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คู่มือส าหรับประชาชน : ตาม พรบ.การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ.2558  
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
กรมธนารักษ์  กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การก่อสร้างสะพาน ทางเช่ือม วางทอ่ระบายน า้ ท าทางเข้า-ออก ผา่นท่ีราชพสัด ุ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง,สว่นภมูิภาค, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การก่อสร้างสะพาน ทางเช่ือม วางทอ่ระบายน า้ 
ท าทางเข้า-ออก ผา่นท่ีราชพสัด ุ14/07/2558 15:43  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ                                                                     

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     

โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081   
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีมีความประสงค์จะขอเชา่หรือขอพฒันาท่ีราชพสัดท่ีุเชา่ จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนด     และก่อนท่ีผู้ ย่ืนค าขอจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่
เป็นไปตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้  
หมายเหตุ  
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน  
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัท าการ ส านกังาน      

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

 ตรวจสอบข้อมลู

ตรวจสอบแบบแปลนและ 

จดัท าแผนท่ี 

 

 

30 วนัท าการ ส านกังาน        

ธนารักษ์พืน้ท่ี     

ศรีสะเกษ  

- 

3) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูก าหนด

เง่ือนไขเสนอผู้ มีอ านาจ

พิจารณา 

 

7 วนัท าการ ส านกังาน        

ธนารักษ์พืน้ท่ี     

ศรีสะเกษ  

- 



3/241 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิ 

 

5 วนัท าการ ส านกังาน        

ธนารักษ์พืน้ท่ี     

ศรีสะเกษ  

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   43 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ชดุ - 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบแปลนพร้อม

รายการประกอบ

- 7 0 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แบบแปลน 

2) 
รายการค านวณ

โครงสร้างอาคาร 

- 3 0 ชดุ - 

3) 

หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุและ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชดุ - 

4) 

ส าเนา

ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

และ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชดุ - 

5) 

สญัญาเชา่ ส านกังาน         

ธนารักษ์พืน้ท่ี      

ศรีสะเกษ 

1 0 ฉบบั - 

6) 

หนงัสือมอบ

อ านาจ 

- 1 1 ชดุ (กรณีมอบอ านาจ 

หนงัสือมอบอ านาจ    

ผู้มอบอ านาจ - 

ส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือบตัร
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประจ าตวัเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐ หรือ บตัร

ประจ าตวัข้าราชการ

บ านาญ พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง - 

ส าเนาทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรองส าเนา

ถกูต้อง ผู้ รับมอบ

อ านาจ - ส าเนาบตัร

ประจ าตวัประชาชน 

หรือบตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือ

บตัรประจ าตวั

ข้าราชการบ านาญ 

พร้อมรับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้านพร้อม

รับรองส าเนาถกูต้อง 

) 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที่ทางราชการก าหนดตามระเบียบฯ 

- คา่ทดแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพสัดเุป็นเงินก้อนเดียว (จ านวนเงินท่ี..) 

- คา่ธรรมเนียมการตรวจแบบ 

- คา่ธรรมเนียมการรังวดั 

- วางหลกัประกนัความเสียหายระหวา่งการก่อสร้าง  
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- และเงินอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ีส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ    

ชัน้1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000  โทรศพัท์ 0-4561-1571    

หรือ ท่ีส านกัเลขานกุารกรม สว่นอ านวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400  

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน2) จดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม             

สว่นอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน3) ทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข  02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th                                        

ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิให้กระทรวงคลัง 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
กรมธนารักษ์  กระทรวง: กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิให้กระทรวงคลงั  
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ 

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคาร              
ยกกรรมสิทธ์ิให้กระทรวงคลงั 13/07/2558 14:08  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จงัหวดัศรีสะเกษ     

โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในท่ีราชพสัดท่ีุเชา่จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนา
รักษ์ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไป
ตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้  
 
หมายเหตุ  
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน  
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัท าการ ส านกังาน         

ธนารักษ์พืน้ท่ี      

ศรีสะเกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบผลงานและ

ระยะเวลาท่ีขอขยายการ

ก่อสร้าง 

 

10 วนัท าการ ส านกังาน         

ธนารักษ์พืน้ท่ี      

ศรีสะเกษ 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบหลกัฐานและ

รวบรวมข้อมลูก าหนด

เง่ือนไขพร้อมเสนอ

ความเห็นผู้ มีอ านาจ

7 วนัท าการ ส านกังาน         

ธนารักษ์พืน้ท่ี      

ศรีสะเกษ 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พิจารณา 

 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ตรวจสอบหลกัฐานและ

รวบรวมข้อมลูก าหนด

เง่ือนไขพร้อมเสนอ

ความเห็นผู้ มีอ านาจ

พิจารณา 

 

5 วนัท าการ ส านกังาน         

ธนารักษ์พืน้ท่ี      

ศรีสะเกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   23 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) กรณีนิตบิคุคล     
- ส าเนาหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บคุคลและ
หนงัสือมอบ
อ านาจ (กรณีท่ี
ได้รับมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการ
แทน) 

- 1 1 ฉบบั - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ไมมี่เอกสารท่ี

ต้องย่ืนประกอบ 

- 0 0 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที่ทางราชการก าหนดตามระเบียบฯ 

- คา่ธรรมเนียมการอนญุาต 100 บาท 
- คา่ตอบแทนการใช้ประโยชน์ท่ีดนิระหวา่งก่อสร้างเทา่กบัคา่เชา่อาคาร  
- และเงินอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ  

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 

โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 

หรือทีส่ านกัเลขานกุารกรม ส่วนอ านวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน2) จดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม             

สว่นอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน3) ทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข 02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 
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5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอแก้ไขช่ือ-ช่ือสกุลในเอกสารการเช่า 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การขอแก้ไขช่ือ-ช่ือสกลุในเอกสารการเช่า 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส านกัธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ /สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 1  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 3  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอแก้ไขช่ือ-ช่ือสกลุในเอกสารการเชา่ 
14/07/2558 16:36  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ  ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ                                                                     

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     

โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัหาประโยชน์ในท่ีราชพสัด ุพ .ศ. 2552 ข้อ 24 ก าหนดให้การจดัให้เชา่ท่ี

ราชพสัด ุการใช้สิทธิตามสญัญาเชา่ การบอกเลิกสญัญาเชา่ การจดัท าสญัญาตา่งตอบแทนอ่ืนนอกเหนือการ

จดัให้เชา่ การใช้สิทธิตามสญัญาตา่งตอบแทนและการบอกเลิกสั ญญาตา่งตอบแทน ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ

กรมธนารักษ์ ซึง่ตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วผู้ เชา่ท่ีดนิราชพสัดท่ีุมีความประสงค์จะเปล่ียนช่ือ- ช่ือสกลุ จงึสามารถ

ด าเนินการได้โดยความเห็นชอบจากกรมธนารักษ์ โดยเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ี

กรมธนารักษ์ก าหนดและก่อนท่ีผู้ ย่ืนค าขอจะลงนามในค า ขอจะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความ

ถกูต้องวา่เป็นไปตามความประสงค์หรือไม ่ และในการรับค าขอเอกสารหลกัฐานท่ีต้องแนบประกอบในการย่ืนค า

ขอให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้ 

หมายเหต ุ 
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน  
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

1. รับค าร้อง 

ตรวจสอบเอกสาร รวบรวม

เสนอความเห็น 

 

3.5 ชัว่โมง ส านกังาน        

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

2) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

2. ผู้ มีอ านาจ

พิจารณาอนมุตัพิร้อมแจ้ง   

ผู้ เชา่ 

 

3.5 ชัว่โมง ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ  

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   1 วนัท าการ 
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14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สญัญาเชา่ ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

1 0 ฉบบั - 

2) 

ใบส าคญัแสดง

การเชา่ท่ีราช

พสัด ุ

ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

1 0 ฉบบั - 

3) 
บตัรประจ าตวัผู้

เชา่ 

ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

1 0 ฉบบั - 

4) 
หนงัสือมอบ

อ านาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอ านาจ 

หนงัสือมอบ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อ านาจ ผู้มอบ

อ านาจ - ส าเนา

บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอ านาจ - 

ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที่ทางราชการก าหนดตามระเบียบฯ 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1)  ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ี ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ                                                                     

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     

โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081 หรือ ทีส่ านกัเลขานกุารกรม ส่วนอ านวยการกรมธนารักษ์ 

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน2) จดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม              

สว่นอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน3) ทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข  02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ    

"ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 
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6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิให้กระทรวงคลัง 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิให้กระทรวงคลงั  

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง : 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 1  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 2  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร           
ยกกรรมสิทธ์ิให้กระทรวงคลงั 13/07/2558 11:48  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ  ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ี ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ                                                                     

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     

โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081     

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในท่ีราชพสัดท่ีุเชา่จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนา
รักษ์ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไป
ตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้  
 
หมายเหต ุ 
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน  
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

 

 

1 วนัท าการ ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี   

ศรีสะเกษ 

 

 

- 

 

 

2) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลู 

 

2 วนัท าการ ส านกังาน      

ธนารักษ์พืน้ท่ี       

ศรีสะเกษ 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบแบบแปลน 

 

40 วนัท าการ ส านกังาน      

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

4) 
การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูก าหนด

เง่ือนไขเสนอผู้ มีอ านาจ

พิจารณาเง่ือนไขเสนอผู้ มี

7 วนัท าการ ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี   

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อ านาจอนมุตัหิลกัการ 

 

ศรีสะเกษ 

 

5) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

3 วนัท าการ ส านกังาน      

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   53 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

- 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

2) 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

- 1 1 ฉบบั ( 

(ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับรองส าเนา

ถกูต้อง) 

) 

3) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

- 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบแปลนพร้อม

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 7 0 ชดุ - 

2) 
รายการค านวณ

โครงสร้างอาคาร 

- 3 0 ชดุ - 

3) 

หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุและ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชดุ - 

4) 

ส าเนา

ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

- 3 0 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

และ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

5) 

กรณีนิตบิคุคล     

- ส าเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคลและ

หนงัสือมอบ

อ านาจ (กรณีท่ี

ได้รับมอบอ านาจ

ให้ด าเนินการ

แทน) 

- 1 1 ฉบบั - 

6) 

กรณีมอบอ านาจ     

หนงัสือมอบ

อ านาจ     ผู้มอบ

อ านาจ - ส าเนา

บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ                        

บตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

- 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถกูต้อง                      

- ส าเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง     

ผู้ รับมอบอ านาจ 

- ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ                                    

หรือบตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง                         

- ส าเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที่ทางราชการก าหนดตามระเบียบฯ 

 คา่ธรรมเนียมการตรวจแบบ และเงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1)  ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ี ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ                                                                     

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     
โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081 หรือ ทีส่ านกัเลขานกุารกรม ส่วนอ านวยการกรมธนารักษ์ 
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400       
หมายเหตุ- 



24/241 
 

2) ช่องทางการร้องเรียน2) จดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม สว่น

อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน3) ทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข 02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอเช่าท่ีดนิราชพัสดุแทนผู้เช่าเดมิท่ีถงึแก่กรรม 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การขอเชา่ท่ีดนิราชพสัดแุทนผู้ เชา่เดมิท่ีถึงแก่กรรม 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัดุ  
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 2  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 10  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 2  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอเชา่ท่ีดนิราชพสัดแุทนผู้ เชา่เดมิท่ีถึงแก่กรรม  
13/07/2558 16:17  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ  ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ี ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ                                                                     

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     
โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081      
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในท่ีราชพสัดุ ท่ีเชา่จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนา
รักษ์ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไป
ตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้ 
หมายเหต ุ 
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านั กงาน 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้องตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบรังวดัจดัท าแผนท่ี 

 

15 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

จดัท าประกาศขอเชา่เสนอผู้

มีอ านาจลงนามในประกาศ 

 

3 วนัท าการ ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี   

ศรีสะเกษ 

- 

4) 

การพิจารณา 

 

ปิดประกาศ 

 

30 วนัท าการ ส านกังาน      

ธนารักษ์พืน้ท่ีศรี

ศรีสะเกษ 

- 

5) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูก าหนด

เง่ือนไขน าเสนอผู้ มีอ านาจ

อนมุตัิ 

7 วนัท าการ ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

6) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอ านาจอนมุตัพิร้อมแจ้ง

ผู้ขอ 

 

3 วนัท าการ ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   59 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ทะเบียนสมรส กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (- คูส่มรสของผู้

เชา่เดมิ  (คูส่มรส

โดยชอบด้วย

กฎหมาย) 

   

 ใบจด

ทะเบียนสมรส  /

หยา่  (ฉบบัจริง )

และถ่ายส าเนา 

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง  

 กรณีท่ีมี

ชีวิตอยู ่บตัร

ประชาชน และ
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ทะเบียนบ้านของ

คูส่มรส  

และถ่ายส าเนา  

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

 กรณีท่ีไม่

มีชีวิต  ส าเนาใบ

มรณบตัร พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง 

) 

2) 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

หรือบตัรประจ าตวั 

ข้าราชการ

บ านาญ (ฉบบั

จริง)  และถ่าย

ส าเนาพร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง ของผู้ เชา่

แทนและผู้ ท่ีสละ

สิทธิการเชา่

ทัง้หมด) 

3) ส าเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ทะเบียนบ้าน 

(ฉบบัจริง)  และ
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บ้าน ถ่ายส าเนา พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้องของของผู้

เชา่แทน และผู้ ท่ี

สละสิทธิการเชา่

ทัง้หมด) 

 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สญัญาเชา่ฉบบั

เดมิ/ใบส าคญั

แสดงการเชา่/

บตัรประจ าตวัผู้

เชา่ 

ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

1 1 ฉบบั (ถ้าเอกสาร

ดงักลา่วสญูหาย/

ไมพ่บ  ให้ไปแจ้ง

ความหายท่ีสถานี

ต ารวจ และน าใบ

แจ้งความหาย

ดงักลา่วไป

ประกอบการ

พิจารณาเร่ือง

ดงักลา่ว) 

2) 
ใบมรณบตัรของ

ผู้ เชา่เดมิ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 

เอกสารของผู้ขอ

เชา่แทนผู้ เชา่เดมิ

ท่ีถึงแก่กรรม 

- 1 1 ฉบบั (1.   หนงัสือสละ

สิทธิการเชา่ท่ีราช

พสัดท่ีุมีลายมือช่ือ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู้ ท่ีมีสิทธิขอเชา่

แทนผู้ เชา่เดมิ                  

แตข่อสละสิทธิ

การเชา่ทัง้หมด 

2.   หนงัสือการ

สละสิทธิการขอ

ถอนเงินประกนั

การเชา่ ของ

ทายาทท่ีมีสิทธิรับ

มรดก                   

แตป่ระสงค์จะ

สละสิทธิการขอรับ

เงินประกนัการเชา่

ทัง้หมด 

3.   บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

หรือบตัรประจ าตวั 

ข้าราชการ

บ านาญ (ฉบบั

จริง)  และถ่าย

ส าเนาพร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง ของผู้ เชา่

แทนและผู้ ท่ีสละ

สิทธิการเชา่



31/241 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ทัง้หมด 

4.   ทะเบียนบ้าน 

(ฉบบัจริง)  และ

ถ่ายส าเนา พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้องของของผู้

เชา่แทน และผู้ ท่ี

สละสิทธิการเชา่

ทัง้หมด 

5.   คูส่มรสของผู้

ท่ีสละสิทธิการ

เชา่/สละสิทธิการ

ขอถอนเงินประกนั 

(คูส่มรสโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย)    

 ส าเนาใบ

จดทะเบียนสมรส 

 /หยา่  พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง 

 กรณีท่ีมี

ชีวิตอยู ่ - ส าเนา

บตัรประชาชน

และส าเนา

ทะเบียนบ้าน 

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

                     - 

หนงัสือยินยอมให้

ท านิตกิรรมของคู่

สมรส 

 กรณีท่ีไม่

มีชีวิต  ส าเนาใบ

มรณบตัร พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง)  

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ  (ช าระล่วงหน้าเป็นรายปี) 

หมายเหตุ - 

2) ค่าธรรมเนียมการจัดเช่าให้เช่า  2 เท่า ของค่าเช่า 1 ปี  (กรณียื่นค าร้องภายหลังระยะเวลาที่ทาง
ราชการก าหนด) 

หมายเหตุ – 

 

3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 

หมายเหตุ ( 

- เนือ้ทีไ่ม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง 

- เนือ้ทีเ่กิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ใหเ้รียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง  

- เนือ้ทีเ่กิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ใหเ้รียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง  

- เนือ้ทีเ่กิน 10 ไร่ ข้ึนไป  ใหเ้รียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนดัรังวัดหน่ึงครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหน่ึงไร่  

ทัง้นี ้ใหเ้รียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง) 
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4) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ไปด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิส่ิงปลูกสร้าง หลังละ  200.-บาท 

ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

หมายเหตุ - 

5) เงนิประกันสัญญาเช่า (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี) 

หมายเหตุ - 

และเงินอ่ืน (ถ้ามี) 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1)  ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ี ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ                                                                     

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     

โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081 หรือ ทีส่ านกัเลขานกุารกรม ส่วนอ านวยการกรมธนารักษ์ 

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400      

 หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม                 

สว่นอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘ 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ         

"ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 



34/241 
 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอเช่าที่ดนิราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอเชา่ท่ีดนิราชพสัดเุพ่ือประกอบการเกษตร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ 

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 251 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอเชา่ท่ีดนิราชพสัดเุพ่ือประกอบการเกษตร 
13/07/2558 14:20  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ  ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ี ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ                                                                     

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     
โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081      
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีมีความประสงค์จะขอเชา่หรือขอพฒันาท่ีราชพสัดท่ีุเชา่ จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนด และก่อนท่ีผู้ ย่ืนค าขอจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่
เป็นไปตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้  
หมายเหตุ  
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน  
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัท าการ ส านกังาน      

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ตรวจสอบข้อมลูและจดัท า

แผนท่ี 

 

20 วนัท าการ ส านกังาน      

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

3) 

- 

 

จดัท าประกาศขอเชา่เสนอผู้

มีอ านาจลงนามในประกาศ 

 

3 วนัท าการ ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

4) 

- 

 

ปิดประกาศ 30 วนั 

 

30 วนั ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

5) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูก าหนด

เง่ือนไขเสนอผู้ มีอ านาจ

พิจารณา 

7 วนัท าการ ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

6) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

5 วนัท าการ ส านกังาน      

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   66 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 53 วนัท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (หรือบตัร

ประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัรประจ า

ข้าราชการ

บ านาญ (ฉบบั

จริง) พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง ) 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง) 

 
 
 
 



38/241 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนท่ีสงัเขป

บริเวณท่ีขอเชา่

หรือแผนท่ีแสดง

ต าแหนง่ท่ีดนิ

เพ่ือขอเชา่ 

ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

1 0 ฉบบั - 

2) 

กรณีนิตบิคุคล

ส าเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคลและ

หนงัสือมอบ

อ านาจ 

- 1 0 ฉบบั - 

3) 

กรณีมอบอ านาจ

ใช้เอกสาร       

1.1 หนงัสือมอบ

อ านาจ -

 ผู้มอบ

อ านาจ  1)

 ส าเนา

บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

- 0 0 ฉบบั - 



39/241 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง   2)   

ส าเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

   -

 ผู้ รับ

มอบอ านาจ และ

พยานการมอบ

อ านาจ              

1)    ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 หรือบตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง  2)

 ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า (ต่อปี ) ตามระเบียบของทางราชการ 

หมายเหตุ - 

2) ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า 2 เท่าของค่าเช่า 1 ปี 

หมายเหตุ - 

3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 
- เนือ้ที่ไม่เกิน 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 ขึน้ไป เรียกเก็บเพิ่มขึน้ไร่ละ 100 บาทต่อการรังวัดหน่ึงครัง้  
แต่ทัง้นีไ้ม่เกินแปลงละ 1,000 บาท ต่อการนัดรังวัดหน่ึงครัง้ 

หมายเหตุ - 

4) เงนิประกันสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่า 1 ปี 

หมายเหตุ - 

5) อัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม หรือเงนิอ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

หมายเหตุ - 

และเงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ี ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ                                                                     

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     

โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081  หรือ ท่ีส านกัเลขานกุารกรม สว่นอ านวยการกรมธนารักษ์ 

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม                 

สว่นอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 
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3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข 0 2278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ         

"ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอเช่าที่ดนิราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอ่ืน (กรณียกเว้นการประมูลและ
มีอัตราค่าเช่าคงที่แล้ว) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอเชา่ท่ีดนิราชพสัดเุพ่ือประโยชน์อยา่งอ่ืน (กรณียกเว้นการประมลูและมีอตัราคา่

เชา่คงท่ีแล้ว) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอเชา่ท่ีดนิราชพสัดเุพ่ือประโยชน์อยา่งอ่ืน 
(กรณียกเว้นการประมลูและมีอตัราคา่เชา่คงท่ีแล้ว) 13/07/2558 15:39  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ  ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ี ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ                                                                     

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     

โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081      
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีมีความประสงค์จะขอเชา่หรือขอพฒันาท่ีราชพสัดท่ีุเชา่ จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนด และก่อนท่ีผู้ ย่ืนค าขอจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่
เป็นไปตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนา รักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้  
 
หมายเหตุ  
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่ับปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน  
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัท าการ ส านกังาน      

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบข้อมลูและจดัท า

แผนท่ี 

 

15 วนัท าการ ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูก าหนด

เง่ือนไขเสนอผู้ มีอ านาจ

พิจารณา 

 

7 วนัท าการ ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี   

ศรีสะเกษ 

- 



44/241 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

5 วนัท าการ ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   28 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (หรือบตัร

ประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ (ฉบบั

จริง) พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง) 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง) 

3) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

4) หนงัสือรับรองนิติ - 1 1 ฉบบั (กรณีนิตบิคุคล) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บคุคล 

5) 

กรณีมอบอ านาจ  

หนงัสือมอบ

อ านาจ  ผู้มอบ

อ านาจ - ส าเนา

บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง  - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง  

ผู้ รับมอบอ านาจ 

- ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

- 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง – ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

6) 

กรณีบคุคลการ

ย่ืนค าร้องผู้

ประสงค์ขอเชา่

ต้องมาแสดงตน

และย่ืนค าร้อง

ด้วยตนเอง 

ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

0 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนท่ีสงัเขป

บริเวณท่ีขอเชา่

หรือแผนท่ีแสดง

ต าแหนง่ท่ีดนิ

เพ่ือขอเชา่ 

ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

1 0 ฉบบั - 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม หรือเงนิอ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

- คา่เชา่ (ตอ่ปี ) ตามระเบียบของทางราชการ 
- คา่ธรรมเนียมการจดัให้เชา่ในอตัราร้อยละสองของราคาท่ีดนิคูณด้วยจ านวนปีท่ีให้เชา่ หรือตามท่ีราชการ
ก าหนด 
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- คา่ธรรมเนียมการรังวดั  
     เนือ้ท่ีไมเ่กิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท 
     เกินกวา่ 1 ไร่ แตไ่มเ่กิน 5 ไร่ แปลงละ 300 บาท 
     เกินกวา่ 5 ไร่ แตไ่มเ่กิน 10 ไร่ แปลงละ 500 บาท 
     หากเกินกวา่ 10 ไร่ ขึน้ไป เรียกเก็บเพิ่มขึน้ไร่ละ 100 บาทตอ่การรังวดัหนึง่ครัง้ แตท่ัง้นีไ้มเ่กินแปลงละ 1,000 บาท
ตอ่การนดัรังวดัหนึง่ครัง้ 
-  เงินประกนัสญัญาเชา่เทา่กบัคา่เชา่ 1 ปี 
-  อตัราคา่เชา่ คา่ธรรมเนียม หรือเงินอ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  
และเงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองท่ี ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ                                                                     

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     

โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081  หรือที ่ส านกัเลขานกุารกรม ส่วนอ านวยการกรมธนารักษ์ 

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

 หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม                 

สว่นอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข 0 2278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ        

"ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดมิท่ีถงึแก่กรรม 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอเชา่อาคารราชพสัดแุทนผู้ เชา่เดมิท่ีถึงแก่กรรม 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอเชา่อาคารราชพสัดแุทนผู้ เชา่เดมิท่ีถึงแก่
กรรม 14/07/2558 14:14  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ี ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ                                                                     

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     
โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081      
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในท่ีราชพสัดท่ีุเชา่จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนา
รักษ์ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไป
ตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้  
 
หมายเหตุ  
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน  
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัท าการ ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบข้อมูลและจดัท า

แผนท่ี 

 

15 วนัท าการ ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี      

ศรีสะเกษ 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบสภาพอาคาร 

 

20 วนัท าการ ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

4) 

การพิจารณา 

 

จดัท าประกาศขอเชา่เสนอผู้

มีอ านาจลงนามในประกาศ 

 

3 วนัท าการ ส านกังาน        

ธนารักษ์พืน้ท่ี     

ศรีสะเกษ 

- 

5) การพิจารณา ปิดประกาศ 30 วนั ส านกังาน          

ธนารักษ์พืน้ท่ี     

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

  ศรีสะเกษ 

6) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูก าหนด

เง่ือนไขเสนอผู้ มีอ านาจ

พิจารณาอนมุตัิ 

 

7 วนัท าการ ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

7) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

3 วนัท าการ ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   79 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ  

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สญัญาเชา่ฉบบั

เดมิ 

ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

1 1 ฉบบั (ถ้าเอกสาร

ดงักลา่วสญูหาย/

ไมพ่บ ให้ไปแจ้ง

ความหายท่ีสถานี
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ต ารวจ โดยน าใบ

บนัทกึประจ าวนั

ดงักลา่วไป

ประกอบการ

พิจารณาเร่ือง

ดงักลา่ว) 

2) 
ใบมรณบตัรของ

ผู้ เชา่เดมิ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 

คูส่มรสของผู้ เชา่

เดมิ (คูส่มรสโดย

ชอบด้วย

กฎหมาย)     - 

ใบจดทะเบียน

สมรส/หยา่ (ฉบบั

จริง) และถ่าย

ส าเนา พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง       กรณี

ท่ีมีชีวิตอยู ่บตัร

ประจ าตวั

ประชาชนและ

ทะเบียนบ้าน 

(ฉบบัจริง)                           

และถ่ายส าเนา 

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง       

กรณีท่ีไมมี่ชีวิต 

- 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ส าเนาใบมรณ

บตัร พร้อม

รับรองส าเนา 

(ฉบบัจริง) 

4) 

เอกสารท่ีทายาท

โดยธรรมของผู้

เชา่เดมิท่ีถึงแก่

กรรม จะต้อง

จดัเตรียมให้

ครบถ้วน 

- 1 1 ฉบบั (1. หนงัสือสละ

สิทธิการเชา่ท่ีราช

พสัด ุ

2. หนงัสือการสละ

สิทธิการขอถอน

เงินประกนั 

3. บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัรประจ าตวั 

ข้าราชการ

บ านาญ (ฉบบั

จริง) และถ่าย

ส าเนา พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง ของผู้ เชา่ 

แทน/ผู้ ท่ีสละสิทธิ

การเชา่ทัง้หมด 

4. ทะเบียนบ้าน 

(ฉบบัจริง) และ

ถ่ายส าเนา พร้อม

รับรองส าเนา



54/241 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถกูต้อง ของผู้ขอ

เชา่แทน/ 

ผู้ ท่ีสละสิทธิการ

เชา่ทัง้หมด 

5. หลกัฐานการ

เปล่ียนช่ือตวั ช่ือ

สกลุ (ฉบบัจริง) 

และถ่ายส าเนา  

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง (ถ้า

มี) 

) 

5) 

หนงัสือมอบ

อ านาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอ านาจ 

ผู้มอบอ านาจ - 

ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ 

บตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง 

                     - 

ส าเนาทะเบียน
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บ้านพร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอ านาจ

และพยานการ

มอบอ านาจ       

                     - 

ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ          

หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง 

                     - 

ส าเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที่ทางราชการก าหนดตามระเบียบฯ 

1) คา่เชา่ ตามระเบียบของทางราชการ  (ช าระลว่งหน้าเป็นรายปี) 
2) คา่ธรรมเนียมการจดัให้เชา่อาคารท่ีราชพสัดุ 

 อาคาร       = (ร้อยละ 20 ของราคาท่ีดนิ + (ราคาก่อสร้างอาคารปัจจบุนั – คา่เส่ือมตามสภาพ) * จ านวนปีท่ีให้เชา่ 

15 
 



56/241 
 

 

3) คา่ธรรมเนียมการรังวดั  
3.1 เนือ้ท่ีไมเ่กิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ตอ่การนดัรังวดัหนึง่ครัง้ 
3.2 เนือ้ท่ีเกิน 1 ไร่  แตไ่มเ่กิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ตอ่การนดัรังวดัหนึง่ครัง้  
3.3 เนือ้ท่ีเกิน 5 ไร่  แตไ่มเ่กิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ตอ่การนดัรังวดัหนึง่ครัง้ 
3.4  เนือ้ท่ีเกิน 10 ไร่ ขึน้ไป  ให้เรียกเก็บเพิ่มขึน้ไร่ละ 100.-บาท ตอ่การนดัรังวดัหนึง่ครัง้ เศษ ของไร่ปัด

เป็นหนึง่ไร่  ทัง้นี ้ให้เรียกเก็บไมเ่กินแปลงละ 1,000.-บาท ตอ่การนดัรังวดัหนึง่ครัง้ 
4) คา่ธรรมเนียมการอนญุาตให้ไปด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิสิ่งปลกูสร้างหลงัละ 200.-บาท 
5) เงินประกนัสญัญาเชา่ (เทา่กบัคา่เชา่ 1 ปี)  

และเงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ี ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ                                                                     

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     

โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081  หรือท่ี ส านกัเลขานกุารกรม สว่นอ านวยการกรมธนารักษ์ 

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม                 

สว่นอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข 02 278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ        

"ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 
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6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยุร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอตอ่อายสุญัญาเชา่อาคารราชพสัดุ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจัดหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติิ 

 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 1  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 7  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 1  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายสุญัญาเชา่อาคารราชพสัด ุ
14/07/2558 16:35  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ี ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ                                                                     

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     
โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081      
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอตอ่อายสุญัญาเชา่อาคารราชพสัด ุจะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนา
รักษ์ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไป
ตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้ 
 
หมายเหตุ  
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน  
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้องตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วนัท าการ ส านกังาน      

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบรังวดัจดัท าแผนท่ี 

 

15 วนัท าการ ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี     

ศรีสะเกษ 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบสภาพอาคาร 

 

20 วนัท าการ ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี     

ศรีสะเกษ 

- 

4) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูก าหนด

เง่ือนไขน าเสนอผู้ มีอ านาจ

อนมุตัิ 

 

7 วนัท าการ ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

5) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอ านาจอนมุตัพิร้อมแจ้ง

ผู้ขอ 

 

3 วนัท าการ ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   46 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (หรือบตัร

ประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ (ฉบบั

จริง)  และถ่าย

ส าเนาพร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง) 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง ) 

3) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (กรณีนิตบิคุคล  

ส าเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ

อ านาจ (กรณีท่ี

ได้รับมอบอ านาจ

ให้ด าเนินการ

แทน)) 

5) 

หนงัสือมอบ

อ านาจ -

 ผู้มอบ

อ านาจ  1)

 ส าเนา

บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง   2)   

ส าเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

- 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

   -

 ผู้ รับ

มอบอ านาจ และ

พยานการมอบ

อ านาจ              

1)    ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 หรือบตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง  2)

 ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้องก

ต้อง 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สญัญาเชา่ฉบบัผู้

เชา่ 

ส านกังาน         

ธนารักษ์พืน้ท่ี        

1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ศรีสะเกษ 

2) 

หมายเหต ุ กรณี

ท่ีอาคารราชพสัดุ

อยูใ่นความ

ครอบครองใช้

ประโยชน์ของ

สว่นราชการใน

การย่ืนขอตอ่อายุ

สญัญาเชา่

อาคารราชพสัดุ

จะต้องแนบ

หนงัสือให้ความ

ยินยอมของสว่น

ราชการนัน้ๆ มา

พร้อมด้วย 

- 1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ช าระล่วงหน้าเป็นรายเดือน) 

หมายเหตุ - 
2) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าตามระเบียบของทางราชการ 

2.1 เพื่อใช้ในกิจการอันเป็นสาธารณกุศลที่ไม่ได้มุ่งหาก าไร  ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
2.2 เพื่อประโยชน์อย่างอ่ืนนอกจาก 2.1 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเม่ือครบก าหนดอายุสัญญาเช่า  
ดังนี ้
2.2.1 กรณีขอต่ออายุสัญญาเช่า 5 ปี ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเท่ากับ 
ร้อยละ 30 {[ร้อยละ 20 ของราคาที่ดนิ +(ราคาก่อสร้างอาคารปัจจุบัน-ค่าเส่ือมตามสภาพ)]/15} x 5 
2.2.2 กรณีต่ออายุสัญญาเช่าครัง้ละ ไม่เกิน 3 ปี ให้ 
หมายเหตุ – 
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3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 
3.1 เนือ้ที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหน่ึงครัง้ 
3.2 เนือ้ที่เกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหน่ึงครัง้  
3.3 เนือ้ที่เกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหน่ึงครัง้  
3.4 เนือ้ที่เกิน 10 ไร่ ขึน้ไป  ให้เรียกเก็บเพิ่มขึน้ไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหน่ึงครัง้ เศษของไร่ปัด
เป็นหน่ึงไร่  ทัง้นี ้ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหน่ึงครัง้ 

หมายเหตุ  

4) ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร 
เนือ้ท่ีปลูกสร้างไม่เกิน 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บในอัตรา 200.- บาท ต่อการนัดรังวัดหน่ึงครัง้  ถ้าเนือ้ที่
ปลูกสร้างเกินกว่า 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บเพิ่มขึน้ตามส่วน  ทัง้นี ้ให้เรียกเก็บไม่เกินครัง้ละ 2,000.- 
บาท 

หมายเหตุ - 

5) เงนิประกันสัญญาเช่า  (เท่ากับค่าเช่า 3 เดือน) 

หมายเหตุ - 

และเงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ี ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ                                                                     

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     

โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081  หรือที ่ส านกัเลขานกุารกรม ส่วนอ านวยการกรมธนารักษ์ 

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม                 

สว่นอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข 0 2278 5538 

หมายเหตุ- 
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4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ        

"ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอน าที่ดนิราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือการจัดหาประโยชน์ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอน าท่ีดนิราชพสัดไุปจดัให้เชา่ชว่งหรือการจดัหาประโยชน์  

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 1  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 1  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอน าท่ีดนิราชพสัดไุปจดัให้เชา่ชว่งหรือการ
จดัหาประโยชน์ 13/07/2558 12:23  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ี ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ                                                                     

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     

โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081     
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วันศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในท่ีราชพสัดท่ีุเชา่ จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์ม ท่ี    
กรมธนารักษ์ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่
เป็นไปตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้  
 
หมายเหตุ  
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน  
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้องตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วนัท าการ ส านกังาน      

ธนารักษ์พืน้ท่ี   

ศรีสะเกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบรังวดัจดัท าแผนท่ี 

 

15 วนัท าการ ส านกังาน      

ธนารักษ์พืน้ท่ี   

ศรีสะเกษ 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูก าหนด

เง่ือนไขน าเสนอผู้ มีอ านาจ

อนมุตัิ 

 

7 วนัท าการ ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

4) การลงนาม/ ผู้ มีอ านาจอนมุตัพิร้อมแจ้ง 3 วนัท าการ ส านกังาน       - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ขอ 

 

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   26 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง ) 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สญัญาเชา่ฉบบัผู้

เชา่  (ฉบบัจริง) 

ส านกับริหารท่ีราช

พสัดุ

กรุงเทพมหานคร 

1 1 ฉบบั - 

2) 

กรณีนิตบิคุคล - 

ส าเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคลและ

หนงัสือมอบ

อ านาจ (กรณีท่ี

ได้รับมอบอ านาจ

ให้ด าเนินการ

แทน) 

- 1 1 ฉบบั - 

3) 

กรณีมอบอ านาจ 

หนงัสือมอบ

อ านาจ ผู้มอบ

อ านาจ - ส าเนา

บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

- 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอ านาจ 

- ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ช าระล่วงหน้าเป็นรายปี) 

หมายเหตุ - 

2) ค่าเช่าเพิ่ม  กรณีน าไปให้เช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์ 

หมายเหตุ (  - กรณีน าไปใหเ้ช่าช่วงหรือจดัหาประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์การเช่าเดิม  ใหป้รับปรุงอตัราค่าเช่า

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 
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            - กรณีน าไปใหเ้ช่าช่วงหรือจดัหาประโยชน์นอกเหนือจากวตัถปุระสงค์การเช่าเดิมใหป้รับปรุงอตัราค่า

เช่าเป็นอตัราตามวตัถปุระสงค์ของการใหเ้ช่าช่วงหรือน าไปจดัหาประโยชน์อย่างอืน่แลว้ปรับปรุงอตัราค่าเช่า

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 25 ) 

3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (- เนือ้ทีไ่ม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง 

- เนือ้ทีเ่กิน 1 ไร่แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ใหเ้รียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง  

- เนือ้ทีเ่กิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ใหเ้รียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง  

- เนือ้ทีเ่กิน 10 ไร่ ข้ึนไป  ใหเ้รียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนดัรังวัดหน่ึงครั้ง เศษของไร่ปัดเป็น) 

4) เงนิประกันสัญญาเช่า  (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี รวมกับค่าเช่าช่วง) 

หมายเหตุ - 

และเงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ี ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ                                                                     

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     

โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081  หรือที ่ส านกัเลขานกุารกรม ส่วนอ านวยการกรมธนารักษ์ 

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม                 

สว่นอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข 02 278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ       

"ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 
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5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอน าสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิให้กระทรวงการคลัง            
ไปผูกพันเงนิกู้ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอน าสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิให้กระทรวงการคลงั ไปผกูพนัเงินกู้  
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอน าสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิให้
กระทรวงการคลงั ไปผกูพนัเงินกู้  14/07/2558 17:07  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ  ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ี ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ                                                                     

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     

โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081      
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในท่ีราชพสัดุ ท่ีเชา่จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนา
รักษ์ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไป
ตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้ 
หมายเหตุ  
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านั กงาน 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัท าการ ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูก าหนด

เง่ือนไขเสนอความเห็น 

 

5 วนัท าการ ส านกังาน      

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ขอ 

 

3 วนัท าการ ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   9 วนัท าการ 
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14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง) 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สญัญาก่อสร้าง

อาคารยก

กรรมสิทธ์ิให้

ส านกับริหารท่ีราช

พสัดุ

1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กระทรวงการคลงั กรุงเทพมหานคร 

2) 

หนงัสือหรือ

หลกัฐานยินยอม

ให้กู้ เงินจาก

สถาบนัการเงิน

หรือผู้ให้กู้  

- 1 1 ฉบบั (โดยระบวุงเงิน

และระยะเวลาท่ี

ขอกู้ ) 

3) 

กรณีนิตบิคุคล - 1 1 ฉบบั ( ส าเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ

อ านาจ (กรณีท่ี

ได้รับมอบอ านาจ

ให้ด าเนินการ

แทน) ) 

4) 

หนงัสือมอบ

อ านาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอ านาจ 

ผู้มอบอ านาจ - 

ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอ านาจ - 

ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที่ทางราชการก าหนดตามระเบียบฯ 

- คา่ธรรมเนียมการอนญุาตให้ขาย จ านอง ขายฝากให้เรียกเก็บในสญัญาละ 200 บาท/ครัง้ 

- คา่ธรรมการอนญุาตให้น าสิทธิการเชา่ชว่งกรณีท่ีผู้ เชา่ได้ให้ความยินยอมด้วยแล้วไปท าเง่ือนไขผกูพนัในการ       

กู้ เงิน โดยเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมร้อยละ 0.5 ของเงินกู้  ทัง้นี ้ให้เรียกเก็บไมเ่กิน 100,000 บาท 

- เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ี  ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ                                                                     

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     

โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081 หรือที ่ส านกัเลขานกุารกรม ส่วนอ านวยการกรมธนารักษ์ 

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400      

 หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม สว่น

อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘ 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ        

"ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านักปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอน าอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอน าอาคารราชพสัดไุปเชา่ชว่งหรือจดัหาประโยชน์  

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอน าอาคารราชพสัดไุปเชา่ชว่งหรือจดัหา
ประโยชน์ 13/07/2558 14:27  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ี ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ                                                                     

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     
โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081      
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในท่ีราชพสัดท่ีุเชา่จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนา
รักษ์ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไป
ตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้  
 
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน  
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้องตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ตรวจสอบรังวดัจดัท าแผนท่ี 

 

15 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ตรวจสอบสภาพอาคาร 

 

20 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

4) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูก าหนด

เง่ือนไขน าเสนอผู้ มีอ านาจ

อนมุตัิ 

 

20 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

5) 
การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

5. ผู้ มีอ านาจอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ขอ 

3 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

  เกษ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   46 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง ) 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สญัญาเชา่ฉบบัผู้

เชา่ 

ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

1 1 ฉบบั - 

2) 

กรณีนิตบิคุคล - 

ส าเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคลและ

หนงัสือมอบ

อ านาจ (กรณีท่ี

ได้รับมอบอ านาจ

ให้ด าเนินการ

แทน) 

- 1 1 ฉบบั - 

3) 

กรณีมอบอ านาจ 

หนงัสือมอบ

อ านาจ ผู้มอบ

อ านาจ - ส าเนา

บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

- 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอ านาจ 

- ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ  (ช าระล่วงหน้าเป็นรายเดือน) 

หมายเหตุ - 

2) ค่าเช่าเพิ่ม  กรณีน าไปให้เช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์ 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (- กรณีน าไปใหเ้ช่าช่วงหรือจดัหาประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์การเช่าเดิม  ใหป้รับปรุงอตัราค่าเช่า

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 
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- กรณีน าไปใหเ้ช่าช่วงหรือจดัหาประโยชน์นอกเหนือจากวตัถปุระสงค์การเช่าเดิมใหป้รับปรุงอตัราค่าเช่าเป็น

อตัราตามวตัถปุระสงค์ของการใหเ้ช่าช่วงหรือน าไปจดัหาประโยชน์อย่างอืน่แลว้ปรับปรุงอตัราค่าเช่าเพ่ิมข้ึน ร้อย

ละ 25) 

3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 

หมายเหตุ (- เนือ้ทีไ่ม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง 

- เนือ้ทีเ่กิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ใหเ้รียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง  

- เนือ้ทีเ่กิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ใหเ้รียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง  

- เนือ้ทีเ่กิน 10 ไร่ ข้ึนไป  ใหเ้รียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหน่ึงไร่  

ทัง้นี ้ใหเ้รียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง) 

4) ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร 

หมายเหตุ (- เนือ้ทีป่ลูกสร้างไม่เกิน 50 ตารางวา ใหเ้รียกเก็บในอตัรา 200.- บาท ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง  ถา้

เนือ้ทีป่ลูกสร้างเกินกว่า 50 ตารางวา ใหเ้รียกเก็บเพ่ิมข้ึนตามส่วน  ทัง้นี ้ใหเ้รียกเก็บไม่เกินครั้งละ 2,000.- บาท) 

5) เงนิประกันสัญญาเช่า  (เท่ากับค่าเช่า 3 เดือน รวมกับค่าเช่าช่วง) 

หมายเหตุ - 

และเงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ี  ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ                                                                     

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     

โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081   หรือที ่ส านกัเลขานกุารกรม ส่วนอ านวยการกรมธนารักษ์ 

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม สว่น

อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘ 

หมายเหตุ- 
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4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ         

"ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดนิราชพัสดุ  กรณีที่ต้องรับฟัง
ความคิดเหน็ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์การเชา่ท่ีดนิราชพสัด ุ กรณีท่ีต้องรับฟังความคดิเห็น

ตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที่ 29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์การเชา่ท่ีดนิราช
พสัด ุ กรณีท่ีต้องรับฟังความคดิเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ  13/07/2558 15:58  
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11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ                                                                     

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     

โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081      

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในท่ีราชพสัดท่ีุเชา่จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนา
รักษ์ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไป
ตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจึงจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้ 
 
หมายเหตุ  
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้องตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วนัท าการ ส านกังาน   

ธนารัก์พืน้ท่ี     

ศรีสะเกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

2. ตรวจสอบรังวดั

จดัท าแผนท่ี 

 

15 วนัท าการ ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

3) การพิจารณา ประกาศรับฟังความคดิเห็น 30 วนัท าการ  ส านกังาน      

ธนารักษ์พืน้ท่ี     

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

  ศรีสะเกษ 

4) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูก าหนด

เง่ือนไขน าเสนอผู้ มีอ านาจ

อนมุตัิ 

 

7 วนัท าการ ส านกังาน       

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเษ 

- 

5) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

5. ผู้ มีอ านาจอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ขอ 

 

5 วนัท าการ ส านกังาน      

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   58 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับรองส าเนา

ถกูต้อง) 

2) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
2. สญัญา

เชา่ฉบบัผู้ เชา่   

ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

1 0 ฉบบั - 

2) 

กรณีนิตบิคุคล - 

ส าเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคลและ

หนงัสือมอบ

อ านาจ (กรณีท่ี

ได้รับมอบอ านาจ

ให้ด าเนินการ

แทน) 

- 1 1 ฉบบั - 

3) 
กรณีมอบอ านาจ 

หนงัสือมอบ

อ านาจ ผู้มอบ

- 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อ านาจ - ส าเนา

บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอ านาจ 

- ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง – ส าเนา

ทะเบียนบ้าน
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ  (ช าระล่วงหน้าเป็นรายปี) 

หมายเหตุ - 

2) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 

หมายเหตุ (- เนือ้ทีไ่ม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง 

- เนือ้ทีเ่กิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ใหเ้รียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง  

- เนือ้ทีเ่กิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ใหเ้รียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง  

- เนือ้ทีเ่กิน 10 ไร่ ข้ึนไป  ใหเ้รียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหน่ึงไร่  

ทัง้นี ้ใหเ้รียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง) 

3) ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนอาคารและส่ิงปลูกสร้างทกุประเภท  ยกเวน้อาคารและส่ิงปลูก

สร้างตาม (1)-(8) ใหเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจแบบตารางเมตรละ 2 บาท ของพืน้ทีแ่ต่ละชัน้รวมกนัหรือ

ร้อยละ 0.1 ของราคาก่อสร้าง  แลว้แต่จ านวนไหนจะมากกว่า  แต่ตอ้งไม่ต ่ากว่า 100.- บาท ในทกุกรณี  

(1) อาคารตึกแถวอยู่อาศยั ตารางเมตรละ 2 บาท  

(2) อาคารไม้อยู่อาศยั   ตารางเมตรละ 1 บาท  

(3) อาคาร ค.ส.ล. ตารางเมตรละ 1 บาท  

(4) ถนน ตารางเมตรละ 1 บาท  

(5) สะพาน ตารางเมตรละ 2 บาท  

(6) รั้วคอนกรีต ตารางเมตรละ 1 บาท  

(7) เขื่อน ค.ส.ล. ตารางเมตรละ 2 บาท  

(8) เขื่อนไม้ ตารางเมตรละ 1 บาท  

4) เงนิประกันสัญญาเช่า  (เท่ากับอัตราค่าเช่า 1 ปี) 
หมายเหตุ - 

และเงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ี ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ                                                                     

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     

โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081  หรือทีส่ านกัเลขานกุารกรม ส่วนอ านวยการกรมธนารักษ์ 

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

 หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม                 

สว่นอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘ 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ       

"ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
หมายเหตุ 

คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดนิราชพัสดุที่ กรณีไม่ต้องรับฟัง
ความคิดเหน็ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพ่ืออยู่อาศัย เป็นเพ่ือประกอบการเกษตร หรือ
จากเพ่ือประกอบการเกษตร เป็นเพ่ืออยู่อาศัย) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์การเชา่ท่ีดนิราชพสัดท่ีุ กรณีไมต้่องรับฟังความคดิเห็น

ตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ (จากเพ่ืออยูอ่าศยั เป็นเพ่ือประกอบการเกษตร หรือจากเพ่ือประกอบการ
เกษตร เป็นเพ่ืออยูอ่าศยั) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ

พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์การเชา่ท่ีดนิราช
พสัดท่ีุ กรณีไมต้่องรับฟังความคดิเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ (จากเพ่ืออยูอ่าศยั เป็นเพ่ือ
ประกอบการเกษตร หรือจากเพ่ือประกอบการเกษตร เป็นเพ่ืออยูอ่าศยั ) 13/07/2558 15:21 
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11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ทีอ่ยู่: ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ  ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอ

เมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     

โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081       

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในท่ีราชพสัดท่ีุเชา่จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนา
รักษ์ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไป
ตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้  
 
หมายเหต ุ 
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน  
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้องตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ตรวจสอบรังวดัจดัท าแผนท่ี 

 

15 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูก าหนด

เง่ือนไขน าเสนอผู้ มีอ านาจ

อนมุตัิ 

 

7 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอ านาจอนมุตัพิร้อมแจ้ง

ผู้ขอ 

 

5 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   28 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถกูต้อง) 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สญัญาเชา่ฉบบัผู้

เชา่ 

ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

1 0 ฉบบั - 

2) 

กรณีนิตบิคุคล - 

ส าเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคลและ

หนงัสือมอบ

อ านาจ (กรณีท่ี

ได้รับมอบอ านาจ

ให้ด าเนินการ

แทน) 

- 1 1 ฉบบั - 

3) 

กรณีมอบอ านาจ 

หนงัสือมอบ

อ านาจ ผู้มอบ

อ านาจ - ส าเนา

- 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอ านาจ 

- ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ส าเนาถกูต้อง 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า  ตามระเบียบของทางราชการ  (ช าระล่วงหน้าเป็นรายปี) 

หมายเหตุ - 

2) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (- เนือ้ทีไ่ม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง 

- เนือ้ทีเ่กิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ใหเ้รียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง  

- เนือ้ทีเ่กิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ใหเ้รียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง  

- เนือ้ทีเ่กิน 10 ไร่ ข้ึนไป  ใหเ้รียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหน่ึงไร่  

ทัง้นี ้ใหเ้รียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง 

3) เงนิประกันสัญญาเช่า  (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี) 

หมายเหตุ - 

และเงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองท่ี ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ  ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ   

ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     

โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081       

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม สว่น

อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘ 

หมายเหตุ- 
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4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอเปล่ียนแปลงสภาพพืน้ท่ีหรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังน า้ใดๆ 
หรือตัดฟันต้นไม้ยืนต้นในท่ีดนิท่ีเช่า 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอเปล่ียนหรือขดุค ูคลอง บอ่ สระ หรือแหลง่ขงัน า้ใดๆ หรือตดัฟันต้นไม้ยืนต้นใน
ท่ีดนิท่ีเชา่ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ

 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอเปล่ียนหรือขดุค ูคลอง บอ่ สระ หรือแหลง่
ขงัน า้ใดๆ หรือตดัฟันต้นไม้ยืนต้นในท่ีดนิท่ีเชา่ 14/07/2558 17:05  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ  ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ                                    

ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000                                  

โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081      
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วันศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในท่ีราชพสัดท่ีุเชา่ จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์ม ท่ีกรมธนา
รักษ์ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไป
ตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้  
 
หมายเหตุ  
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน  
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบรังวดัจดัท าแผนท่ี 

 

15 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูก าหนด

เง่ือนไขเสนอผู้ มีอ านาจ

พิจารณา 

 

7 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

4) การลงนาม/ ผู้ มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิ 3 วนัท าการ ส านกังานธนา - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

คณะกรรมการมีมติ 

 

พร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   0 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สญัญาเชา่ ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 

หนงัสือมอบ

อ านาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอ านาจ 

หนงัสือมอบ

อ านาจ ผู้มอบ

อ านาจ - ส าเนา

บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอ านาจ - 

ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

- คา่ธรรมเนียมการอนญุาตให้ด าเนินการ 100 บาท   

- คา่ธรรมเนียมการรังวดั 

หมายเหต ุ: ห้ามน าดนิออกนอกพืน้ท่ีเขตเชา่ 

- และเงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ 33000 

โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรือท่ีส านกัเลขานกุารกรม สว่นอ านวยการกรมธนารักษ์ ถนน

พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน2) จดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม สว่น

อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน3) ทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข  02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 
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5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

หมายเหตุ 
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มืออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไขคู่มือส าหรับประชาชน: การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิ
ให้กระทรวงการคลังแทนผู้ได้รับสิทธิก่อสร้างอาคารฯ ท่ีถงึแก่กรรม  
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิให้กระทรวงการคลงัแทนผู้ได้รับสิทธิ

ก่อสร้างอาคารฯ ท่ีถึงแก่กรรม 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิให้
กระทรวงการคลงัแทนผู้ได้รับสิทธิก่อสร้างอาคารฯ ท่ีถึงแก่กรรม 14/07/2558 15:19  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ  

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 

33000 

โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง)                       

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในท่ีราชพสัดท่ีุเชา่จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนา
รักษ์ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้อ งวา่เป็นไป
ตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้  
หมายเหต ุ 
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้ว นตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน  

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

รวมรวมข้อมลูเสนอจดัท า

ประกาศการขอรับสิทธิการ

ก่อสร้าง 

 

4 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

ปิดประกาศ 

 

30 วนั ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

4) 
การพิจารณา 

 

ก าหนดเง่ือนไขเสนอผู้ มี

อ านาจพิจารณา 

7 วนั ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 เกษ 

5) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

3 วนั ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   45 วนัท าการ 
14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ  

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สญัญาเชา่ฉบบั

เดมิ 

ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

1 0 ฉบบั (ถ้าเอกสารดงักลา่ว

สญูหาย/ไมพ่บ ให้ไป

แจ้งความหายท่ี

สถานีต ารวจ โดยน า

ใบบนัทกึประจ าวนั

ดงักลา่วไป

ประกอบการ

พิจารณาเร่ือง

ดงักลา่ว) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 
ใบมรณบตัรของ

ผู้ เชา่เดมิ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 

คูส่มรสของผู้ เชา่

เดมิ (คูส่มรสโดย

ชอบด้วย

กฎหมาย) 

- 1 1 ฉบบั (  - ใบจดทะเบียน

สมรส/หยา่ (ฉบบั

จริง) และถ่ายส าเนา 

พร้อมรับรองส าเนา

ถกูต้อง 

กรณีท่ีมีชีวิตอยู ่บตัร

ประจ าตวัประชาชน

และทะเบียนบ้าน 

(ฉบบัจริง) 

และถ่ายส าเนา 

พร้อมรับรองส าเนา

ถกูต้อง 

กรณีท่ีไมมี่ชีวิต 

ส าเนาใบมรณบตัร 

พร้อมรับรองส าเนา 

(ฉบบัจริง)) 

4) 

เอกสารท่ีทายาท

โดยธรรมของผู้

เชา่เดมิท่ีถึงแก่

กรรม จะต้อง

จดัเตรียมให้

ครบถ้วน 

- 1 1 ฉบบั (1. หนงัสือสละสิทธิ

การเชา่ท่ีราชพสัด ุ

2. หนงัสือการสละ

สิทธิการขอถอนเงิน

ประกนั 

3. บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือบตัร

ประจ าตวัเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐ หรือบตัร
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประจ าตวั 

ข้าราชการบ านาญ 

(ฉบบัจริง) และถ่าย

ส าเนา พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง ของผู้

เชา่ 

แทน/ผู้ ท่ีสละสิทธิ

การเชา่ทัง้หมด 

4. ทะเบียนบ้าน 

(ฉบบัจริง) และถ่าย

ส าเนา พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง ของผู้

ขอเชา่แทน/ 

ผู้ ท่ีสละสิทธิการเชา่

ทัง้หมด 

5. หลกัฐานการ

เปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกลุ 

(ฉบบัจริง) และถ่าย

ส าเนา  

พร้อมรับรองส าเนา

ถกูต้อง (ถ้ามี)) 

5) 

หนงัสือมอบ

อ านาจ 

- 1 1 ฉบบั (    กรณีมอบอ านาจ 

ผู้มอบอ านาจ - 

ส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือบตัร

ประจ าตวัเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐ หรือ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บตัรประจ าตวั

ข้าราชการบ านาญ 

พร้อมรับรองส าเนา

ถกูต้อง 

 - ส าเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอ านาจและ

พยานการมอบ

อ านาจ                           

- ส าเนาบตัร

ประจ าตวัประชาชน 

หรือบตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ          

หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการบ านาญ 

พร้อมรับรองส าเนา

ถกูต้อง                     

- ส าเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
 1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ  (ช าระล่วงหน้าเป็นรายปี) 

หมายเหตุ - 

2) ค่าธรรมเนียมการจัดเช่าให้เช่า  2 เท่า ของค่าเช่า 1 ปี  (กรณียื่นค าร้องภายหลังระยะเวลาที่ทาง
ราชการก าหนด) 
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หมายเหตุ - 

3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 

หมายเหตุ  
- เนือ้ทีไ่ม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง 

- เนือ้ทีเ่กิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ใหเ้รียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง  

- เนือ้ทีเ่กิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ใหเ้รียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง  

- เนือ้ทีเ่กิน 10 ไร่ ข้ึนไป  ใหเ้รียกเก็บเพ่ิมข้ึนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหน่ึงไร่  

ทัง้นี ้ใหเ้รียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนดัรังวดัหน่ึงครั้ง) 

4) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ไปด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิส่ิงปลูกสร้าง หลังละ  200.-บาท 

ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

หมายเหตุ - 

5) เงนิประกันสัญญาเช่า (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี) 

หมายเหตุ - 

และเงินอ่ืน (ถ้ามี) 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเอง ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ                                                                     

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     

โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081 หรือทีส่ านกัเลขานกุารกรม ส่วนอ านวยการกรมธนารักษ์ ถนน

พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400      

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม สว่น

อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข 02 278 5538 

หมายเหตุ- 
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4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนท่ีดนิราชพัสดุ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนญุาตปลกูสร้างบ้านพกัอาศยับนท่ีดนิราชพสัดุ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 1  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 4  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตปลกูสร้างบ้านพกัอาศยับนท่ีดนิ
ราชพสัด ุ13/07/2558 15:47  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พพืน้ทีศ่รีสะเกษ ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ 

ชัน้ 1 ถนนเทพ ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในท่ีราชพสัดท่ีุเชา่จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนา
รักษ์ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไป
ตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้  
หมายเหต ุ 
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน  
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบข้อมลู จดัท าแผน

ท่ี และตรวจแบบแปลน 

 

30 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูน าเสนอผู้ มี

อ านาจอนมุตัิ 

 

5 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

3 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   39 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง) 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบแปลนพร้อม

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 7 0 ชดุ - 



117/241 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 
รายการค านวณ

โครงสร้างอาคาร 

- 3 0 ชดุ - 

3) 

หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุและ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชดุ - 

4) 

ส าเนา

ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

และ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชดุ - 

5) 

หนงัสือมอบ

อ านาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอ านาจ 

หนงัสือมอบ

อ านาจ ผู้มอบ

อ านาจ - ส าเนา

บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอ านาจ - 

ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง) 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที่ทางราชการก าหนดตามระเบียบฯ                                                                                                    

- คา่ธรรมเนียมการรังวดั                                                                                                                                

- คา่ธรรมเนียมการตรวจแบบ                                                                                                                         

- คา่ธรรมเนียมการออกหนงัสือรับรองในปลกูสร้างในท่ีดนิราชพสัด ุ100 บาท 

- และเงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ีส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ     

ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000                                

โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081 หรือทีส่ านกัเลขานกุารกรม ส่วนอ านวยการกรมธนารักษ์ ถนน

พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400                                                                                       

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน2) จดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม สว่น

อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน3) ทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข 02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิให้กระทรวงการคลัง 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิให้กระทรวงการคลงั  

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิให้
กระทรวงการคลงั 14/07/2558 17:16  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการตดิตอ่ด้วยตนเองท่ีส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ           

ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000                                
โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081                                                                                        / 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในท่ีราชพสัดท่ีุเชา่ จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนา
รักษ์ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไป
ตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้ 
หมายเหตุ  
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้องตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบหลกัฐานทาง

ทะเบียนเร่ืองเดมิ  เง่ือนไข

ข้อตกลง  หรือสญัญา

ก่อสร้างอาคาร 

12 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

 ผู้ มีอ านาจอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ขอ 

 

3 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   16 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ  

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ผู้ โอน - 1 1 ฉบบั (บคุคลทัว่ไป 

1.บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ (ฉบบั

จริง)  และถ่าย

ส าเนาพร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง 

2.ทะเบียนบ้าน 

(ฉบบัจริง) และ

ถ่ายส าเนาพร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง 

3.หลกัฐานการ

เปล่ียนช่ือตวั ช่ือ

สกลุ (ฉบบัจริง) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

และถ่ายส าเนา

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง (ถ้า

มี)  

4.   สญัญาเชา่

ฉบบัเดมิ/

ใบส าคญัแสดง

การเชา่/บตัร

ประจ าตวัผู้ เชา่ 

(ฉบบัจริง) 

ถ้าเอกสาร

ดงักลา่วสญูหาย/

ไมพ่บ  ให้ไปแจ้ง

ความหายท่ีสถานี

ต ารวจ และน าใบ

แจ้งความหาย

ดงักลา่วไป

ประกอบการ

พิจารณาเร่ือง

ดงักลา่ว 

5.   ส าเนาใบเสร็จ

การช าระเงินเบีย้

ประกนัอคัคีภยั/

กรมธรรม์ประกนั

อคัคีภยัของบริษัท 

ทิพยประกนัภยั 

จ ากดั  (กรณี
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ก่อสร้างอาคารยก

กรรมสิทธ์ิให้

กระทรวงการคลงั) 

) 

2) 

ผู้ โอน - 1 1 ฉบบั (นิตบิคุคล1ส าเนา

หนงัสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติ

บคุคลและหนงัสือ

มอบอ านาจ  

(กรณีท่ีได้รับมอบ

อ านาจให้

ด าเนินการแทน) 

2สญัญาเชา่ฉบบั

เดมิ/ใบส าคญั

แสดงการเชา่/บตัร

ประจ าตวัผู้ เชา่ 

(ฉบบัจริง) 

ถ้าเอกสาร

ดงักลา่วสญูหาย/

ไมพ่บ  ให้ไปแจ้ง

ความหายท่ีสถานี

ต ารวจ และน าใบ

แจ้งความหาย

ดงักลา่วไป

ประกอบการ

พิจารณาเร่ือง

ดงักลา่ว) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 

ผู้ โอน - 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอ านาจ

ใช้เอกสาร 

      1.1 หนงัสือ

มอบอ านาจ 

-ผู้มอบอ านาจ  

1)ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง  

 2)  ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง  

 -ผู้ รับมอบอ านาจ 

และพยานการ

มอบอ านาจ  

            1)    

ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั



127/241 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 หรือบตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง  

            2)    

ส าเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

) 

4) 

ผู้ รับโอน - 1 1 ฉบบั (บคุคลทัว่ไป 

1.   บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

หรือบตัรประจ าตวั 

ข้าราชการ

บ านาญ (ฉบบั

จริง)  และถ่าย

ส าเนาพร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง 

2.   ทะเบียนบ้าน 

(ฉบบัจริง) และ

ถ่ายส าเนา พร้อม
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับรองส าเนา

ถกูต้อง) 

5) 

ผู้ รับโอน - 1 1 ฉบบั (นิตบิคุคล 

1.  ส าเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ

อ านาจ  

(กรณีท่ีได้รับมอบ

อ านาจให้

ด าเนินการแทน)) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1. คา่เชา่ ตามระเบียบของทางราชการ 
2. คา่ธรรมเนียมการโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิให้กระทรวงการคลงั  ให้เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหก
เทา่ของคา่ตอบแทนการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ (ขณะก่อสร้าง) (หากเป็นการโอนสิทธิการเชา่หรือสิทธิการปลกูสร้างให้กบั
บพุการี  ผู้ สืบสนัดาน หรือ คูส่มรสของผู้ เชา่ในขณะผู้ เชา่ยงัมีชีวิตอยู ่ ให้ลดคา่ธรรมเนียมลงเหลือร้อยละ 25)   

       3. เงินประกนัสญัญาเชา่ (เทา่กบัอตัราคา่ตอบแทนการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 1 ปี) 
    - และเงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ีส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ     

ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000                                

โทรศพัท์: 0-4561-1571  โทรสาร 0-4561-6081 หรือทีส่ านกัเลขานกุารกรม ส่วนอ านวยการกรมธนารักษ์ ถนน

พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400                                                                                        

หมายเหตุ- 
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2) ช่องทางการร้องเรียน2) จดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม สว่น

อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน3) ทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข  02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดนิราชพัสดุ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอโอนสิทธิการเชา่ท่ีดนิราชพสัดุ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ 

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 6  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 12  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอโอนสิทธิการเชา่ท่ีดนิราชพัสด ุ14/07/2558 
17:03  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ  ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ  

ชัน้ 1  ถนนเทพา  ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ      

โทรศพัท์: 0 4561 1751 , 0 4561 6801    

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในท่ีราชพสัดท่ีุเชา่ จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนา
รักษ์ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไป
ตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้ 
หมายเหตุ  
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้องตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วนัท าการ ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

- 

2) 
การพิจารณา 

 

ตรวจสอบรังวดัจดัท าแผนท่ี 

 

15 วนัท าการ ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูก าหนด

เง่ือนไขน าเสนอผู้ มีอ านาจ

อนมุตัิ 

 

7 วนัท าการ ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอ านาจอนมุตัพิร้อมแจ้ง

ผู้ขอ 

 

3 วนัท าการ ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   26 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 8 วนัท าการ 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (กรณีผู้ โอนบคุคล

ทัว่ไป  หรือบตัร

ประจ าตวัเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐหรือบตัร

ประจ าตวัข้าราชการ

บ านาญ (ฉบบัจริง)  

และถ่ายส าเนาพร้อม

รับรองส าเนาถกูต้อง) 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (กรณีผู้ โอนบคุคล

ทัว่ไป) 

3) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (กรณีผู้ โอนบคุคล

ทัว่ไป ถ้ามี) 

4) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

ส านกังาน        

ธนารักษ์พืน้ท่ี     

ศรีสะเกษ 

1 0 ฉบบั (กรณีผู้ โอนนิตบิคุคล 

1ส าเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ

อ านาจ (กรณีท่ีได้รับ

มอบอ านาจให้

ด าเนินการแทน)) 

5) 

กรณีมอบอ านาจ

ใช้เอกสาร    1.1 

หนงัสือมอบ

อ านาจ              

- 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

-ผู้มอบอ านาจ  

3)ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง   2)   

ส าเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง   

-ผู้ รับมอบอ านาจ 

และพยานการ

มอบอ านาจ              

1)   ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับรองส าเนา

ถกูต้อง            

2) เส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

6) 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (กรณีผู้ รับโอน บคุคล

ทัว่ไป หรือบตัร

ประจ าตวัเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐหรือบตัร

ประจ าตวั ข้าราชการ

บ านาญ (ฉบบัจริง)  

และถ่ายส าเนาพร้อม

รับรองส าเนาถกูต้อง) 

7) 

ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (กรณีผู้ รับโอน บคุคล

ทัว่ไป และถ่ายส าเนา

พร้อมรับรองส าเนา

ถกูต้อง) 

8) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ รับโอนนิติ

บคุคล ส าเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ

อ านาจ (กรณีท่ีได้รับ

มอบอ านาจให้

ด าเนินการแทน)) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สญัญาเชา่ฉบบั

เดมิ/ใบส าคญั

แสดงการเชา่/

บตัรประจ าตวัผู้

เชา่ (ฉบบัจริง)       

ถ้าเอกสาร

ดงักลา่วสญูหาย/

ไมพ่บ  ให้ไปแจ้ง

ความหายท่ี

สถานีต ารวจ 

และน าใบแจ้ง

ความหาย

ดงักลา่วไป

ประกอบการ

พิจารณาเร่ือง

ดงักลา่ว 

ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ช าระล่วงหน้าเป็นรายปี) 

หมายเหตุ - 

 

2) ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ หกเท่าของค่าเช่าหน่ึงปี  (แต่หากเป็นการโอนสิทธิการ
เช่าหรือสิทธิการปลูกสร้างให้กับบุพการี  ผู้สืบสันดาน หรือ คู่สมรสของผู้เช่าในขณะผู้เช่ายังมีชีวิตอยู่  
ให้ลดค่าธรรมเนียมลงเหลือร้อยละ 25) 

หมายเหตุ - 
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3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 
3.1 เนือ้ที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหน่ึงครัง้ 
3.2 เนือ้ที่เกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหน่ึงครัง้  
3.3 เนือ้ที่เกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหน่ึงครัง้  
3.4  เนือ้ที่เกิน 10 ไร่ ขึน้ไป  ให้เรียกเก็บเพิ่มขึน้ไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหน่ึงครัง้ เศษของไร่
ปัดเป็นหน่ึงไร่  ทัง้นี ้ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหน่ึงครัง้ 
หมายเหตุ - 

4) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ไปด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิส่ิงปลูกสร้าง หลังละ 200.-บาท 
หมายเหตุ - 

5) เงนิประกันสัญญาเช่า (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี) 
หมายเหตุ - 

และเงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองท่ีส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศรีสะเกษ ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 

ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ  33000 หรือทีส่ านกัเลขานกุารกรม ส่วน
อ านวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400                                                  
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม สว่น
อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  
หมายเลข 0 2278 5538 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ "ศนูย์
ร้องเรียนร้องทกุข์" 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ  
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอโอนสิทธิการเชา่อาคารราชพสัดุ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 1  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 3  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอโอนสิทธิการเชา่อาคารราชพสัด ุ
14/07/2558 17:31  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ  

ชัน้ 1  ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000     
โทรศพัท์: 0 4561 1571 , 0 4561 6801 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในท่ีราชพสัดท่ีุเชา่ จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนา
รักษ์ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไป
ตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแ 
หมายเหต ุ 
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน  
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้องตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วนัท าการ ส านกังาน     

ธนารักษ์พืน้ท่ี   

ศรีสะเกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบรังวดัจดัท าแผนท่ี 

 

15 วนัท าการ ส านกังาน     

ธนารักษ์พืน้ท่ี   

ศรีสะเกษ 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

3.ตรวจสอบสภาพอาคาร  

 

20 วนัท าการ ส านกังาน     

ธนารักษ์พืน้ท่ี   

ศรีสะเกษ 

- 

4) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูก าหนด

เง่ือนไขน าเสนอผู้ มีอ านาจ

อนมุตัิ 

 

7 วนัท าการ ส านกังาน     

ธนารักษ์พืน้ท่ี   

ศรีสะเกษ 

- 

5) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

5.ผู้ มีอ านาจอนมุตัพิร้อม

แจ้งผู้ขอ 

 

3 วนัท าการ ส านกังาน     

ธนารักษ์พืน้ท่ี   

ศรีสะเกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   46 วนัท าการ 
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14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ  

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ผู้ โอน - 1 1 ฉบบั (บคุคลทัว่ไป 

1.บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ (ฉบบั

จริง)  และถ่าย

ส าเนาพร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง 

2.ทะเบียนบ้าน 

(ฉบบัจริง) และ

ถ่ายส าเนาพร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง 

3.หลกัฐานการ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เปล่ียนช่ือตวั ช่ือ

สกลุ (ฉบบัจริง) 

และถ่ายส าเนา

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง   

(ถ้ามี)  

4.  สญัญาเชา่

ฉบบัเดมิ/

ใบส าคญัแสดง

การเชา่/บตัร

ประจ าตวัผู้ เชา่ 

(ฉบบัจริง) 

ถ้าเอกสาร

ดงักลา่วสญูหาย/

ไมพ่บ  ให้ไปแจ้ง

ความหายท่ีสถานี

ต ารวจ และน าใบ

แจ้งความหาย

ดงักลา่วไป

ประกอบการ

พิจารณาเร่ือง

ดงักลา่ว 

5.  ส าเนาใบเสร็จ

การช าระเงินเบีย้

ประกนัอคัคีภยั/

กรมธรรม์ประกนั

อคัคีภยัของบริษัท 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ทิพยประกนัภยั 

จ ากดั (มหาชน) ปี

ปัจจบุนั (กรณี

สญัญาเชา่อาคาร

ราชพสัด)ุ) 

2) 

ผู้ โอน - 1 1 ฉบบั (นิตบิคุคล 

1ส าเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ

อ านาจ  

(กรณีท่ีได้รับมอบ

อ านาจให้

ด าเนินการแทน) 

2สญัญาเชา่ฉบบั

เดมิ/ใบส าคญั

แสดงการเชา่/บตัร

ประจ าตวัผู้ เชา่ 

(ฉบบัจริง) 

ถ้าเอกสาร

ดงักลา่วสญูหาย/

ไมพ่บ  ให้ไปแจ้ง

ความหายท่ีสถานี

ต ารวจ และน าใบ

แจ้งความหาย

ดงักลา่วไป

ประกอบการ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พิจารณาเร่ือง

ดงักลา่ว) 

3) 

กรณีมอบอ านาจ - 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอ านาจ

ใช้เอกสาร 

   1.1 หนงัสือมอบ

อ านาจ 

-ผู้มอบอ านาจ  

1)ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง  

 2)   ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง  

 -ผู้ รับมอบอ านาจ 

และพยานการ

มอบอ านาจ  

 1)    ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง  

   2) ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง) 

4) 

ผู้ รับโอน - 1 1 ฉบบั (บคุคลทัว่ไป 

1.  บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

หรือบตัรประจ าตวั 

ข้าราชการ

บ านาญ (ฉบบั

จริง)  และถ่าย

ส าเนาพร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง 

2. ทะเบียนบ้าน 

(พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้องเนา

ฉบบัจริง) และ



145/241 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถ่ายส าเนา พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง) 

5) 

ผู้ รับโอน - 1 1 ฉบบั (นิตบิคุคล 

1. ส าเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ

อ านาจ  

(กรณีท่ีได้รับมอบ

อ านาจให้

ด าเนินการแทน)) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) 1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ช าระล่วงหน้าเป็นรายเดือน) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 

2) 2)ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ หกเท่าของค่าเช่าหน่ึงปี  (แต่หากเป็นการโอนสิทธิการ
เช่าหรือสิทธิการปลูกสร้างให้กับบุพการี  ผู้สืบสันดาน หรือ คู่สมรสของผู้เช่าในขณะผู้เช่ายังมีชีวิตอยู่  
ให้ลดค่าธรรมเนียมลงเหลือร้อยละ 25 ) 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 

3) 3)ค่าธรรมเนียมการรังวัด  
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ – 
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4) 4)ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร  
เนือ้ท่ีปลูกสร้างไม่เกิน 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บในอัตรา 200.- บาท ต่อการนัดรังวัดหน่ึงครัง้  ถ้าเนือ้ที่
ปลูกสร้างเกินกว่า 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บเพิ่มขึน้ตามส่วน  ทัง้นี ้ให้เรียกเก็บไม่เกินครัง้ละ 2,000.- 
บาท  
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 

5) 5)เงนิประกันสัญญาเช่า  (เท่ากับค่าเช่า 3 เดือน) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ - 

และเงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ  

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 

โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 

หรือทีส่ านกัเลขานกุารกรม ส่วนอ านวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน2) จดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม สว่น

อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน3) ทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข  02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 
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6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การตอ่อายสุญัญาเชา่ท่ีราชพสัดุ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 1  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 7  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 1  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การตอ่อายสุญัญาเชา่ท่ีราชพสัด ุ14/07/2558 
15:03  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังาธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ  

ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ     
โทรศพัท์: 0 4561 1571 , 0 4561 6801   
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 



149/241 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอตอ่อายสุญัญาเชา่ท่ีราชพสัด ุจะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตาม
ความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์ก าหนดให้
ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้  
หมายเหต ุ 
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน  
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้องตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วนัท าการ ส านกังาน     

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบรังวดัจดัท าแผนท่ี 

 

15 วนัท าการ ส านกังาน     

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูก าหนด

เง่ือนไขน าเสนอผู้ มีอ านาจ

อนมุตัิ 

 

7 วนัท าการ ส านกังาน     

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอ านาจอนมุตัพิร้อมแจ้ง

ผู้ขอ 

 

3 วนัท าการ ส านกังาน     

ธนารักษ์พืน้ท่ี    

ศรีสะเกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   26 วนัท าการ 
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14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (หรือบตัร

ประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ (ฉบบั

จริง)  พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง) 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง) 

3) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง) 

4) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (กรณีนิตบิคุคล 

ส าเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ

อ านาจ (กรณีท่ี

ได้รับมอบอ านาจ

ให้ด าเนินการ

แทน)) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) 

กรณีมอบอ านาจ

ใช้เอกสาร       

1.1 หนงัสือมอบ

อ านาจ               

-ผู้มอบอ านาจ  

1)ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง           

2)   ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง   

-ผู้ รับมอบอ านาจ 

และพยานการ

มอบอ านาจ              

1) ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

- 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง           

2)ส าเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้องก

ต้อง 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สญัญาเชา่ฉบบัผู้

เชา่ 

ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หมายเหต ุ กรณี

ท่ีท่ีดนิราชพสัดุ

อยูใ่นความ

ครอบครองใช้

ประโยชน์ของ

สว่นราชการ              

ในการย่ืนขอตอ่

อายสุญัญาเชา่

ท่ีดนิราชพสัดุ

จะต้องแนบ

- 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หนงัสือให้ความ

ยินยอมของสว่น

ราชการนัน้ๆ มา

พร้อมด้วย 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ช าระล่วงหน้าเป็นรายปี) 

หมายเหตุ - 

2) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าตามระเบียบของทางราชการ  (กรณีการให้เช่าที่ดนิเพื่อประโยชน์
อย่างอ่ืน) 
2.1 กรณีขอต่ออายุสัญญาเช่า 5 ปี  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม = ร้อยละ 20 (ร้อยละ 2 ของราคา
ที่ดนิปีที่ต่อสัญญา x 5) 
2.2 กรณีต่ออายุสัญญาเช่าครัง้ละ ไม่เกิน 3 ปี ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมปีละเท่ากับค่าเช่าที่เรียก
เก็บในปีที่ต่อสัญญาเช่า 2 เดือน  เศษของปีให้เฉล่ียตามส่วน  เศษของเดือนให้นับเป็นหน่ึงเดือน   

หมายเหตุ - 

3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 
3.1 เนือ้ที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหน่ึงครัง้ 
3.2 เนือ้ที่เกิน 1 ไร่  แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหน่ึงครั้ง  
3.3 เนือ้ที่เกิน 5 ไร่  แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท  ต่อการนัดรังวัดหน่ึงครัง้  
3.4 เนือ้ที่เกิน 10 ไร่ ขึน้ไป  ให้เรียกเก็บเพิ่มขึน้ไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหน่ึงครัง้ เศษของ
ไร่ปัดเป็นหน่ึงไร่  ทัง้นี ้ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหน่ึงครัง้ 

หมายเหตุ - 

4) เงนิประกันสัญญาเช่า  (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี) 

หมายเหตุ – 

และเงินอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ  

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 

โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 

หรือทีส่ านกัเลขานกุารกรม ส่วนอ านวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม สว่น

อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข 0 2278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลัดส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเตมิอาคารราชพัสดุ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การย่ืนแบบขออนญุาตปรับปรุง ซอ่มแซม หรือตอ่เตมิอาคารราชพัสด ุ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การย่ืนแบบขออนญุาตปรับปรุง ซอ่มแซม หรือตอ่
เตมิอาคารราชพสัด ุ13/07/2558 15:15  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ  

ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ  33000     

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในท่ีราชพสัดท่ีุเชา่จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนา
รักษ์ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไป
ตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้  
 
หมายเหตุ  
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน  
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของ
ขัน้ตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

1 วนัท าการ ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

- 

2) 
การพิจารณา 

 

ตรวจสอบข้อมลูและ

จดัท าแผนท่ี 

15 วนัท าการ ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

- 

3) 
การพิจารณา 

 

รวบรวมเอกสาร 

 

5 วนัท าการ ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

- 

4) 
การพิจารณา 

 

ตรวจแบบแปลน 

 

40 วนัท าการ ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

- 

5) 
การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูก าหนด

เง่ือนไขเสนอผู้มีอ านาจ

พิจารณา 

7 วนัท าการ ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

- 

6) 
การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

ผู้ มีอ านาจพิจารณา 

 

3 วนัท าการ ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

- 



157/241 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของ
ขัน้ตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   71 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือบตัร

ประจ าตวัเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐ หรือ บตัร

ประจ าตวัข้าราชการ

บ านาญ พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง) 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบแปลนพร้อม

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 7 0 ชดุ - 

2) 
รายการค านวณ

โครงสร้างอาคาร 

- 3 0 ชดุ - 

3) 

หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุและ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชดุ - 

4) 

ส าเนา

ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

และ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

- 1 1 ฉบบั - 

5) สญัญาเชา่ - 1 0 ฉบบั (ฉบบัผู้ เชา่) 

6) 

หนงัสือมอบ

อ านาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอ านาจ 

หนงัสือมอบ

อ านาจ ผู้มอบ

อ านาจ - ส าเนา
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอ านาจ - 

ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง) 



160/241 
 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที่ทางราชการก าหนดตามระเบียบฯ                                                                                                        

- คา่ธรรมเนียมการตรวจแบบ                                                                                                                          

- คา่ธรรมเนียมการรังวดั                                                                                                                                

- และเงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ  

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวัดศรีสะเกษ 33000 

โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 

หรือทีส่ านกัเลขานกุารกรม ส่วนอ านวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน2) จดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม สว่น

อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน3) ทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข 02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่อประกอบการเกษตร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การรังวดัสอบเขตเชา่เพ่ือประกอบการเกษตร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เ ก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การรังวดัสอบเขตเชา่เพ่ือประกอบการเกษตร 
14/07/2558 15:24  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในท่ีราชพสัดท่ีุเชา่จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนา
รักษ์ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไป
ตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้  
 
หมายเหตุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว  
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้องขอรังวดั 

 

1 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบรังวดัและจดัท า

แผนท่ี 

 

20 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

แจ้งผู้ เชา่ 

 

3 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   24 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สญัญาเชา่ ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

1 0 ฉบบั (ฉบบัผู้ เชา่) 

2) 

หนงัสือมอบ

อ านาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอ านาจ 

หนงัสือมอบ

อ านาจ ผู้มอบ

อ านาจ - ส าเนา

บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอ านาจ - 

ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที่ทางราชการก าหนดตามระเบียบฯ 

 คา่ธรรมเนียมการรังวดั และเงินอ่ืนๆ (ถ้ามี)   
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองท่ีส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 

โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรือทีส่ านกัเลขานกุารกรม ส่วนอ านวยการกรมธนารักษ์ ถนน

พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม สว่น

อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข  02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การรังวัดสอบเขตเช่าเพ่ืออยู่อาศัย 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การรังวดัสอบเขตเชา่เพ่ืออยูอ่าศยั 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ 

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การรังวดัสอบเขตเชา่เพ่ืออยู่อาศยั 14/07/2558 
15:01  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในท่ีราชพสัดท่ีุเชา่จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนา
รักษ์ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไป
ตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้ 
 
หมายเหตุ  
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบัตงิานในแตล่ะส านกังาน 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้องขอรังวดั 

 

1 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบรังวดัและจดัท า

แผนท่ี 

 

15 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

แจ้งผู้ เชา่ 

 

3 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   19 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ชดุ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สญัญาเชา่ กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ฉบบัผู้ เชา่) 

2) 

หนงัสือมอบ

อ านาจ 

- 1 1 ชดุ (กรณีมอบอ านาจ 

หนงัสือมอบ

อ านาจ ผู้มอบ

อ านาจ - ส าเนา

บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอ านาจ - 

ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที่ทางราชการก าหนดตามระเบียบฯ 

 คา่ธรรมเนียมการรังวดั และเงินอ่ืนๆ (ถ้ามี)   
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ีส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 

โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081   

หรือท่ีส านกัเลขานกุารกรม สว่นอ านวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 

10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน2) จดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม สว่น

อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน3) ทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข  02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การอนุญาตให้น าสิทธิการเช่าท่ีดนิราชพัสดุไปผูกพันเงนิกู้ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การอนญุาตให้น าสิทธิการเชา่ท่ีดนิราชพสัดไุปผกูพนัเงินกู้  
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ 

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การอนญุาตให้น าสิทธิการเชา่ท่ีดนิราชพสัดไุป
ผกูพนัเงินกู้  14/07/2558 16:20  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในท่ีราชพสัดท่ีุเชา่จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนา
รักษ์ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไป
ตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

0.5 วนัท า

การ 

ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

รวมรวมข้อมลูเสนอผู้ มี

อ านาจพิจารณา 

 

0.5 วนัท า

การ 

ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

0.5 วนัท า

การ 

ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   1.5 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง) 

2) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สญัญาเชา่ ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือหรือ

หลกัฐานยินยอม

ให้กู้ เงินจาก

สถาบนัการเงิน

หรือผู้ให้กู้  

- 1 1 ฉบบั (โดยระบวุงเงิน

และระยะเวลาท่ี

ขอกู้ ) 



175/241 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 

กรณีนิตบิคุคล - 1 1 ฉบบั (ส าเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ

อ านาจ (กรณีท่ี

ได้รับมอบอ านาจ

ให้ด าเนินการ

แทน) ) 

4) 

หนงัสือมอบ

อ านาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอ านาจ 

ผู้มอบอ านาจ - 

ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอ านาจ - 

ส าเนาบตัร

ประจ าตวั
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที่ทางราชการก าหนดตามระเบียบฯ 

- คา่ธรรมเนียมการอนญุาตให้ขาย จ านอง ขายฝากให้เรียกเก็บในสญัญาละ 200 บาท/ครัง้ 

- คา่ธรรมเนียมการอนญุาตให้น าสิทธิการเชา่ชว่งกรณีท่ีผู้ เชา่ได้ให้ ความยินยอมด้วยแล้วไปท าเง่ือนไขผกูพนัใน

การกู้ เงิน โดยเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมร้อยละ 0.5 ของเงินกู้  ทัง้นี ้ให้เรียกเก็บไมเ่กิน 100,000 บาท 

- เงินอ่ืนๆ (ถ้ามี)   

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิต่อด้วยตนเองท่ีส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 

โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรือท่ีส านกัเลขานกุารกรม สว่นอ านวยการกรมธนารักษ์ ถนน

พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 
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2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม สว่น

อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข 02 278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การอนุญาตให้น าสิทธิการเช่าท่ีอาคารราชพัสดุเพ่ือน าไปผูกพันเงนิกู้ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การอนญุาตให้น าสิทธิการเชา่ท่ีอาคารราชพสัดเุพ่ือน าไปผกูพนัเงินกู้  
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0 วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การอนญุาตให้น าสิทธิการเชา่ท่ีอาคารราชพสัดุ
เพ่ือน าไปผกูพนัเงินกู้  14/07/2558 16:54  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในท่ีราชพสัดท่ีุเชา่จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนา
รักษ์ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไป
ตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้  
 
หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

0.5 วนัท า

การ 

ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูก าหนด

เง่ือนไขเสนอผู้ มีอ านาจ

พิจารณา 

 

0.5 วนัท า

การ 

ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ขอ 

 

0.5 วนัท า

การ 

ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   1.5 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง) 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สญัญาเชา่ฉบบัผู้

เชา่ 

ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือหรือ

หลกัฐานยินยอม

ให้กู้ เงินจาก

- 1 1 ฉบบั (โดยระบวุงเงิน

และระยะเวลาท่ี

ขอกู้ ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สถาบนัการเงิน

หรือผู้ให้กู้  

3) 

กรณีนิตบิคุคล - 1 1 ฉบบั ( ส าเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ

อ านาจ (กรณีท่ี

ได้รับมอบอ านาจ

ให้ด าเนินการ

แทน) ) 

4) 

หนงัสือมอบ

อ านาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอ านาจ 

ผู้มอบอ านาจ - 

ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอ านาจ - 



182/241 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที่ทางราชการก าหนดตามระเบียบฯ 

หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 

โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรือทีส่ านกัเลขานกุารกรม ส่วนอ านวยการกรมธนารักษ์ ถนน

พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม สว่น

อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 
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3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข 02 278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การออกหนังสือรับรองเก่ียวกับที่ราชพัสดุ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การออกหนงัสือรับรองเก่ียวกบัท่ีราชพสัดุ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0 วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 4  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 5  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การออกหนงัสือรับรองเก่ียวกบัท่ีราชพสัด ุ
14/07/2558 16:50  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัหาประโยชน์ในท่ีราชพสัด ุพ .ศ. 2552 ข้อ 24 ก าหนดให้การจดัให้เชา่ท่ี
ราชพสัด ุการใช้สิทธิตามสญัญาเชา่ การบอกเลิกสญัญาเชา่ การจดัท าสญัญาตา่งตอบแทนอ่ืนนอกเหนือการ
จดัให้เชา่ การใช้สิทธิตามสญัญาตา่งตอบแทนและการบอกเลิกสญัญาตา่งตอบแทน ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
กรมธนารักษ์ ซึง่ตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วผู้ เชา่ท่ีดนิราชพสัดท่ีุมีความประสงค์จะขอให้ออกหนงัสือรับรองการ
เป็นผู้ เชา่ท่ีราชพสัด ุจงึสามารถด าเนินการได้โดยความเห็นชอบจากกรมธนารักษ์ โดยเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ
จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนารักษ์ก าหนด และก่อนท่ีผู้ ย่ืนค าขอจะลงนามในค าขอจะต้องอา่น
ข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไปตามความประสงค์หรือไม ่และในการรับค าขอเอกสาร
หลกัฐานท่ีต้องแนบประกอบในการย่ืนค าขอให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน  
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

0.5 วนัท า

การ 

ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูก าหนด

เง่ือนไขเสนอผู้ มีอ านาจ

พิจารณา 

 

0.5 วนัท า

การ 

ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ขอ 

 

1.5 วนัท า

การ 

ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   1.5 วนัท าการ 
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14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สญัญาเชา่ ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือมอบ

อ านาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอ านาจ 

หนงัสือมอบ

อ านาจ ผู้มอบ

อ านาจ - ส าเนา

บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอ านาจ - 

ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
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1) ตามที่ทางราชการก าหนดตามระเบียบฯ 

 คา่ธรรมเนียมการออกหนงัสือรับรอง ครัง้ละ 100 บาท 

หมายเหต ุและเงินอืน่ๆ (ถา้มี) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ีส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 

โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081  หรือท่ีส านกัเลขานกุารกรม สว่นอ านวยการกรมธนารักษ์ ถนน

พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน2) จดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม สว่น

อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน3) ทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข  02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: ขอหนังสือรับรองน าสิทธิการเช่าท่ีดนิราชพัสดุเพ่ือน าไปผูกพันเงนิกู้ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:ขอหนงัสือรับรองน าสิทธิการเชา่ท่ีดนิราชพสัดเุพ่ือน าไปผกูพนัเงินกู้  
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ 

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] ขอหนงัสือรับรองน าสิทธิการเชา่ท่ีดนิราชพสัดเุพ่ือ
น าไปผกูพนัเงินกู้  14/07/2558 15:46  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ี ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
16:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในท่ีราชพสัดท่ีุเชา่จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนา
รักษ์ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไป
ตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้  
 
หมายเหต ุ 
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน  
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

0.5 วนัท า

การ 

ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

รวมรวมข้อมลูเสนอผู้ มี

อ านาจพิจารณา 

 

0.5 วนัท า

การ 

ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

0.5 วนัท า

การ 

ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   1.5 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัรประจ าตวั  

ข้าราชการ

บ านาญ (ฉบบั

จริง) 

) 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

กรณีนิตบิคุคล - 1 1 ฉบบั (ส าเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ

อ านาจ (กรณีท่ี

ได้รับมอบอ านาจ

ให้ด าเนินการ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แทน) ) 

2) 

หนงัสือมอบ

อ านาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอ านาจ 

กรณีมอบอ านาจ 

หนงัสือมอบ

อ านาจ ผู้มอบ

อ านาจ - ส าเนา

บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอ านาจ - 

ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ



193/241 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง ) 

3) 
สญัญาเชา่ฉบบัผู้

เชา่ 

ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที่ทางราชการก าหนดตามระเบียบฯ 

- คา่ธรรมเนียมการออกหนงัสือรับรอง 100 บาท 

- และเงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองท่ีส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 

โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081  หรือท่ีส านกัเลขานกุารกรม สว่นอ านวยการกรมธนารักษ์ ถนน

พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม สว่น

อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข 02 278 5538 

หมายเหตุ- 
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4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: ขอหนังสือรับรองน าสิทธิการเช่าท่ีอาคารราชพัสดุเพ่ือน าไปผูกพันเงนิกู้ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:ขอหนงัสือรับรองน าสิทธิการเชา่ท่ีอาคารราชพสัดเุพ่ือน าไปผกูพนัเงินกู้  
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] ขอหนงัสือรับรองน าสิทธิการเชา่ท่ีอาคารราชพสัดุ
เพ่ือน าไปผกูพนัเงินกู้  14/07/2558 16:36  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในท่ีราชพสัดท่ีุเชา่จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนา
รักษ์ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไป
ตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้  
 
หมายเหต ุ 
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน  
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสภาพอาคาร (กรณี

ขยายระยะเวลาการเชา่) 

 

20 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

ก าหนดเง่ือนไขพร้อมเสนอ

ความเห็น 

 

2 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

3 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   26 วนัท าการ 
 



197/241 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง) 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สญัญาเชา่ฉบบัผู้

เชา่ 

ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 

กรณีนิตบิคุคล - 1 1 ฉบบั (ส าเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ

อ านาจ (กรณีท่ี

ได้รับมอบอ านาจ

ให้ด าเนินการ

แทน) ) 

3) 

หนงัสือมอบ

อ านาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอ านาจ 

ผู้มอบอ านาจ - 

ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอ านาจ - 

ส าเนาบตัร

ประจ าตวั
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที่ทางราชการก าหนดตามระเบียบ 

- คา่ธรรมเนียมการออกหนงัสือรับรอง 100 บาท 

- และเงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองท่ีส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 

โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081  หรือท่ีส านกัเลขานกุารกรม สว่นอ านวยการกรมธนารักษ์ ถนน

พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม สว่น

อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐" 

หมายเหตุ- 
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3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘ 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอตดิตัง้ป้ายโฆษณาในท่ีราชพัสดุ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:ผู้ เชา่ขอตดิตัง้ป้ายโฆษณาในท่ีราชพสัดุ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่า ชพสัด ุ
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] ผู้ เชา่ขอตดิตัง้ป้ายโฆษณาในท่ีราชพสัด ุ
13/07/2558 16:14  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พื้นทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีท่ีผู้ เชา่มีความประสงค์จะขอด าเนินการใด ๆ ในท่ีราชพสัดท่ีุเชา่จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนา
รักษ์ก าหนด โดยก่อนท่ีจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นไป
ตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้  
 
หมายเหต ุ 
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน  
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบข้อมลู จดัท าแผน

ท่ี และตรวจแบบแปลน 

 

30 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูน าเสนอผู้ มี

อ านาจอนมุตัิ 

 

7 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิ 

 

3 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   41 วนัท าการ 
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14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง) 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ชดุ (ถ้ามี) 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบแปลนพร้อม

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 7 0 ชดุ - 

2) 
รายการค านวณ

โครงสร้างอาคาร 

- 3 0 ชดุ - 

3) 

หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุและ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชดุ - 

4) 

ส าเนา

ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

และ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชดุ - 

5) 

หนงัสือมอบ

อ านาจ 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมอบอ านาจ 

หนงัสือมอบ

อ านาจ ผู้มอบ

อ านาจ - ส าเนา

บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ บตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

ผู้ รับมอบอ านาจ - 

ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง) 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ตามที่ทางราชการก าหนดตามระเบียบฯ 

- คา่ธรรมเนียมการรังวดั 
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- คา่ธรรมเนียมการตรวจแบบ ตารางเมตรละ 2 บาทของพืน้ท่ีแตล่ะชิน้รวมกนั หรือร้อยละ 0.1 ของราคา                     

คา่ก่อสร้าง แล้วแตจ่ านวนไหนจะมากกวา่กนั แตต้่องไมต่ ่ากวา่ 100 บาทในทกุกรณี 

- คา่เชา่ตามระเบียบท่ีทางราชการก าหนด 

- และเงินอ่ืนๆ (ถ้ามี)   

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน1) ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ีส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 

โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081  หรือท่ีส านกัเลขานกุารกรม สว่นอ านวยการกรมธนารักษ์ ถนน

พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน2) จดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม สว่น

อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน3) ทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข 02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน5) ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: ผู้เช่าท่ีดนิราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิให้กระทรวงการคลัง 
(อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิให้กระทรวงการคลัง) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:ผู้ เชา่ท่ีดนิราชพสัดขุอปลกูสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิให้กระทรวงการคลงั (อนญุาตให้

ปลกูสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิให้กระทรวงการคลงั) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 
4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] ผู้ เชา่ท่ีดนิราชพสัดขุอปลกูสร้างอาคารยก
กรรมสิทธ์ิให้กระทรวงการคลงั (อนญุาตให้ปลกูสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิให้กระทรวงการคลงั ) 
14/07/2558 14:16  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีมีความประสงค์จะขอเชา่หรือขอพฒันาท่ีราชพสัดท่ีุเชา่ จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนด และก่อนท่ีผู้ ย่ืนค าขอจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่
เป็นไปตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้  
 
หมายเหต ุ 
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน  
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูสง่กรมธนา

รักษ์ 

 

2 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบแบบแปลนและ

สง่ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ี 

 

40 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

กรณีดงักลา่วไม่

เข้าหลกัเกณฑ์

พืน้ท่ีท่ีรายงานตอ่ 

สนข. 

4) การพิจารณา รวบรวมข้อมลูก าหนด 10 วนัท าการ ส านกังานธนา - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 เง่ือนไขเสนอผู้ มีอ านาจ

พิจารณา 

 

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

5) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

5 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   53 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (กรณีนิตบิคุคล 

ส าเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

และหนงัสือมอบ

อ านาจ (กรณีท่ี

ได้รับมอบอ านาจ

ให้ด าเนินการ

แทน)) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบแปลนพร้อม

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 7 0 ชดุ - 

2) 
รายการค านวณ

โครงสร้าง 

- 3 0 ชดุ - 

3) 

หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุและ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชดุ - 

4) 

ส าเนา

ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

และ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

- 3 0 ชดุ - 

5) 

กรณีมอบอ านาจ     

หนงัสือมอบ

อ านาจ     ผู้มอบ

อ านาจ - ส าเนา

บตัรประจ าตวั

- 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือ                        

บตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง                      

- ส าเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง     

ผู้ รับมอบอ านาจ 

- ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ                                    

หรือบตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง                         

- ส าเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

-คา่เชา่ท่ีดนิและอาคารตามจ านวนปีท่ีจดัให้เชา่  

- คา่ธรรมเนียมการตรวจแบบ 

- คา่ตอบแทนการใช้ประโยชน์ท่ีดนิระหวา่งก่อสร้างอาคาร  

- หลกัประกนัสญัญาก่อสร้างอาคารเป็นเงินร้อยละ 10 ของราคาก่อสร้าง 

- คา่ธรรมเนียมจดัหาประโยชน์ 

- คา่ธรรมเนียมการรังวดัท่ีดนิ 

- คา่ธรรมเนียมการออกหนงัสือรับรองให้ปลกูสร้างอาคารในท่ีดนิราชพสัด ุ

- และเงินอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองท่ีส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 

โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรือท่ีส านกัเลขานกุารกรม สว่นอ านวยการกรมธนารักษ์ ถนน

พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม สว่น

อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข 0 2278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 
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5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: ผู้เช่าท่ีดนิราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิให้กระทรวงการคลัง 
(อนุมัตหิลักการให้ก่อสร้าง) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:ผู้ เชา่ท่ีดนิราชพสัดขุอปลกูสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิให้กระทรวงการคลงั (อนมุตัหิลกัการ

ให้ก่อสร้าง) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัด ุ
พ.ศ. 2545 

2) ค าสัง่กรมธนารักษ์ ที ่296/2553 สัง่ ณ วนัที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าเช่า 
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ  

3) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 

4) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0 วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] ผู้ เชา่ท่ีดนิราชพสัดขุอปลกูสร้างอาคารยก
กรรมสิทธ์ิให้กระทรวงการคลงั (อนมุตัหิลกัการให้ก่อสร้าง) 13/07/2558 16:19  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 

โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081  
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีมีความประสงค์จะขอเชา่หรือขอพฒันาท่ีราชพสัดท่ีุเชา่ จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนด และก่อนท่ีผู้ ย่ืนค าขอจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่
เป็นไปตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้ 
 
หมายเหต ุ 
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสอบข้อมลูและจดัท า

แผนท่ี 

 

15 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

ประกาศรับฟังความคดิเห็น 

 

30 วนั ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

4) 
การพิจารณาโดย

หนว่ยงานอ่ืน 

จดัท าผลกระทบสภาพ

การจราจร เสนอส านกังาน

6 เดือน ส านกังาน

นโยบายและ

((ถ้ามี)) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 นโยบายและแผนการขนสง่

และจราจรพิจารณาให้

ความเห็นชอบการปลกู

สร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิ 

 

แผนการขนสง่

และจราจร 

5) 

การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูก าหนด

เง่ือนไขเสนอผู้ มีอ านาจ

อนมุตัหิลกัการ 

 

7 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

6) 

การพิจารณา 

 

มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิ

หลกัการ 

 

5 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

7) 

การพิจารณา 

 

วางผงัและอนมุตัผิงั 

 

45 วนัท าการ ส านกัพฒันาและ

บ ารุงรักษา

อาคารราชพสัด ุ

(ร่วมกบัส านกั

บริหารท่ีราชพสัดุ

กรงเุทพมหานคร) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   103 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 66 วนัท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (หรือบตัร

ประจ าตวั
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ (ฉบบั

จริง) และถ่าย

ส าเนาพร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง) 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง) 

3) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง) 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (กรณีนิตบิคุคล) 

5) 

กรณีมอบอ านาจ     

หนงัสือมอบ

อ านาจ     ผู้มอบ

อ านาจ - ส าเนา

บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 



218/241 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับรองส าเนา

ถกูต้อง  - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง     

ผู้ รับมอบอ านาจ 

- ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง  - ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพ่ิมเติม 
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16. ค่าธรรมเนียม 
- 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองท่ีส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 

โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรือท่ีส านกัเลขานกุารกรม สว่นอ านวยการกรมธนารักษ์ ถนน

พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์  ส านกัเลขานกุารกรม สว่น

อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข 0 2278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอเช่าท่ีดนิราชพัสดุเพ่ืออยู่อาศัย 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอเชา่ท่ีดนิราชพสัดเุพ่ืออยูอ่าศยั 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 

2) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัทีร่าชพสัดุ  
พ.ศ. 2545 

3) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัด ุ พ .ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] ภารดี การขอเชา่ท่ีดนิราชพสัดเุพ่ืออยูอ่าศยั 
13/07/2558 11:14  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 

โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีมีความประสงค์จะขอเชา่หรือขอพฒันาท่ีราชพสัดท่ีุเชา่ จะต้องย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนด และก่อนท่ีผู้ ย่ืนค าขอจะลงนามในค าขอ จะต้องอา่นข้อความในค าขอเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องวา่
เป็นไปตามความประสงค์หรือไม ่และจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอตามท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจงึจะรับไว้พิจารณาและบนัทกึค าขอได้  
 
หมายเหต ุ 
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินงานตามกระบวนงานขึน้อยูก่บัปริมาณงานและจ านวนบคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะส านกังาน  
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับค าร้อง ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ตรวจสอบข้อมลูและจดัท า

แผนท่ี 

 

15 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

จดัท าประกาศขอเชา่เสนอผู้

มีอ านาจลงนามในประกาศ 

 

3 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ปิดประกาศ 30 วนั 

 

30 วนั ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

5) 
การพิจารณา 

 

รวบรวมข้อมลูก าหนด

เง่ือนไขเสนอผู้ มีอ านาจ

7 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พิจารณา 

 

เกษ 

6) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผู้ มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิ

พร้อมแจ้งผู้ เชา่ 

 

5 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   61 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 53 วนัท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (หรือบตัร

ประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัรประจ า

ข้าราชการ

บ านาญ (ฉบบั

จริง) และส าเนา

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

) 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ส าเนาเอกสาร

ต้องลงนามรับรอง
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ส าเนาถกูต้อง

ด้วย) 

3) 
ใบส าคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีนิตบิคุคล) 

5) 

กรณีมอบอ านาจ

ใช้เอกสาร       

1.1 หนงัสือมอบ

อ านาจ -

 ผู้มอบ

อ านาจ  1)

 ส าเนา

บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือบตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง   2)   

ส าเนาทะเบียน

บ้านพร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

- 1 1 ฉบบั (ถ้ามี) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

   -

 ผู้ รับ

มอบอ านาจ และ

พยานการมอบ

อ านาจ              

1)    ส าเนาบตัร

ประจ าตวั

ประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 หรือบตัร

ประจ าตวั

ข้าราชการ

บ านาญ พร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง  2)

 ส าเนา

ทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

6) 

หมายเหต ุกรณี

บคุลากรย่ืนค า

ร้องผู้ประสงค์ขอ

เชา่ต้องมาแสดง

ตนและย่ืนค าร้อง

ด้วยตนเอง 

ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

0 0 ฉบบั - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนท่ีสงัเขป

บริเวณท่ีขอเชา่

หรือแผนท่ีแสดง

ต าแหนง่ท่ีดนิ

เพ่ือขอเชา่ 

ส านกังานธนารักษ์

พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเช่า (ต่อปี) ตามระเบียบของทางราชการ 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 

2) ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าเท่ากับ 2 เท่าของค่าเช่า 1 ปี 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 

3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด 
- เนือ้ที่ไม่เกิน 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 ขึน้ไป เรียกเก็บเพิ่มขึน้ไร่ละ 100 บาทต่อการรังวัดหน่ึงครัง้ แต่ทัง้นีไ้ม่เกินแปลง
ละ 1,000 บาทต่อการนัดรังวัดหน่ึงครั้ง 
หมายเหตุ - 

4) เงนิประกันสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่า 1 ปี 
หมายเหตุ - 

5) อัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม หรือเงนิอ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
หมายเหตุ - 
 

และเงนิอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองท่ีส านกังานธนารักษ์พื้นทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 

โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 

หรือท่ีส านกัเลขานกุารกรม สว่นอ านวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 

10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง "ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์ ส านกัเลขานกุารกรม สว่น

อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400" 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม   สว่นอ านวยการ  

หมายเลข 0 2278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ "ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์" 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
คูมื่ออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแก้ไข 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดนิแปลงแบ่งแยกใหม่ /หมู่บ้านจัดสรรใหม่/รวม
แปลง/ตกหล่น 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การประเมินราคาทนุทรัพย์ท่ีดนิแปลงแบง่แยกใหม่/หมูบ้่านจดัสรรใหม/่รวมแปลง/ตกหลน่ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประมวลกฎหมายทีดิ่น 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 2  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 3  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 1  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การประเมินราคาทนุทรัพย์ท่ีดนิแปลงแบง่แยก
ใหม/่หมูบ้่านจดัสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหลน่ 13/07/2558 11:33  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 

โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 แปลงท่ีดนิท่ีไมป่รากฏราคาประเมินทนุทรัพย์ท่ีดนิ ในบญัชีก าหนดราคาประเมินทนุทรัพย์ท่ีดนิและในแผน
ท่ีราคาประเมินท่ีดนิ เน่ืองจากเป็นแปลงท่ีดนิแบง่แยกใหม่ /หมูบ้่านจดัสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหลน่ 
 ผู้ ท่ีจะย่ืนค าร้องต้องเป็นผู้ ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดนิหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้ ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดนิ  
 
หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว  
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับเร่ืองร้องขอจากผู้ ร้อง 

และตรวจสอบเอกสารผู้ ย่ืน

ค าร้อง 

 

1 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ตรวจสอบข้อมลูเบือ้งต้น 

ได้แก่ ราคาประเมินในบญัชี

ก าหนดราคาประเมินทนุ

ทรัพย์ท่ีดนิ แผนท่ีราคา

ประเมินท่ีดนิ ส าเนาโฉนด

ท่ีดนิ ระวางแผนท่ีระบบ

พิกดัฉาก ยทีูเอ็ม  

ฐานข้อมลูทะเบียนท่ีดนิ 

 

4 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ประสานส านกังานท่ีดนิ 

เพ่ือตรวจสอบข้อมลู

ทะเบียนท่ีดนิ (สปท.104ง) 

รูปแปลงท่ีดนิในระวางแผน

15 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ท่ีพิกดัฉาก ยทีูเอ็ม ณ 

ส านกังานท่ีดนิท่ีแปลงท่ีดนิ

ร้องขอตัง้อยู่ 

 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ส ารวจสภาพแปลงท่ีดนิ

แบง่แยกใหม่/หมูบ้่าน

จดัสรรใหม่/รวมแปลง/ ตก

หลน่ในพืน้ท่ี และแปลง

ท่ีดนิ/หมูบ้่านจดัสรรท่ีน ามา

เปรียบเทียบ 

 

5 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

5) 

การพิจารณา 

 

วิเคราะห์และประเมินราคา

ท่ีดนิรายแปลง ส าหรับ

แปลงแบง่แยกใหม่/หมูบ้่าน

จดัสรรใหม่/รวมแปลง/ตก

หลน่ 

 

20 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

6) 

การพิจารณา 

 

เสนออธิบดีกรมธนารักษ์

หรือธนารักษ์พืน้ท่ีเพ่ือ

พิจารณาการประเมินราคา

ทนุทรัพย์ท่ีดนิแปลง

แบง่แยกใหม่/หมูบ้่าน

จดัสรรใหม่/รวมแปลง/ตก

หลน่ 

 

15 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

7) 

การพิจารณา 

 

เสนอคณะอนกุรรมการ

ก าหนดราคาประเมินทนุ

ทรัพย์ประจ าจงัหวดั

พิจารณาก าหนดราคา 

 

45 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

(ขัน้ตอนท่ี 7 และ 

8 นบัวนัท าการ

รวมกนั คืออยูใ่น

ชว่งเวลาเดียวกนั) 

8) 

การพิจารณา 

 

เสนอคณะกรรมการก าหนด

ราคาประเมินทนุทรัพย์

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ราคา 

 

45 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

(ขัน้ตอนท่ี 7 และ 

8 นบัวนัท าการ

รวมกนั คืออยูใ่น

ชว่งเวลาเดียวกนั) 

9) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

รับรองมตแิละรายงานการ

ประชมุ 

ตรวจสอบความถกูต้อง 

เช่ือมโยงฐานข้อมลูทะเบียน

ท่ีดนิ และตรวจร่างบญัชี 

จดัพิมพ์บญัชีก าหนดราคา

ประเมินทนุทรัพย์ท่ีดนิ และ

จดัท าประกาศบญัชีก าหนด

ราคาประเมินทนุทรัพย์ท่ีดนิ 

และปรับปรุงแก้ไขแผนท่ี

ราคาประเมินท่ีดนิ                                                       

 

20 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

10) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เสนอประธาน

คณะอนกุรรมการฯ (ปลดั

กรุงเทพมหานคร/ผู้วา่

10 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ราชการจงัหวดั) ลงนาม

ประกาศใช้บญัชีก าหนด

ราคาประเมินทนุทรัพย์ท่ีดนิ 

 

11) 

- 

 

สง่ประกาศและบญัชี

ก าหนดราคาประเมินทนุ

ทรัพย์ท่ีดนิให้กรมท่ีดนิ ใช้

ในการจดทะเบียนสิทธิและ  

นิตกิรรม พร้อมแจ้งผลการ

พิจารณาให้ผู้ ร้องทราบ 

 

5 วนัท าการ ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   140 วนัท าการ 
14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ส าเนาบตัร

ประชาชนของผู้ ถือ

กรรมสิทธ์ิท่ีดนิ 

พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 1 

ฉบบั) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 

บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ของผู้ รับมอบ

อ านาจพร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนาโฉนดท่ีดนิ

แปลงแบง่แยก

ใหม/่หมูบ้่าน

จดัสรรใหม่/รวม

แปลง/แปลงตก

หลน่ 

กรมท่ีดนิ 0 1 ชดุ (ทกุหน้าพร้อม

รับรองส าเนา

ถกูต้อง  ) 

2) 

หนงัสือมอบ

อ านาจให้

ด าเนินการแทน

เจ้าของท่ีดนิ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีมอบอ านาจ

ท าการแทน) 

3) 

ใบอนญุาตให้ท า

การจดัสรรท่ีดนิ 

(จ.ส. 2) 

กรมท่ีดนิ 0 1 ฉบบั (พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

รายการท่ี 3-8 

ส าหรับโครงการ

จดัสรรใหม่/

หมูบ้่านจดัสรร

ใหม)่ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

ส าเนาโฉนดท่ีดนิ

ท่ีน ามารวมแปลง

ก่อนแบง่แยก

ใหมภ่ายใต้การ

จดัสรร 

กรมท่ีดนิ 0 1 ชดุ (พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

รายการท่ี 3-8 

ส าหรับโครงการ

จดัสรรใหม่/

หมูบ้่านจดัสรร

ใหม)่ 

5) 

ข้อมลู

รายละเอียด

แปลงท่ีดนิใน

โครงการจดัสรร

ท่ีดนิใหม่/

หมูบ้่านจดัสรร

ใหม ่

กรมท่ีดนิ 0 1 ชดุ (รายการท่ี 3-8 

ส าหรับโครงการ

จดัสรรใหม่/

หมูบ้่านจดัสรร

ใหม)่ 

6) 

แผนผงัโครงการ

จดัสรรท่ีดนิ

พร้อมระบแุปลง

จ าหนา่ยและ

แปลง

สาธารณปูโภค 

กรมท่ีดนิ 0 1 ชดุ (รายการท่ี 3-8 

ส าหรับโครงการ

จดัสรรใหม่/

หมูบ้่านจดัสรร

ใหม)่ 

7) 

ส าเนาโฉนดท่ีดนิ

แปลงแบง่แยก

ใหมภ่ายใต้การ

จดัสรรของ

หมูบ้่านใหมท่กุ

แปลง 

กรมท่ีดนิ 0 1 ชดุ (รายการท่ี 3-8 

ส าหรับโครงการ

จดัสรรใหม่/

หมูบ้่านจดัสรร

ใหม ่

) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

8) 

แผน่พบัโฆษณา

พร้อมใบเสนอ

ราคาของ

โครงการจดัสรร

ท่ีดนิใหม่/

หมูบ้่านจดัสรร

ใหม ่

- 1 0 ชดุ (รายการท่ี 3-8 

ส าหรับโครงการ

จดัสรรใหม่/

หมูบ้่านจดัสรร

ใหม)่ 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มี 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองท่ี  ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 

โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรือทีส่ านกัเลขานกุารกรม ส่วนอ านวยการกรมธนารักษ์ ถนน

พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนทางจดหมายโดยจา่หน้าซองถึง “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์ ส านกัเลขานกุารกรม สว่น

อ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400” 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม สว่นอ านวยการ 

หมายเลข 02278 5538 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซค์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกั ไปท่ีหวัข้อ “ศนูย์

ร้องเรียนร้องทกุข์” 

หมายเหตุ- 

http://www.treasury.go.th/
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5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 

หมายเหตุ  

6) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี (เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต 

กทม.10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้  ปณ.111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม.10300) 

หมายเหตุ 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) ตวัอยา่งหนงัสือร้องขอ 

- 

2) แบบรับทราบการรับค าร้องเร่ืองราคาประเมิน  

- 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1111.go.th/
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คู่มือส าหรับประชาชน: การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกัประเมินราคาทรัพย์สิน 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การให้บริการข้อมลูราคาประเมิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ีศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 160,000  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 200,000  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 100,000  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การให้บริการข้อมลูราคาประเมิน 13/07/2558 
10:38  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 

โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผู้ขอต้องกรอกค าร้องการขอใช้บริการข้อมลูขา่วสารของทางราชการ เพ่ือแสดงความประสงค์จะขอรับบริการ
ตรวจด ูข้อมลู ขอส าเนาข้อมลู หรือขอส าเนาท่ีมีผู้ รับรองส าเนาเอกสารในเร่ืองบญัชีราคาประเมินท่ีดนิโรงเรือน 
สิ่งปลกูสร้าง และอาคารชดุได้ทัว่ประเทศ แตใ่นกรณีท่ีจงัหวดัใดหรือพืน้ท่ีใดท่ีมีการประกาศบญัชีราคาประเมิน
ท่ีดนิรายบล็อก ผู้ขอจะต้องรู้ต าแหนง่ท่ีตัง้ของท่ีดนิท่ีแนน่อนวา่อยูโ่ซน บล็อกใด จงึจะสามารถตรวจสอบราคา
ประเมินท่ีดนิได้ การให้บริการข้อมลูนีเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัข้ิอมลูขา่วสารของทางราชการ พ .ศ. 2540 
 
1. บญัชีก าหนดราคาประเมินทนุทรัพย์ท่ีดนิรายแปลง ก าหนดราคาประเมินท่ีดนิแตล่ะแปลงเป็นตารางวา ผู้ขอ
จะต้องทราบเลขท่ีโฉนดท่ีดนิ ระวาง-แผน่ เลขท่ีดนิ หน้าส ารวจ ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ให้ถกูต้องครบถ้วนจงึจะ
สามารถตรวจสอบได้ 
 
2. บญัชีก าหนดราคาประเมินทนุทรัพย์ท่ีดนิรายบล็อก ก าหนดหนว่ยราคาประเมินท่ีดนิ ตามแนวถนน กลุม่
แปลงท่ีดนิ สภาพท่ีดนิ ซึง่ได้ประกาศใช้ในพืน้ท่ีทกุจงัหวดันอกเหนือจากพืน้ท่ีท่ีได้ก าหนดราคาประเมินทนุ
ทรัพย์ท่ีดนิรายแปลง ผู้ขอจะต้องทราบต าแหนง่ท่ีตัง้ของท่ีดนิอยา่งถกูต้องวา่ท่ีดนิตัง้อยูใ่นโซน บล็อกใดจงึจะ
สามารถตรวจสอบข้อมลูราคาประเมินท่ีดนิได้ 
 
3. การขอทราบราคาประเมินอาคารชดุ ผู้สอบถามจะต้องแจ้งช่ืออาคารชดุ เขต /อ าเภอ จงัหวดั ท่ีตัง้อาคารชดุ
และชัน้ท่ีห้องชดุตัง้อยู่ 
 
4. การขอทราบราคาประเมินทนุทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลกูสร้าง ผู้สอบถามจะต้องแจ้งจงัหวดั ประเภทสิ่งปลกูสร้าง  
 
5. ตดิตอ่ขอข้อมลูราคาประเมินท่ีดนิ/อาคารชดุ/โรงเรือนสิ่งปลกูสร้างท่ีต้องการทราบ ณ ส านกังานธนารักษ์พืน้
จงัหวดันัน้ ๆ 
 
หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว  
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

กรอกแบบค าขอให้บริการ

ข้อมลูขา่วสารของกรมธนา

รักษ์ 

 

5 นาที ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมลู/

ต าแหนง่ท่ีตัง้/ประเภทของ

บญัชีก าหนดราคาประเมินฯ 

ท่ีขอทราบ 

 

45 นาที ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

3) 

การพิจารณา 

 

แจ้งราคาประเมินฯ/ส าเนา

บญัชีก าหนดราคาประเมินฯ

ท่ีมีผู้ รับรอง 

 

5 นาที ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

4) 

การพิจารณา 

 

ช าระคา่ธรรมเนียมการขอ

ข้อมลูขา่วสารพร้อมรับ

ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 

 

5 นาที ส านกังานธนา

รักษ์พืน้ท่ีศรีสะ

เกษ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   60 นาที 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ขอดเูพ่ือใช้

ประกอบค าขอ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนาโฉนดท่ีดนิ 

/ นส.3 / นส.3 ก./

ส าเนา อช.2 

กรมท่ีดนิ 0 1 ฉบบั (ขอดเูพ่ือใช้

ประกอบค าขอ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) การตรวจดูข้อมูลราคาประเมิน ผู้ขอต้องกรอกแบบค าร้องฯ ย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือขอตรวจดูข้อมูลและ

คัดลอก โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ส่วนการขอส าเนาข้อมูล หรือขอส าเนาข้อมูลท่ีมีผู้รับรองส าเนา 
การท าส าเนา (ถ่ายเอกสาร) โดยเคร่ืองถ่ายเอกสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตข้ิอมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
กระดาษ A4 หน้าละ 

ค่าธรรมเนียม 1 บาท 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมการใหค้ ารับรองส าเนาถูกตอ้งค ารับรองละ 5 บาท) 

2) การตรวจดูข้อมูลราคาประเมิน ผู้ขอต้องกรอกแบบค าร้องฯ ย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือขอตรวจดูข้อมูลและ
คัดลอก โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ส่วนการขอส าเนาข้อมูล หรือขอส าเนาข้อมูลท่ีมีผู้รับรองส าเนา 
การท าส าเนา (ถ่ายเอกสาร) โดยเคร่ืองถ่ายเอกสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตข้ิอมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
กระดาษ F4 หน้าละ 

ค่าธรรมเนียม 1.5 บาท 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมการใหค้ ารับรองส าเนาถูกตอ้งค ารับรองละ 5 บาท) 
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3) การตรวจดูข้อมูลราคาประเมิน ผู้ขอต้องกรอกแบบค าร้องฯ ย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือขอตรวจดูข้อมูลและ
คัดลอก โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ส่วนการขอส าเนาข้อมูล หรือขอส าเนาข้อมูลท่ีมีผู้รับรองส าเนา 
การท าส าเนา (ถ่ายเอกสาร) โดยเคร่ืองถ่ายเอกสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตข้ิอมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
กระดาษ A3 หน้าละ 

ค่าธรรมเนียม 3 บาท 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมการใหค้ ารับรองส าเนาถูกตอ้งค ารับรองละ 5 บาท) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ี  ส านกังานธนารักษ์พืน้ทีศ่รีสะเกษ 

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
โทรศพัท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรือทีส่ านกังานเลขานกุารกรม ส่วนอ านวยการกรม ถนน
พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนทางจดหมายสง่มาท่ี จดหมายโดยจ่าหนา้ซองถึง “ศูนย์ร้องเรียนร้องทกุข์ ส านกั
เลขานกุารกรม ส่วนอ านวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400” 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศพัท์ได้ท่ี “ศนูย์ร้องเรียนร้องทกุข์” ส านกัเลขานกุารกรม สว่นอ านวยการ 
หมายเลข 02278 5538 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซค์กรมธนารักษ์ ท่ี http://www.treasury.go.th ในเมนหูลกัไปท่ีหวัข้อ “ศนูย์
ร้องเรียนร้องทกุข์” 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน ตู้ รับฟังความคดิเห็นของกรมธนารักษ์ 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  
หมายเหตุ (เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม.10300 / สายด่วน 111 / www.111.go.th / ตุ ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม.10300)  
 
 

http://www.treasury.go.th/
http://www.111.go.th/


241/241 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบการขอใช้บริการข้อมลูขา่วสารของกรมธนารักษ์  

- 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


