15) 
 

กรณีผูเ้ชา่ท ั�งที�เป็นบคุคลหรอืนติบิุคคลสญัชาตไิทยหรอืเป็นบคุคล
หรอืนติบิคุคลตา่งดา้วตอ้งแสดงหลกัฐานเพิ�มเตมิดงันี�   (ใช้

หลกัฐานตามชอ่งหมายเหต)ุ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุ1) แผนงานโครงการเกี�ยวกับการลงทุนในกจิการพาณิชยก
รรมหรอือุตสาหกรรมที�จะทําการเชา่โดยอยา่งนอ้ยตอ้งแสดงรายละเอยีด
เกี�ยวกบัแผนการใชท้ี�ดนิแหลง่ที�มาและจํานวนของเงนิทุนระยะเวลา

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ดําเนนิการตามขั �นตอนของการประกอบกจิการและรายละเอยีดของการ
จา้งแรงงาน 
(2) รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
สง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิ�งแวดลอ้มแหง่ชาต ิ
(3) หนังสอืรับรองจากโยธาธกิารและผังเมอืงจังหวดัหรอืการนคิม
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยว่าที�ดนิที�จะขอเชา่อยูภ่ายในบรเิวณที�
กําหนดเป็นประเภทพาณิชยกรรมหรอือตุสาหกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ย
การผงัเมอืงหรอือยูใ่นบรเิวณนคิมอตุสาหกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
นคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยแลว้แตก่รณี 
(4) หลกัฐานการยื�นคําขอหรอืการไดร้ับอนุญาตหรอืไดร้ับความเห็นชอบ
จากหน่วยงานของรัฐหรอืองคก์ารของรัฐที�เกี�ยวขอ้ง 
(5) กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นผูท้ี�เคยไดม้าซึ�งสทิธกิารเชา่ตาม
พระราชบัญญตันิี�แลว้ใหแ้สดงหลกัฐานการไดม้าซึ�งสทิธดิังกลา่วดว้ย 
) 

16) 
 

**กรณีผูเ้ชา่ที�เป็นบุคคลหรอืนติบิุคคลตา่งดา้วตอ้งใชห้ลกัฐาน
การนําเงนิตราตา่งประเทศเขา้มาในราชอาณาจกัรเพื�อขอจด
ทะเบยีนการเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อพาณชิยกรรมหรอื
อตุสาหกรรมตอ้งแสดงหลกัฐานอยา่งหนึ�งอยา่งใดเพิ�มเตมิดงันี�  
(ใชห้ลกัฐานตามช่องหมายเหต)ุ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุ1) หลกัฐานแบบสําแดงเงนิตราตา่งประเทศซึ�งออกใหโ้ดย
เจา้หนา้ที�ศลุกากร (Foreign Currency  Declaration Form The 
Customs Department) 
(2) การนําเงนิตราตา่งประเทศเขา้มาในราชอาณาจักรกอ่นวันที� 1 
เมษายน 2534 ใหใ้ชห้ลกัฐานการเสนอขายเงนิตราตา่งประเทศตาม
แบบล.ป.71 ก. หรอืล.ป.71 ข. ซึ�งลงลายมอืชื�อและประทับตราธนาคาร
ในชอ่งของตวัแทนรับอนุญาตของแบบดงักลา่ว 
(3) การนําเงนิตราตา่งประเทศเขา้มาในราชอาณาจักรตั �งแตว่ันที� 1 
เมษายน 2534 ถงึวันที� 31 ตลุาคม 2543 ใหใ้ชห้ลกัฐานสาํเนาแบบ
ธ.ต.3 หรอืหนังสอืที�ธนาคารรับอนุญาตไดร้ับรองการรับซื�อเงนิตรา 
ตา่งประเทศหรอืนําเงนิตราตา่งประเทศเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากเงนิตรา
ตา่งประเทศ 
(4) การนําเงนิตราตา่งประเทศเขา้มาในราชอาณาจักรตั �งแตว่ันที� 1 
พฤศจกิายน 2543 ถงึวันที� 31 มนีาคม 2547 ใหใ้ชห้ลกัฐานแบบธ.ต.3 
(ก) หรือหลกัฐานแบบธ.ต.3 (ข) หรอืหลกัฐานใบรับซื�อเงนิตรา
ตา่งประเทศซึ�งออกใหโ้ดยบรษัิทรับอนุญาตหรือบุคคลรับอนุญาตเป็น
ผูร้ับซื�อเงนิตราตา่งประเทศโดยมหีลกัฐานของบรษัิทรับอนุญาตหรอื
บคุคลรับอนุญาตที�ออกใหโ้ดยธนาคารแหง่ประเทศไทยแนบ
ประกอบดว้ยหรอืใหใ้ชห้นังสอืที�ธนาคารรับอนุญาตไดร้ับรองการรับซื�อ
เงนิตราตา่งประเทศหรอืนําเงนิตราตา่งประเทศเขา้ฝากในบัญชเีงนิฝาก
เงนิตราตา่งประเทศ 
(5) การนําเงนิตราตา่งประเทศเขา้มาในราชอาณาจักรตั �งแตว่ันที� 1 
เมษายน 2547 เป็นตน้ไปใหใ้ชห้ลักฐานแบบการทําธรุกรรมเงนิตรา
ตา่งประเทศหรอืใบรับซื�อเงนิตราตา่งประเทศซึ�งออกใหโ้ดยบรษัิทรับ
อนุญาตหรอืบุคคลรับอนุญาตเป็นผูร้ับซื�อเงนิตราตา่งประเทศโดยมี
หลักฐานของบรษัิทรับอนุญาตหรอืบคุคลรับอนุญาตที�ออกใหโ้ดย
ธนาคารแหง่ประเทศไทยแนบประกอบดว้ยหรอืใหใ้ชห้นังสอืที�ธนาคารรับ
อนุญาตไดร้ับรองการรับซื�อเงนิตราตา่งประเทศหรอืนําเงนิตรา
ตา่งประเทศเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศ) 

- 

17) 
 

**หลกัฐานการถอนเงนิจากบญัชเีงนิบาทของบุคคลที�มถี ิ�นที�อยู่
นอกประเทศเพื�อขอจดทะเบยีนการเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อพาณชิ

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ยกรรมหรอือตุสาหกรรมท ั�งกรณีท ี�เป็นบญัชขีองคนตา่งดา้วหรอื
ไมใ่ชบ่ญัชขีองคนตา่งดา้วใหแ้สดงหลกัฐานหนงัสอืรบัรองของ
ธนาคารพาณชิยซ์ ึ�งรบัรองการถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากที�เป็นเงนิ
บาทของผูท้ ี�มถี ิ�นท ี�อยูน่อกประเทศ (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

18) 
 

**หลกัฐานการถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศเพื�อ
ขอจดทะเบยีนการเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อพาณชิยกรรมหรอื
อตุสาหกรรมใหแ้สดงหลกัฐานอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงันี�  (ใช้

หลกัฐานตามชอ่งหมายเหต)ุ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุ(1) การถอนเงนิจากบัญชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศตั �งแต่
วันที� 28 เมษายน 2542 ถงึวันที� 31 ตลุาคม 2543 ใหใ้ชห้ลักฐานแบบ
ธ.ต.3  ที�ธนาคารพาณิชยจ์ัดใหผู้ข้ายเงนิตราตา่งประเทศยื�นประกอบการ
ขอขายเงนิตราตา่งประเทศหรอืหลกัฐานที�ธนาคารพาณิชยอ์อกใหแ้ก่
ลกูคา้หรือหนังสอืรับรองของธนาคารในการรับซื�อเงนิตราตา่งประเทศ 
(2) การถอนเงนิจากบัญชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศตั �งแตว่ันที� 1 
พฤศจกิายน 2543 ถงึวันที� 31 มนีาคม 2547 ใหใ้ชห้ลกัฐานแบบธ.ต.3 
(ก) หรือหลกัฐานแบบธ.ต.3 (ข) หรอืใหใ้ชห้ลักฐานที�ธนาคารพาณิชย์
ออกใหแ้กล่กูคา้หรอืหนังสอืรับรองของธนาคารในการรับซื�อเงนิตรา
ตา่งประเทศ 
(3) การถอนเงนิจากบัญชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศตั �งแตว่ันที� 1 
เมษายน 2547 เป็นตน้ไปใหใ้ชห้ลักฐานแบบการทําธรุกรรมเงนิตรา
ตา่งประเทศที�ธนาคารพาณิชยจ์ัดใหผู้ข้ายเงนิตราตา่งประเทศยื�น
ประกอบการขอขายเงนิตราตา่งประเทศหรอืหลกัฐานที�ธนาคารพาณิชย์
ออกใหแ้กล่กูคา้หรอืหนังสอืรับรองของธนาคารในการรับซื�อเงนิตรา
ตา่งประเทศ 
) 

- 

19) 
 

จํานวนเงนิท ี�มาลงทุนกรณีการจดทะเบยีนเชา่เชา่ชว่งหรอืการรบั
โอนสทิธกิารเชา่ที�มเีนื�อที�ไมเ่กนิกวา่หนึ�งรอ้ยไรเ่ป็นกรณีเพื�อ
ประกอบพาณิชยกรรมมหีลกัฐานการนําเงนิมาลงทนุไมต่ํ�ากวา่
ยี�สบิลา้นบาทเพื�อประกอบอุตสาหกรรมที�สามารถขอรบัการ
สง่เสรมิการลงทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการลงทนุมี
หลกัฐานการนําเงนิมาลงทุนไมต่ํ�ากวา่กฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิ
การลงทนุกําหนด  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

20) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจ  (ผูข้อจดัทํา)  และบตัรประจําตวัประชาชนผู ้
มอบอํานาจหรอืสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีน
บา้น (ถา่ยเอกสาร) ท ี�ผูม้อบอํานาจรบัรองความถกูตอ้งพรอ้มบตัร
ประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้น  (ตน้ฉบบั)  ของผูร้บั
มอบอํานาจ (กรณีไมไ่ปดําเนนิการดว้ยตนเอง) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

21) 
 

กรณีกฎหมายกําหนดใหต้อ้งมหีลกัฐานคํายนิยอมหรอืตอ้งไดร้บั
อนุญาตจากหนว่ยงานใดหรอืบคุคลใดกอ่นตอ้งนําหลกัฐานน ั�นมา
แสดงดว้ยเชน่กรณผีูเ้ยาวใ์หเ้ชา่ที�ดนิซึ�งตอ้งขออนุญาตศาลกอ่น
ตามกฎหมายเป็นตน้ (ตน้ฉบบั) 

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

22) 
 

กรณีที�ส ิ�งปลูกสรา้งที�ใหเ้ชา่ไมใ่ชข่องเจา้ของที�ดนิตอ้งมหีนงัสอื
ยนิยอมของเจา้ของที�ดนิใหท้ํานติกิรรมและยนืยนัวา่สิ�งปลูกสรา้ง
น ั�นเป็นของผูใ้หเ้ชา่ไมใ่ชข่องเจา้ของที�ดนิ (ตน้ฉบบั)/ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่คําขอแปลงละ   5   บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

2) คา่ธรรมเนยีม (กรณีมทีุนทรพัย)์   1%  ของราคาเชา่ตลอดอายุ
การเชา่     (คา่เชา่รวมถงึเงนิกนิเปลา่  (ถา้ม)ี) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 1 % 
 
 

3) คา่ธรรมเนยีม  (กรณีไมม่ทีนุทรพัย)์   แปลงละ   50   บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

4) คา่อากรแสตมป์   0.1%  ของราคาเชา่ตลอดอายุการเชา่  (คา่เชา่
รวมถงึเงนิกนิเปลา่  (ถา้ม)ี)  แตห่ากเป็นการเช่าทํานาไรไ่มต่อ้ง
เสยีอากรแสตมป์ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0.1 % 
 
 

5) คา่อากรคูฉ่บบักรณีมกีารจดัทําตราสารซึ�งมขีอ้ความอยา่งเดยีวกนั
กบัตน้ฉบบัและผูก้ระทําตราสารไดล้งลายมอืชื�อไวอ้ย่างเดยีวกนั
กบัตน้ฉบบัเสยีคา่อากรคูฉ่บบั 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

6) คา่ประกาศแปลงละ   10   บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

7) คา่มอบอํานาจ เร ื�องละ  20   บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

8) คา่พยานใหแ้กพ่ยาน คนละ   10  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เจา้พนักงานที�ดนิจังหวดั/สาขา/สว่นแยก/เจา้พนักงานที�ดนิอําเภอ/กิ�งอําเภอพื�นที�ที�ใชบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -) 

2) ตูร้ับเรื�องรอ้งเรยีนสํานักงานที�ดนิจังหวัด/สาขา/สว่นแยก/สํานักงานที�ดนิอําเภอ/กิ�งอําเภอ 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยด์ํารงธรรมกรมที�ดนิโทร. 0 2141 5678-9 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ฝ่ายเรื�องราวรอ้งทุกขส์ํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4  ศนุยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯชั �น 
6  อาคารรัฐประศาสนภกัดถีนนแจง้วฒันะแขวงทุง่สองหอ้งเขตหลกัสี�กทม.  10210 
(หมายเหต:ุ -) 

5) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

6) ศนูยร์ับเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชั �น 2 ถนนแจง้วฒันะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื�องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

1) มคีรบทุกประเภทสามารถขอตรวจสอบจากพนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิทกุแหง่หรอืสามารถตรวจสอบดว้ย
ตนเองจากเว็บไซต ์ www.dol.go.th/registry 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหต ุ

1. เอกสารที�นํามาแสดงตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ถา้เป็นภาษาตา่งประเทศตอ้งแปลเป็นภาษาไทยที�รับรองความถกูตอ้งโดย 
1.1 คนไทยที�จบการศกึษาในระดับไม่ตํ�ากวา่ปรญิญาตรใีนหลกัสตูรที�ใชภ้าษาที�ปรากฏในเอกสารนั �นเป็นภาษาในการเรยีนการ
สอนหรอื 
1.2อาจารยใ์นสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาและเป็นผูส้อนภาษาที�ปรากฏในเอกสารนั�นในสถาบันการศกึษาหรือ 
  1.3สถานทูตหรอืสถานกงสลุตา่งประเทศที�ตั �งอยู่ในประเทศไทยโดยประเทศนั �นใชภ้าษาที�ปรากฏในเอกสารนั �นเป็นภาษา
ราชการหรอื 
  1.4สถานทูตหรอืสถานกงสลุไทยในตา่งประเทศ 
(ทั �งนี�ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 2539) 
 
2. เอกสารหลกัฐานอื�นๆสาํหรับยื�นเพิ�มเตมิตามขอ้ ** จะใชข้อ้หนึ�งขอ้ใดหรอืหลายขอ้รวมกันก็ได ้
 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 29/06/2558 


