
เงื่อนไขในการขอใชพ้ืนที่บริเวณศูนยอาหาร ปณท สํานักงานใหญ  
เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย 

 

1. ผูขอใชพื้นที่ตองดําเนินธุรกจิที่ไมผิดกฏหมาย ไมขัดตอศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดแีละตอง
เปนธุรกิจที่ไมแขงขันหรือมีผลกระทบตอบริการของ ปณท รวมทั้งไมทําให ปณท เสียภาพลักษณ/ช่ือเสียง 
หรือทําความสกปรกเปรอะเปอนใด ๆ ในพื้นที ่

2. หามจําหนายสุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ส่ิงผิดกฏหมาย และพระเครือ่ง/วัตถุมงคล 
3. ขนาดพื้นที่ที่ขอใชตองไมต่ํากวา 2 ตร.ม. เศษของ ตร.ม. คิดเปน 1 ตร.ม. ซ่ึงในพื้นทีข่ั้นต่ํา 2 ตร.ม. นี้

รวมพื้นที่จดัวางโตะ เกาอ้ี อุปกรณที่เกีย่วของและพื้นที่สําหรับผูรับบริการของผูขอใชพื้นที่ดวย   
4. ผูขอใชพื้นที่ตองจัดหาโตะ เกาอ้ี หรืออุปกรณอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของมาดวยตนเอง และจัดวางใหเหมาะสมกับ

พื้นที่ใหมีความเปนระเบยีบเรียบรอยสวยงามและไมกดีขวาง/เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของ ปณท 
และผูใชบริการศูนยอาหาร ปณท 

5. ผูขอใชพื้นที่จะตองดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอและใชพื้นที่ดวย
ความระมัดระวัง หากเกิดความเสียหาย ผูขอใชพื้นที่รับจะเปนผูจดัการซอมแซมหรือจัดหามาแทนดวย
คาใชจายของผูขอใชพื้นที่เองทั้งส้ิน 

6. ผูขอใชพื้นที่ตกลงจะปฏิบัตติามระเบียบ กฎ ขอบังคับ ประกาศใด ๆ เกีย่วกับการใชสถานที่ (หากม)ี ซ่ึง 
ปณท ไดกําหนดหรือแจงใหทราบทั้งที่มีอยูแลวและที่จะกําหนดขึ้นในอนาคต 

7. การที่ ปณท ใหใชพื้นที่ ผูขอใชพื้นที่ยอมรับและทราบวา ปณท มิไดสงมอบการครอบครองพื้นที่ดังกลาว
แตอยางใด เปนการใหบริการใชพื้นที่เทานัน้ 

8. อัตราคาบํารุงรักษาพื้นทีแ่ละคารวมใชสาธารณูปโภค 
8.1 คาบํารุงรักษาพื้นทีก่รณขีอใชพื้นทีไ่มถึง 1 เดือน คดิอัตรา 250 บาท/ตร.ม./วัน (ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) กรณีขอใชพื้นที่เปนรายเดือนแตไมเกิน 1 ป คิดอัตรา 2,000 บาท/ตร.ม./เดือน (ไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

8.2 คารวมใชน้ําประปาเหมาจาย กรณีขอใชไมถึง 1 เดือน 40 บาท/คน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และ
กรณีขอใชเปนรายเดือน 40 บาท/คน/เดือน  (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

8.3 คารวมใชกระแสไฟฟา คิดตามจํานวนหนวยทีใ่ชงานในอัตราคากระแสไฟฟาที่ ปณท เรียกเก็บ  
9. วิธีการชําระเงิน 

9.1 กรณีการขอใชพื้นที่ไมถึง 1 เดือน/รายวัน  ผูขอใชพื้นที่ตองติดตอชําระเงินคาใชพื้นทีใ่หเรียบรอย
กอนวนัเขาใชพื้นที ่

9.2 กรณีขอใชพื้นที่เปนรายเดือน  ผูขอใชพื้นที่ตองติดตอชําระเงนิคาใชพืน้ที่ ณ วันทีเ่ขาใชพื้นที่ทุกเดือน 
9.3 ติดตอชําระเงิน ณ สวนกํากับดูแลและจัดประโยชน ฝายบริหารที่ดินและอาคาร ช้ัน 6 โซน D 

                  อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด   
10. กรณีเปนนิติบคุคล ใหออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย  ดังนี ้

ช่ือผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย   บริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด  
ที่อยู 111 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0299  
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 3-0305-6725-3 

 (ตามบันทึก กจป. ลว. 18 มี.ค.52) 



 

ประมวลภาพเพื่อหารายไดจากการใชพ้ืนที่ อาคารศูนยอาหาร ปณท 
 

1.บริเวณที่จดัตลาดเชาเพื่อสวัสดิการ 
 

ดานหนาอาคาร 
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2.ท่ีวางสําหรับจัดตลาดนัด 
 

ดานหนาอาคาร ดานขางอาคาร 
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3.บริเวณที่มกีารจัดตลาดนัด 
 

ดานขางอาคาร 
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ภายในหองท่ี 3 
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4.บริเวณที่ใหใชพื้นที่ออกบูธ 
 

  
 

5.บริเวณที่ใหใชประชาสมัพันธขายรถยนต 
 

ดานหนาอาคาร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





อาคารศูนยฝกอบรม ปณท 
 

วัตถุประสงค  เพื่อใหใชพื้นที่สําหรับเปนที่ตั้งสํานักงาน โรงเรียนกวดวิชา จัดฝกอบรม  
จัดสัมมนา/ประชุมวิชาการตาง ๆ เปนตน  
 
รูปแบบอาคาร  เปนอาคาร 7 ช้ัน มีพื้นที่ใหเชา 3 ช้ัน  คือ  

- ชั้นที่ 5  พืน้ที่ประมาณ 3,156.00 ตารางเมตร เปนหองประชุมและหองอบรม โดย  
               - หองอบรม ใชระบบปรับอากาศใชแบบ Package Water Cooled เปนแอรรวม
เฉพาะสวน โดยใชระบบระบายความรอนดวยน้ํารวมกันทั้งอาคาร สงลมเย็นผานทอลมและหวัจาย 
   -  หองประชุมยอย ใชระบบปรับอากาศแบบ Split Type เปนแอรแบบแยกสวน 
(ไมใชแอรรวม) ระบายความรอนดวยอากาศ 

- ชั้นที่ 6 พืน้ที ่6A และ 6B ประมาณ 5,016.00 ตารางเมตร เปนหองอบรมคอมพิวเตอร ใช
ระบบปรับอากาศใชแบบ Package Water Cooled 
        - ชั้นที่ 7 พืน้ทีป่ระมาณ 3,158.00 ตารางเมตร เปนพื้นที่สํานักงานใหเชา  ใชระบบปรบั
อากาศใชแบบ Package Water Cooled ระบบภายใน  มีระบบไฟฟา  ระบบประปา ระบบโทรศัพท 
ระบบดับเพลิง ระบบตรวจจบัควันไฟ ระบบปรับความเยน็  
          มีลิฟทโดยสารจํานวน 3 ตัวและลิพทขนของบรรทุก 1 ตัว  
 สนใจสอบถามรายละเอียด อัตราคาบํารุงรักษาพื้นที่ คาสาธารณูปโภค และอ่ืน ๆ ได 
ที่ฝายบริหารที่ดินและอาคาร บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เบอรโทร 0-2831-3549     เบอรโทรสาร 
0-2831-3063 
 



อัตราคาบํารุงรักษาพื้นที่ 
อาคารศูนยฝกอบรม บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

 

1. อัตราคาบาํรุงรักษาพื้นท่ี (รวมระบบปรับอากาศ (แอรรวม) และคาสวนกลางแลว) 
1.1  ใชพื้นทีภ่ายในอาคารบางสวน 270.- บาท/ตร.ม./เดือน 
1.2  ใชพื้นทีภ่ายในอาคารยกชั้น 250.- บาท/ตร.ม./เดือน 
1.3  ใชพื้นทีภ่ายนอกอาคาร   50.- บาท/ตร.ม./เดือน 
 

2.  พื้นที่จอดรถ 
2.1 ที่จอดรถฟรี 1 คัน ตอการใชพื้นที่ 50 ตร.ม. 
2.2 คาเชาที่จอดรถ 500.- บาท/คัน/เดือน 
 

3.  อัตราคาสาธารณูปโภค (ยงัไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
3.1  คาไฟฟา 

3.1.1 ผูขอใชพื้นที่ตองเปนผูดําเนนิการติดตอขอใชไฟฟาจากหนวยงานทีใ่หบริการโดยตรงกอน 
3.1.2  หากไมสามารถดําเนินการตามขอ 3.1.1ได และประสงคจะขอใชไฟฟารวมกับ ปณท จะตอง

ติดตั้งมิเตอรยอย  โดยชําระคากระแสไฟฟา ยูนิตละ 6.00 บาท 
3.1.3 หากเปนกรณผูีขอใชพื้นที่ไมสามารถติดตั้งมิเตอรยอยได ปณท จะเรียกเก็บคากระแสไฟฟา              

และระบบปรบัอากาศ  สําหรับพื้นที่สํานักงานคิดเหมาจายในอัตรา 250.- บาท/ตร.ม./เดือน 
 
3.2 คาน้ําประปา 

3.2.1 ผูขอใชพื้นที่ตองดําเนินการติดตอขอใชน้าํประปาจากหนวยงานที่ใชบริการโดยตรงกอน 
3.2.2 หากไมสามารถดําเนินการตามขอ 3.2.1 ได และประสงคจะใชน้ําประปารวมกับ ปณท จะตอง

ติดตั้งมิเตอรยอย  โดยชําระคาน้ําประปานครหลวงยูนิตละ 20.00 บาท 
3.2.3 หากเปนกรณีที่ผูขอใชพื้นที่ไมสามารถติดตั้งมิเตอรยอยได ปณท จะเรียกเก็บคาน้ําประปา          

ในลักษณะเหมาจาย 40.- บาท/คน/เดือน 
 
3.3 คาระบบปรับอากาศ 

คาระบบปรับอากาศนอกเวลาทํางานปกต ิ1.- บาท/ตร.ม./ช.ม. 
 
3.4 คาโทรศัพท 

เรียกเก็บคาบริการตามที่เกิดขึ้นจริง ยกเวนคาดําเนินการของ ปณท จะเรียกเก็บตามอัตราที่กําหนด  
 

 
4.   รายละเอียดอื่นๆ ถือปฏิบัติตามระเบียบ บริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด ฉบับที่ 50 วาดวย การใหใชพืน้ที่ 

และอาคารสถานที่ของ บริษัท ไปรษณยีไทย จํากดั พ.ศ.2548 และบันทึกที่เกีย่วของ 
 
5. สถานที่ติดตอ 

สวนบริหารสัญญาและจัดเกบ็รายได  ฝายบริหารที่ดินและอาคาร  บริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด โทรศัพท  0-2831-3549 
 

(ตามมติท่ีประชุมคณะผูบริหาร ปณท ครั้งท่ี 5/2552 ลว.18 มิ.ย.52) 
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รูปอาคารศูนยฝกอบรม บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ีจอดรถ ดานหนา  
 

  
 

รูปท่ีจอดรถ ดานหลัง  
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รูปภายในอาคารศูนยฝกอบรม บรษิทั ไปรษณียไทย จํากัด 
 
 

 
 

รูปพื้นที่สํานักงาน ชั้น 5 
 

  
 

รูปพื้นที่สํานักงาน ชั้น 6 
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รูปพื้นที่สํานักงาน ชั้น 7  
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แผนที่ตั้ง 
อาคารศูนยฝกอบรม บริษทั ไปรษณียไทย จํากัด

อาคารศูนยฝกอบรม  
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
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แบบคําขอใชพื้นที่และอาคารสถานที่ของ ปณท 
 
 

ที่............................... 
 

วันที่........................... 
 

เร่ือง การขอใชพื้นที่และอาคารสถานที่ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
 
เรียน ......................................................... 
 

ดวยขาพเจา..............................ตัวแทนนิตบิุคคล...............................ตั้งอยูเลขที่..........................
หมูที่........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต............................
จังหวดั..................................รหัสไปรษณยี.................................โทรศัพท........................................................ 
มีความประสงคจะขอใชพืน้ที่และอาคารสถานที่ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ที่......................................... 
........................................................................................................................................................................... 
บริเวณที่ขอใช ภายในอาคาร   ช้ัน..................พื้นที่........................ตร.ม. 

 ภายนอกอาคาร พื้นที่........................ตร.ม. 
วัตถุประสงคที่ขอใช........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
รายการอุปกรณที่ติดตั้ง...................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
กําหนดระยะเวลาที่ขอใช....................เดือน/ป  ตั้งแตวันที่..............................ถึงวันที่...................................... 

ขาพเจาไดวางเงินมัดจําการใชพื้นที ่
ทั้งจํานวนกรณีใชพืน้ที่ระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน เปนเงนิ............................บาท 
จํานวน 1 เดือน กรณใีชพื้นที่ระยะเวลาเกนิ 1 เดือน แตไมถึง 1 ป เปนเงิน.............................บาท 
ทั้งนี้  หากไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่แลว ยินดใีหนําเงนิขางตนเปนเงนิคาใชพื้นที่ที่ตองชําระทั้งจํานวน

ในวนัที่ไดรับอนุญาตและจะไมขอรับคืนทุกกรณ ี
ขาพเจาไดแนบเอกสารประกอบการขอใชพื้นที่และแบบแปลนในการกอสราง/ติดตัง้  ดังนี ้

กรณีบุคคลธรรมดา 
สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน 1 ฉบับ 
สําเนาทะเบยีนบาน 1 ฉบับ 
แบบแปลน แผนผังการใชพืน้ที่ หรือจุดทีต่ิดตั้งอุปกรณ 
อ่ืน ๆ.............................................................................................................................................. 
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กรณีนิติบุคคล 

สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบานของผูมีอํานาจลงนามผูกพนันติิบุคคล 1 ชุด 
หนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคาฯ ซ่ึงออกไมเกิน 6 เดือน 
หนังสือมอบอํานาจ ซ่ึงผนึกอากรแสตมปตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 
สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจอยางละ 1 ฉบบั 
แบบแปลน แผนผังการใชพืน้ที่  หรือจุดทีต่ิดตั้งอุปกรณ  จํานวน...............ฉบับ 
อ่ืน ๆ.............................................................................................................................................. 
ขาพเจาไดรับทราบเงื่อนไข/หลักเกณฑ และขอสงวนสิทธิของ ปณท ในการขอใชพื้นที่               

และอาคารสถานที่ของ ปณท  ตลอดระเบียบ ปณท ฉบับที่ 50 วาดวย การใหใชพื้นทีแ่ละอาคารสถานที่ของ ปณท 
พ.ศ. 2548  และอัตราคาบํารุงรักษาพื้นทีแ่ละอาคารสถานที่ คาสาธารณูปโภคเปนอยางดี และยนิดีปฏิบัติตาม
ทุกประการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตดวย  จักขอบคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(                                          ) 
ผูขอใชพื้นที่  ผูจัดการ/กรรมการผูจัดการ/ผูรับมอบอํานาจ 
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1) บันทึกการพิจารณาของหนวยงานเจาของพื้นท่ี (ปณ.  ศป.  ศฝ.) 
เรียน ฝปน.(      )/ฝปข..................ผาน สพ./ปจ. 
 ปณ./ศป./ศฝ..........................ตรวจสอบแลวมีความเห็นวา พื้นที่ที่ขอใชขนาด...................ตร.ม. 
คาบํารุงรักษาพื้นที่ ตร.ม.ละ......................บาท/เดือน  คาสาธารณูปโภค..............................บาท/เดอืน 
คาไฟฟาและคาระบบปรับอากาศ......................................บาท/ตร.ม./เดอืน  รวมเปนคาใชพื้นที่ทั้งส้ิน 
........................................บาท/เดือน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

สามารถใหใชพื้นที่ได  เนื่องจาก.............................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
และไดรับเงนิมัดจําไวแลว 
ไมสามารถใหใชพื้นที่ได  เนือ่งจาก......................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
อ่ืน ๆ........................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. 
 
 

ลงชื่อ............................................ 
(...............................................) 

ตําแหนง หน.ปณ./หน.ศป./หน./ศฝ.................. 
วันที่.......................................... 

 
 

2) บันทึกการพิจารณาของสํานกังานพืน้ท่ี (สพ.  ปจ.) 
เรียน ฝปน.(     )/ฝปข..................... 
 สพ./ปจ............................................พิจารณาแลวมีความเห็นดังนี ้

เห็นควรใหใชพื้นที่ได  เนื่องจาก................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
ไมสามารถใหใชพื้นที่ได  เนือ่งจาก........................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
อ่ืน ๆ.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

 
 

ลงชื่อ............................................ 
(...............................................) 

ตําแหนง หน.สพ./หน.ปจ.................. 
วันที่.......................................... 
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3) บันทึกการพิจารณาของ ปน./ปข. ตนสงักัด 
เรียน หน.ปณ./หน.ศป./หน.ศฝ.................................ผาน สพ./ปจ. 
 ปน.(      )/ปข.................พิจารณาแลวมีความเห็นดังนี ้

อนุญาตใหใชพื้นที่ได  เนื่องจาก.................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
ไมสามารถใหใชพื้นที่ได  เนือ่งจาก........................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
อ่ืน ๆ.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

 
 

ลงชื่อ............................................ 
(...............................................) 
ตําแหนง ฝปน.(      )/ฝปข.......... 
วันที่.......................................... 

 



เอกสารประกอบสําหรับการขอใชพืน้ท่ีและอาคารสถานที่ของ ปณท 
 

กรณีบุคคลธรรมดา 
                     แบบคําขอใชพื้นที่และอาคารสถานที่ของ ปณท  1 ฉบับ (ถามี)* 

สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน 1 ฉบับ 
สําเนาทะเบยีนบาน 1 ฉบับ 

 
กรณีนิติบุคคล 
                     แบบคําขอใชพื้นที่และอาคารสถานที่ของ ปณท  1 ฉบับ (ถามี)* 

สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบานของผูมีอํานาจลงนามผูกพนั 
                      นติิบุคคล 1 ชุด 

หนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคาฯ ซ่ึงออก 
                    ไมเกิน 6 เดือน 

หนังสือมอบอํานาจ ซ่ึงผนึกอากรแสตมปตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 
สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจอยางละ 1 ฉบบั 

 
* สามารถขอไดจากที่ทําการทั่วประเทศ หรือ Download เอกสารไดจาก 
WWW.THAILANDPOST.CO.TH -> หมวดสินคาและบริการ -> อ่ืน ๆ ->  บริการใหเชาพื้นที่ -> 
แบบคําขอใชพื้นที่และอาคารสถานที่ของ ปณท  
 

http://www.thailandpost.co.th/


ขั้นตอนการขอใชพื้นที่และอาคารสถานทีข่อง ปณท 
 
 ผูขอใชพื้นที่เตรียม แบบคําขอใชพื้นที่ พรอมเอกสารตาง ๆ 

และแจงความประสงคขอใชพื้นที่  

เสร็จสิ้นกระบวนการ 

ไมอนุญาต 

ผูขอใชพ้ืนที่ไมยอมรับ
เงื่อนไข 

ผูขอใชพ้ืนที่ยอมรับเงื่อนไข 

แจงผูขอใชพ้ืนที่ใหเขา
ใชพ้ืนที่ตามวันที่ขอใช 

อนุญาต 

หนวยงานเจาของพื้นที่พิจารณาระยะเวลาที่ขอใช 

ยื่นแบบคําขอใชพื้นที่ พรอมเอกสารตาง ๆ  
และเรียกเก็บคาใชพื้นที่ลวงหนา 

หนวยงานเจาของพื้นที่แจงเงื่อนไขในการใชพื้นที่เบื้องตน
พรอมทั้งแจงอัตราคาบํารุงรักษาพื้นทีต่ามระเบียบ ปณท 






