
คูม่อืสําหรบัประชาชน : จดทะเบยีนเช่าตามพระราชบญัญตักิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อพาณิช

ยกรรมและอุตสาหกรรมพ.ศ.2542  (เช่าเนื�อที�เกนิ 100 ไร)่  กรณีที�ดนิต ั�งอยูใ่นเขต

กรงุเทพมหานคร 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย 

 

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

1. การใหเ้ช่ากรณีนี�ตอ้งเป็นการเชา่ตามพระราชบญัญัตกิารเชา่อสงัหารมิทรัพยเ์พื�อพาณิชยกรรมและอตุสาหกรรมพ.ศ. 2542 

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

ไปจงึสามารถขอจดทะเบยีนตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ในประเภทนี�ได ้

กรณีคนตา่งดา้วหรอืนติบิคุคลที�มสีทิธใินที�ดนิไดเ้สมอืนคนตา่งดา้วตามมาตรา 97 แหง่ประมวลกฎหมายที�ดนิจดทะเบยีนการเชา่

ตอ้งเป็นพาณชิยกรรมหรืออตุสาหกรรมที�คนตา่งดา้วสามารถประกอบธรุกจิไดต้ามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกจิของคนตา่ง

ดา้ว 

 

2. การเชา่ที�ดนิเพื�อประกอบพาณชิยกรรมหรอือตุสาหกรรมที�มเีนื�อที�เกนิกว่า 100 ไรจ่ะตอ้งเป็นกจิการที�อยู่ภายใตห้ลักเกณฑ์

อยา่งหนึ�งอย่างใดดังตอ่ไปนี� 

 (1) เป็นการประกอบกจิการที�เพิ�มมลูคา่การสง่ออกหรอืสนับสนุนการจา้งแรงงานภายในประเทศ 

 (2) เป็นการประกอบกจิการที�ยังไม่มใีนราชอาณาจักรหรอืมแีตไ่มเ่พยีงพอ 

 (3) เป็นการประกอบกจิการที�มกีรรมวธิกีารผลติที�ทันสมัยหรอืเป็นการพัฒนาดา้นเทคโนโลย ี

 (4) เป็นการประกอบกจิการที�เป็นประโยชนต์อ่เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศอย่างสงูตามที�รัฐมนตรปีระกาศกําหนดโดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

 

3. ในกรณีคนตา่งดา้วหรอืนิตบิุคคลที�มสีทิธใินที�ดนิไดเ้สมอืนคนตา่งดา้วตามมาตรา 97 แหง่ประมวลกฎหมายที�ดนิเป็นผูเ้ชา่ผู ้

เชา่ชว่งหรอืผูร้ับโอนสทิธกิารเชา่การประกอบพาณิชยกรรมหรอือตุสาหกรรมนั�นจะตอ้งมกีารลงทุนไม่นอ้ยกวา่หนึ�งรอ้ยลา้นบาท

ทั �งนี�ไมร่วมถงึจํานวนเงนิคา่เชา่โดยตอ้งนําเงนิตราตา่งประเทศเขา้มาในราชอาณาจักรหรอืถอนเงนิจากบัญชเีงนิฝากเงนิตรา

ตา่งประเทศหรอืถอนเงนิจากบัญชเีงนิบาทของบคุคลที�มถีิ�นที�อยู่นอกประเทศตามจํานวนเงนิลงทนุทั �งหมด 

 

4. การเชา่ที�ดนิตามพระราชบัญญัตกิารเชา่อสงัหารมิทรัพยเ์พื�อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมพ.ศ.2542 กรณีเชา่ที�ดนิเนื�อที�เกนิ 

100 ไร่ตอ้งใหส้ภาทอ้งถิ�นที�ที�ดนิตั �งอยูใ่หค้วามเห็นกอ่นดาํเนินการขออนุมัตติอ่อธบิดกีรมที�ดนิกรณีที�ดนิตั �งอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

5. พนักงานเจา้หนา้ที�ตอ้งสอบสวนสทิธแิละความสามารถรวมตลอดถงึความสมบรูณ์ของนติกิรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

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

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

 

6. ระยะเวลาดาํเนนิการ 

  - ระยะเวลากรณีที�ดนิตั �งอยูใ่นเขตสาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครใชเ้วลารวม 61วัน 

  - ระยะเวลากรณีที�ดนิตั �งอยูใ่นเขตสาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครสาขา/สว่นแยกใชเ้วลารวม 67วัน 

 

โดยมขีั �นตอนและระยะเวลาดําเนนิการดงันี� 

 

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

ดําเนนิการจะเริ�มนับตั �งแตพ่นักงานเจา้หนา้ที�เริ�มสอบสวนตามลําดับกอ่นหลงั) ระยะเวลาแลว้เสร็จขึ�นอยูก่ับจํานวนคูก่รณีและ

หนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิเชน่กรณีมคีูก่รณีฝ่ายละหลายรายหรอืหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหลายฉบบัหรอืขอจดทะเบยีนหลาย

ประเภทในคราวเดยีวกนัเป็นตน้และในบางกรณีอาจตอ้งใชเ้วลาเพิ�มตามขอ้เท็จจรงิเชน่หลักฐานไมช่ดัเจนตอ้งสอบสวนเพิ�มเตมิ

เพื�อใหข้อ้เท็จจรงิยุตเิป็นตน้โดยตดิตอ่เจา้หนา้ที�ประชาสมัพันธเ์พื�อตรวจสอบเอกสารหลกัฐานตา่งๆเบื�องตน้กอ่นและรับบตัรควิ

เพื�อรอยื�นคําขอและสอบสวนตามลําดับก่อนหลงัในขั �นตอนตอ่ไป 

  6.2 ระยะเวลาการขอความเห็นสภาทอ้งถิ�นและการขออนุมัตอิธบิดกีรมที�ดนิ 

 (1) ระยะเวลาการขอความเห็นสภาทอ้งถิ�นจัดทําหนังสอื/นําสง่หนังสอื/สง่กลบัรวม 10 วันนับแตล่งนามในหนังสอืแจง้สภา

ทอ้งถิ�นใหค้วามเห็นภายใน 30 วันนับแตว่ันที�ไดร้ับเอกสาร (ถา้ไมไ่ดร้ับแจง้ผลภายใน 30 วันถอืวา่ไมป่ระสงคจ์ะใหค้วามเห็น) 



 

 (2) ระยะเวลาการขออนุมัตอิธบิดกีรมที�ดนิ 

       - ระยะเวลากรณีที�ดนิตั �งอยูใ่นเขตสํานักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครใชเ้วลารวม 19วัน 

 

       - ระยะเวลากรณีที�ดนิตั �งอยูใ่นเขตสํานักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครสาขา/สว่นแยกใชเ้วลารวม 25วัน 

 

  6.3 วันจดทะเบยีน (1 วัน) ใชร้ะยะเวลาประมาณ 120 นาท ี(ไม่รวมระยะเวลารอเจา้หนา้ที�จดทะเบยีนทั �งนี�การนับระยะเวลา

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

กับจํานวนคูก่รณีหรอืหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิเชน่กรณีมคีูก่รณีฝ่ายละหลายรายหรอืหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหลายฉบบัหรือ

ขอจดทะเบยีนหลายประเภทในคราวเดยีวกันเป็นตน้โดยตดิตอ่เจา้หนา้ที�ประชาสมัพันธเ์พื�อรับบตัรควิและรอเจา้หนา้ที�จด

ทะเบยีนตามลําดับกอ่นหลงัในขั �นตอนตอ่ไป 

 

7. กรณีตอ้งมกีารประกาศตามกฎหมายสาํหรับการเชา่ที�ดนิมหีลักฐานเป็นหนังสอืรับรองการทําประโยชน ์(น.ส.3/น.ส.3 ข.) ใน

กรณีที�กฎหมายกําหนดใหต้อ้งประกาศ 30 วันกอ่นจะมรีะยะเวลาดําเนนิการรวมจะเพิ�มกระบวนการจัดทําประกาศและหนังสอื

นําสง่ประกาศและระยะเวลาประกาศทั �งหมดรวม 40 วันทั �งนี�ระยะเวลาการปิดประกาศ (ถา้ม)ี และขอความเห็นสภาทอ้งถิ�นเป็น

ขั �นตอนที�สามารถดําเนนิการพรอ้มกนัได(้กรณีที�ตอ้งมกีารประกาศหรอืไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งประกาศเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี�

กําหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบับที� 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2497) 

 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครเลขที� 2  ถนนพระพพิธิแขวง
พระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร 10200 / โทรศพัท ์: 0 2225 
5758, 0 2224 0187, 0 2622 3490  / Fax : 0 2225 5734  / 
E-mail : bangkok@dol.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

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

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :67 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การพจิารณา 
วันยื�นคําขอ 
- ยื�นคําขอ 
- ตรวจเอกสารหลักฐาน/สารบบที�ดนิและหนังสอืรับรองการทํา
ประโยชน์หรอืหลกัฐานการเป็นเจา้ของสิ�งปลกูสรา้ง 
- รับคําขอและสอบสวนคูก่รณีตรวจอายัด 
- ทําคําขอและคูก่รณีลงนามในคําขอ 
- เจา้หนา้ที�สั�งรับคําขอ 
- ชําระคา่ธรรมเนียมคําขอและคา่ประกาศ  (ถา้ม)ี 
- จัดทําประกาศ/หนังสอืนําสง่ประกาศ/เจา้พนักงานที�ดนิลงนาม  
(ถา้ม)ี 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

2) การพจิารณา 
การขอความเห็นสภาทอ้งถิ�น 
- จัดทําหนังสอืและสง่เรื�องใหส้ภาทอ้งถิ�นที�ที�ดนิตั �งอยูใ่ห ้
ความเห็น  (ระยะเวลาจัดทําหนังสอื/นําสง่หนังสอื/สง่กลับรวม 
10 วนันับแตล่งนามในหนังสอื)  
- สภาทอ้งถิ�นใหค้วามเห็นภายใน 30 วัน 
(ถา้ไมไ่ดร้ับแจง้ผลภายใน 30 วันถอืว่าไมป่ระสงคจ์ะให ้
ความเห็น) 
(หมายเหต:ุ -) 

40 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

3) การพจิารณา 
เมื�อไดร้ับทราบผลจากสภาทอ้งถิ�นและประกาศครบกําหนด (ถา้
ม)ี  สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครสาขา/สว่นแยกเจา้ของเรื�อง
สรุปเรื�องพรอ้มความเห็นสง่ใหส้าํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานคร 
(หมายเหต:ุ (กรณียื�นคําขอณสํานักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครไม่
ตอ้งดําเนนิการตามขั �นตอนนี�)) 

3 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

4) การพจิารณา 
สํานักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครสรปุเรื�องพรอ้มความเห็นสง่กรม
ที�ดนิพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -) 

3 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

5) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที�กรมที�ดนิพจิารณาสรุปเรื�องนําเสนออธบิดกีรมที�ดนิ
พจิารณาสั�งอนุมัต ิ
(หมายเหต:ุ -) 

7 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

6) การพจิารณา 
อธบิดกีรมที�ดนิพจิารณาสั�งอนุมัต ิ
(หมายเหต:ุ -) 

3 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

7) การพจิารณา 
กรมที�ดนิสง่เรื�องคนืสาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานคร 
(หมายเหต:ุ -) 

3 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 
8) การพจิารณา 

สํานักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครสง่เรื�องคนืใหส้าํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานครสาขาหรอืสว่นแยกเจา้ของเรื�อง 
(หมายเหต:ุ (กรณียื�นคําขอณสํานักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครไม่
ตอ้งดําเนนิการตามขั �นตอนนี�)) 

3 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

9) การตรวจสอบเอกสาร 
สํานักงานที�ดนิเจา้ของเรื�องมหีนังสอืแจง้ผูข้อมาดําเนนิการเพื�อ
จดทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ -) 

3 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

10) การพจิารณา 
วันจดทะเบยีน 
- ยื�นหนังสอืรับรองการทําประโยชน ์
- ตรวจสอบเรื�องและตรวจอายัด 
- เจา้พนักงานที�ดนิสั�งจดทะเบยีน 
- ทําสญัญาหรอืบนัทกึขอ้ตกลงและแกท้ะเบยีน 
- คูก่รณีลงนามในสญัญาหรอืบันทกึขอ้ตกลง 
- คํานวณคา่ใชจ้่าย/ผูข้อชําระเงนิ 
- แกท้ะเบยีน 
- เจา้พนักงานที�ดนิตรวจสอบเรื�อง/ลงนามจดทะเบยีน/
ประทับตราประจําตาํแหน่งในสญัญาหรอืบนัทกึขอ้ตกลงโฉนด
ที�ดนิหรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชนพ์รอ้มทั �งแจกใหผู้ข้อ
ตรวจสอบความถกูตอ้ง 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) 
 

โฉนดที�ดนิหรอืหนงัสอืรบัรองการทําประโยชน ์  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

หลกัฐานการเป็นเจา้ของสิ�งปลูกสรา้งกรณีไมไ่ดร้บัโอนสิ�งปลูกสรา้งมา
พรอ้มกบัที�ดนิตอ้งมหีลกัฐานการเป็นเจา้ของสิ�งปลูกสรา้งเชน่หลกัฐานที�
เจา้ของที�ดนิขออนุญาตปลกูสรา้งหรอืถา้ไมม่ใีหใ้ชห้ลกัฐานการออก
หมายเลขประจาํบา้นหรอืหลกัฐานของทางราชการที�เป็นหลกัฐานเชื�อได้
วา่เป็นเจา้ของสิ�งปลูกสรา้งจรงิเป็นตน้   (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีใหเ้ชา่ที�ดนิพรอ้มสิ�งปลูกสรา้ง) 

- 

3) 
 

รูปแผนที�แสดงแนวเขตที�ดนิประกอบสญัญาเชา่กรณีจดทะเบยีนเชา่เฉพาะ
สว่นแบง่เชา่แบง่เชา่เฉพาะสว่น  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูใ้หเ้ชา่หรือผูเ้ชา่เป็นบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้วหรอืหนงัสอืเดนิทางหรอืหนงัสอืรบัรองของ
เจา้หนา้ที�พนกังานกงสลุหรอืสถานทตูที�ผูน้ ั�นสงักดัอยูห่รอืหนงัสอืแสดง
สญัชาต ิ(Emergency Certificate) ซึ�งกระทรวงการตา่งประเทศออกให้
เป็นการช ั�วคราว  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูเ้ชา่เป็นบคุคลตา่งดา้ว) 

- 

6) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูใ้หเ้ชา่หรือผูเ้ชา่เป็นบคุคลธรรมดาหรอืบุคคลตา่งดา้ว) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

หลกัฐานของทางราชการแสดงวา่ไดม้กีารเปลี�ยนชื�อตวัชื�อสกุล (ถา้มกีาร
เปล ี�ยนชื�อตวัชื�อสกุลไมต่รงกบัชื�อตวัชื�อสกุลในหนงัสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ)  
(ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูใ้หเ้ชา่หรือผูเ้ชา่เป็นบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

8) 
 

ทะเบยีนสมรสหรอืทะเบยีนหยา่พรอ้มบนัทกึหลงัทะเบยีนหยา่  (ถา้มกีาร
จดทะเบยีนสมรสหรอืจดทะเบยีนหยา่)  (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูใ้หเ้ชา่หรือผูเ้ชา่เป็นบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหท้ํานติกิรรมของคูส่มรส (ตน้ฉบบัซึ�งผูข้อจดัทํา) พรอ้ม
บตัรประจําตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้นของคูส่มรสและทะเบยีนสมรส  
(สําเนารบัรองความถูกตอ้ง)  กรณีที�ตอ้งใหค้วามยนิยอมเชน่เป็นสนิสมรส
ที�ใสช่ื�อไวเ้พยีงผูเ้ดยีวเป็นตน้ (ถา้มคีูส่มรสโดยชอบดว้ยกฎหมายและเป็น
สนิสมรส) ยกเวน้กรณีคูส่มรสแสดงตวัยนิยอมใหท้ํานติกิรรมดว้ยตนเอง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

หมายเหต(ุกรณีผูเ้ชา่หรอืผูใ้หเ้ชา่เป็นบคุคลธรรมดา) 
10) 

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

กรมการปกครอง 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลซึ�งสาระสาํคญัตา่งๆในหนงัสอืรบัรองที�นํามาแสดง
ยงัเป็นปจัจบุนั (ตน้ฉบบั)  สําเนาบญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้และสําเนาหนงัสอื
รบัรองนติบิุคคลดงักลา่วซึ�งผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิคุคล  (ไมใ่ชผู่ร้บั
มอบอํานาจ)  รบัรองความถูกตอ้งพรอ้มประทบัตราของนติบิุคคลกรณี
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลระบุวา่ตอ้งมกีารประทบัตรา 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูใ้หเ้ชา่หรือผูเ้ชา่เป็นนติบิุคคลไทยหรอืตา่งดา้ว) 

กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ 

12) 
 

ขอ้บงัคบัของนติบิุคคลหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละวตัถปุระสงคต์น้ฉบบัและ
สําเนารบัรองความถูกตอ้งพรอ้มประทบัตราของนติบิุคคลกรณีหนงัสอื
รบัรองนติบิุคคลระบุวา่ตอ้งมกีารประทบัตรา 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูเ้ชา่เป็นนติบิคุคลไทยหรอืตา่งดา้ว) 

กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ 

13) 
 

รายงานการประชุมของนติบิคุคลที�มมีตใิหท้ํานติกิรรมพรอ้มรายละเอยีดที�
เกี�ยวขอ้งกรณีนติบิคุคลมกีรรมการเพยีงคนเดยีวไมต่อ้งใชร้ายงานการ
ประชุมเวน้แตข่อ้บงัคบัของนติบิคุคลตอ้งประชุมผูถ้อืหุน้ท ั�งหมดใหแ้สดง
รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้  (ตน้ฉบบัและสาํเนารบัรองความถูกตอ้ง)  
พรอ้มประทบัตราของนติบิคุคลกรณีหนงัสอืรบัรองนติบิคุคลระบุวา่ตอ้งมี
การประทบัตรา/ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูใ้หเ้ชา่หรือผูเ้ชา่เป็นนติบิุคคลไทยหรอืตา่งดา้ว) 

- 

14) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้น  (ตน้ฉบบั)  ของกรรมการผูม้ ี
อํานาจทําการแทนนติบิุคคลไทย (ถา้กรรมการเป็นคนตา่งดา้วเอกสารตาม
ชอ่งหมายเหต)ุ  และตราประทบั (กรณีหนงัสอืรบัรองนติบิคุคลระบุวา่ตอ้ง
มกีารประทบัตรา)   และตวัอยา่งลายมอืชื�อของกรรมการผูม้อีํานาจทําการ
แทนนติบิุคคลมาแสดงดว้ย   (ตน้ฉบบัพรอ้มสําเนารบัรองความถกูตอ้ง) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุใบสาํคัญประจําตัวคนตา่งดา้วหรอืหนังสอืเดนิทางหรอืหนังสอืรับรอง
ของเจา้หนา้ที�พนักงานกงสลุหรอืสถานทตูที�ผูนั้ �นสงักดัอยู่หรอืหนังสอืแสดง
สญัชาต ิ(Emergency Certificate) ซึ�งกระทรวงการตา่งประเทศออกใหเ้ป็นการ
ชั�วคราว  (ตน้ฉบับ) 
(กรณีผูใ้หเ้ชา่หรอืผูเ้ชา่เป็นนติบิุคคลไทยหรอืตา่งดา้ว) 

- 

15) 
 

กรณีผูเ้ชา่ท ั�งที�เป็นบคุคลหรอืนติบิุคคลสญัชาตไิทยหรอืเป็นบคุคลหรอืนติ ิ
บุคคลตา่งดา้วตอ้งแสดงหลกัฐานเพ ิ�มเตมิดงันี�   (ใชห้ลกัฐานตามชอ่ง
หมายเหต)ุ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุ1) แผนงานโครงการเกี�ยวกับการลงทุนในกจิการพาณิชยกรรมหรอื
อตุสาหกรรมที�จะทําการเชา่โดยอย่างนอ้ยตอ้งแสดงรายละเอยีดเกี�ยวกับแผนการ
ใชท้ี�ดนิแหลง่ที�มาและจํานวนของเงนิทุนระยะเวลาดําเนนิการตามขั �นตอนของการ
ประกอบกจิการและรายละเอยีดของการจา้งแรงงาน 
(2) รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิ
และรักษาคณุภาพสิ�งแวดลอ้มแหง่ชาต ิ

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

(3) หนังสอืรับรองจากโยธาธกิารและผังเมอืงจังหวดัหรอืการนคิมอตุสาหกรรม
แหง่ประเทศไทยวา่ที�ดนิที�จะขอเชา่อยู่ภายในบรเิวณที�กําหนดเป็นประเภทพาณิช
ยกรรมหรอือตุสาหกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงหรอือยูใ่นบรเิวณนคิม
อตุสาหกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยการนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยแลว้แต่
กรณี 
(4) หลกัฐานการยื�นคําขอหรอืการไดร้ับอนุญาตหรอืไดร้ับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานของรัฐหรอืองคก์ารของรัฐที�เกี�ยวขอ้ง 
(5) กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นผูท้ี�เคยไดม้าซึ�งสทิธกิารเชา่ตามพระราชบัญญัตนิี�
แลว้ใหแ้สดงหลักฐานการไดม้าซึ�งสทิธดิงักล่าวดว้ย 
) 

16) 
 

**จํานวนเงนิที�มาลงทนุกรณีการจดทะเบยีนเชา่เชา่ชว่งหรอืการรบัโอน
สทิธกิารเชา่ที�มเีนื�อที�เกนิกวา่หนึ�งรอ้ยไรเ่พื�อการประกอบพาณิชยกรรม
หรอือตุสาหกรรมมหีลกัฐานการนําเงนิมาลงทนุไมน่อ้ยกวา่หนึ�งรอ้ยลา้น
บาทท ั�งนี�ไมร่วมถงึจํานวนเงนิคา่เชา่โดยใชห้ลกัฐานการนําเงนิตรา
ตา่งประเทศเขา้มาในราชอาณาจกัรหรอืหลกัฐานการถอนเงนิจากบญัชี

เงนิบาทของบุคคลที�มถี ิ�นที�อยูน่อกประเทศหรอืหลกัฐานการถอนเงนิจาก
บญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศตอ้งแสดงหลกัฐานอยา่งหนึ�งอยา่งใด
เพิ�มเตมิ (ตน้ฉบบั)  ดงันี� (ใชห้ลกัฐานตามชอ่งหมายเหต)ุ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุ1) หลกัฐานแบบสําแดงเงนิตราตา่งประเทศซึ�งออกใหโ้ดยเจา้หนา้ที�
ศลุกากร (Foreign Currency  Declaration Form The Customs Department) 
(2) หลกัฐานแบบการทําธรุกรรมเงนิตราตา่งประเทศหรอืใบรับซื�อเงนิตรา
ตา่งประเทศซึ�งออกใหโ้ดยบรษัิทรับอนุญาตหรือบุคคลรับอนุญาตเป็นผูร้ับซื�อ
เงนิตราตา่งประเทศโดยมหีลกัฐานของบรษัิทรับอนุญาตหรอืบคุคลรับอนุญาตที�
ออกใหโ้ดยธนาคารแหง่ประเทศไทยแนบประกอบดว้ยหรอืใหใ้ชห้นังสอืที�ธนาคาร
รับอนุญาตไดร้ับรองการรับซื�อเงนิตราตา่งประเทศหรอืนําเงนิตราตา่งประเทศเขา้
ฝากในบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศ) 

- 

17) 
 

**หลกัฐานการถอนเงนิจากบญัชเีงนิบาทของบุคคลที�มถี ิ�นที�อยูน่อก
ประเทศเพื�อขอจดทะเบยีนการเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พ ื�อพาณชิยกรรมหรอื
อตุสาหกรรมท ั�งกรณีท ี�เป็นบญัชขีองคนตา่งดา้วหรอืไมใ่ชบ่ญัชขีองคน
ตา่งดา้วใหแ้สดงหลกัฐานหนงัสอืรบัรองของธนาคารพาณิชยซ์ึ�งรบัรอง
การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากที�เป็นเงนิบาทของผูท้ ี�มถี ิ�นที�อยูน่อกประเทศ 
(ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

18) 
 

**หลกัฐานการถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศเพื�อขอจด
ทะเบยีนการเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อพาณชิยกรรมหรอือุตสาหกรรมให้
แสดงหลกัฐานอยา่งหนึ�งอยา่งใดไดแ้กห่ลกัฐานแบบการทําธุรกรรม
เงนิตราตา่งประเทศที�ธนาคารพาณชิยจ์ดัใหผู้ข้ายเงนิตราตา่งประเทศยื�น
ประกอบการขอขายเงนิตราต่างประเทศหรอืหลกัฐานที�ธนาคารพาณชิย ์
ออกใหแ้กลู่กคา้หรอืหนงัสอืรบัรองของธนาคารในการรบัซื�อเงนิตรา
ตา่งประเทศ (ตน้ฉบบั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

19) 
 

เอกสารซึ�งแสดงหลกัฐานอยา่งใดอยา่งหน ึ�งดงัตอ่ไปนี� (ตน้ฉบบั)                                   
(1) เป็นการประกอบกจิการที�เพ ิ�มมลูคา่การสง่ออกหรอืสนบัสนุนการจา้ง
แรงงานภายในประกาศ       (2) เป็นการประกอบกจิการที�ยงัไมม่ใีน
ราชอาณาจกัรหรอืมแีตไ่มเ่พยีงพอ       (3) เป็นการประกอบกจิการที�ม ี

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

กรรมวธิกีารผลติท ี�ทนัสมยัหรอืเป็นการพฒันาดา้นเทคโนโลย ี       (4) 
เป็นการประกอบกจิการที�เป็นประโยชนต์อ่เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ
อยา่งสงูตามที�รฐัมนตรปีระกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรฐัมนตร ี
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

20) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจ  (ผูข้อจดัทํา)  และบตัรประจําตวัประชาชนผูม้อบ
อํานาจหรอืสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้น (ถา่ย
เอกสาร) ที�ผูม้อบอํานาจรบัรองความถกูตอ้งพรอ้มบตัรประจําตวัประชาชน
และสําเนาทะเบยีนบา้น  (ตน้ฉบบั)  ของผูร้บัมอบอํานาจ (กรณีไมไ่ป
ดําเนนิการดว้ยตนเอง) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

21) 
 

กรณีกฎหมายกําหนดใหต้อ้งมหีลกัฐานคํายนิยอมหรอืตอ้งไดร้บัอนุญาต
จากหน่วยงานใดหรอืบคุคลใดกอ่นตอ้งนําหลกัฐานน ั�นมาแสดงดว้ยเชน่
กรณีผูเ้ยาวใ์หเ้ชา่ที�ดนิซึ�งตอ้งขออนุญาตศาลกอ่นตามกฎหมายเป็นตน้ 
(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 บาท 
 
 

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

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

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

คา่ธรรมเนยีม 0.1 บาท 
 
 

5) คา่อากรคูฉ่บบักรณีมกีารจดัทําตราสารซึ�งมขีอ้ความอยา่งเดยีวกนั
กบัตน้ฉบบัและผูก้ระทําตราสารไดล้งลายมอืชื�อไวอ้ย่างเดยีวกนั
กบัตน้ฉบบัเสยีคา่อากรคูฉ่บบั  5  บาท 
(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�ดนิกรงุเทพมหานคร : สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครเลขที� 2  ถนนพระพพิธิแขวง

พระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร 10200 / โทรศพัท ์: 0 2225 5758, 0 2224 0187, 0 2622 3490  / Fax : 0 
2225 5734  / E-mail : bangkok@dol.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ตูร้ับเรื�องรอ้งเรยีนณสาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานคร 
(หมายเหต:ุ -) 

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

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

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

 

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�นในสถาบนัการศกึษาหรือ 
  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:้ - 


