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คู่มือสาหรั บประชาชน : ตาม พรบ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน : การก่อสร้ างสะพาน ทางเชื่อม วางท่อระบายน ้า ทาทางเข้ า -ออก ผ่านที่ราชพัสดุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง,ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การก่อสร้ างสะพาน ทางเชื่อม วางท่อระบายน ้า
ทาทางเข้ า-ออก ผ่านที่ราชพัสดุ 14/07/2558 15:43
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี ส ะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรื อขอพัฒนาที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนารักษ์
กาหนด และก่อนที่ผ้ ยู ื่นคาขอจะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่า
เป็ นไปตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
รับคาร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทาการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

หมายเหตุ

-

ศรี สะเกษ
การพิจารณา

30 วันทาการ สานักงาน

ตรวจสอบแบบแปลนและ
จัดทาแผนที่

2)

การพิจารณา
3)

ตรวจสอบข้ อมูล

รวบรวมข้ อมูลกาหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา

-

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

7 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การลงนาม/

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ

5 วันทาการ

คณะกรรมการมีมติ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สานักงาน

-

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 43 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจาตัว

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

ประชาชน

2)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

3)

ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

1

1

ชุด

-

4)

ที่
1)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบแปลนพร้ อม รายการประกอบ

7

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
-
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

แบบแปลน
2)

รายการคานวณ

3

0

ชุด

-

-

3

0

ชุด

-

-

3

0

ชุด

-

สานักงาน

1

0

ฉบับ

-

1

1

ชุด

(กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจ

โครงสร้ างอาคาร
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ

3)

-

วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
สาเนา
ใบอนุญาต

4)

ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
สัญญาเช่า

5)

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ
หนังสือมอบ
อานาจ

6)

-

ผู้มอบอานาจ สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อบัตร
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ประจาตัวเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐ หรื อ บัตร
ประจาตัวข้ าราชการ
บานาญ พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง สาเนาทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรองสาเนา
ถูกต้ อง ผู้รับมอบ
อานาจ - สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
หรื อบัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หรื อ
บัตรประจาตัว
ข้ าราชการบานาญ
พร้ อมรับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ านพร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ อง
)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ
- ค่าทดแทนการใช้ ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเป็ นเงินก้ อนเดียว (จานวนเงินที่..)
- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ
- ค่าธรรมเนียมการรังวัด
- วางหลักประกันความเสียหายระหว่างการก่อสร้ าง
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- และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน1) ติดต่อด้ วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ
ชัน1
้ ถนนเทพา ตาบลเมืองเหนือ อาเภอเมืองศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1571
หรื อ ที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรียน2) จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม
ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียน3) ทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th
ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ "
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขยายระยะเวลาการก่ อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้ กระทรวงคลัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กรมธนารักษ์ กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน : การขยายระยะเวลาการก่อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้ กระทรวงคลัง
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขยายระยะเวลาการก่อสร้ างอาคาร
ยกกรรมสิทธิ์ให้ กระทรวงคลัง 13/07/2558 14:08
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนา
รักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไป
ตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รับคาร้ อง ตรวจสอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทาการ

เอกสาร

1)
การพิจารณา
2)

ตรวจสอบผลงานและ
ระยะเวลาที่ขอขยายการ

ตรวจสอบหลักฐานและ
รวบรวมข้ อมูลกาหนด
เงื่อนไขพร้ อมเสนอ
ความเห็นผู้มีอานาจ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน

หมายเหตุ

-

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ
10 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

ก่อสร้ าง
การพิจารณา

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

-

ศรี สะเกษ
7 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

-
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ที่

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

พิจารณา
การลงนาม/

ตรวจสอบหลักฐานและ

คณะกรรมการมีมติ

รวบรวมข้ อมูลกาหนด
เงื่อนไขพร้ อมเสนอ

4)

5 วันทาการ

สานักงาน

-

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

ความเห็นผู้มีอานาจ
พิจารณา
ระยะเวลาดาเนินการรวม 23 วันทาการ

14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

กรณีนิตบิ คุ คล
- สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคลและ
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอานาจ
ให้ ดาเนินการ
แทน)

-

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

ไม่มีเอกสารที่

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

ต้ องยื่นประกอบ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาต 100 บาท
- ค่าตอบแทนการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ระหว่างก่อสร้ างเท่ากับค่าเช่าอาคาร
- และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
หรื อทีส่ านักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรียน2) จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม
ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียน3) ทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-
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5)

ช่ องทางการร้ องเรียน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอแก้ ไขชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสารการเช่ า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอแก้ ไขชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสารการเช่า
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : สานักธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 1
จานวนคาขอที่มากที่สุด 3
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอแก้ ไขชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสารการเช่า
14/07/2558 16:36
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ .ศ. 2552 ข้ อ 24 กาหนดให้ การจัดให้ เช่าที่
ราชพัสดุ การใช้ สิทธิตามสัญญาเช่า การบอกเลิกสัญญาเช่า การจัดทาสัญญาต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือการ
จัดให้ เช่า การใช้ สิทธิตามสัญญาต่างตอบแทนและการบอกเลิกสั ญญาต่างตอบแทน ให้ เป็ นอานาจหน้ าที่ของ
กรมธนารักษ์ ซึง่ ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวผู้เช่าที่ดนิ ราชพัสดุที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล จึงสามารถ
ดาเนินการได้ โดยความเห็นชอบจากกรมธนารักษ์ โดยเงื่อนไขในการยื่นคาขอ จะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่
กรมธนารักษ์กาหนดและก่อนที่ผ้ ยู ื่นคาขอจะลงนามในคา ขอจะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความประสงค์หรื อไม่ และในการรับคาขอเอกสารหลักฐานที่ต้องแนบประกอบในการยื่นคา
ขอให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนิน งานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร

รับคาร้ อง

3.5 ชัว่ โมง

ตรวจสอบเอกสาร รวบรวม
เสนอความเห็น

1)

2)

1.

การลงนาม/

2.

ผู้มีอานาจ

คณะกรรมการมีมติ

พิจารณาอนุมตั พิ ร้ อมแจ้ ง
ผู้เช่า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 1 วันทาการ

สานักงาน

-

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ
3.5 ชัว่ โมง

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

-
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14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)
3)
4)

หมายเหตุ

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

สาเนาทะเบียน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

หนังสือรับรองนิติ กรมการปกครอง
บุคคล

1

1

ฉบับ

-

บ้ าน
ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงานภาครัฐ
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

2)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

สัญญาเช่า

สานักงานธนารักษ์ 1
พื ้นที่ศรี สะเกษ

0

ฉบับ

-

ใบสาคัญแสดง
การเช่าที่ราช

สานักงานธนารักษ์ 1
พื ้นที่ศรี สะเกษ

0

ฉบับ

-

พัสดุ
3)

บัตรประจาตัวผู้
เช่า

สานักงานธนารักษ์ 1
พื ้นที่ศรี สะเกษ

0

ฉบับ

-

4)

หนังสือมอบ
อานาจ

-

1

ฉบับ

(กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบ

1
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
อานาจ ผู้มอบ
อานาจ - สาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอานาจ สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน1) ติดต่อด้ วยตนเองที่ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อ ทีส่ านักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรียน2) จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม
ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียน3) ทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ
"ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ "
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-
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6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอแก้ ไขแบบแปลนการก่ อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้ กระทรวงคลัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอแก้ ไขแบบแปลนการก่อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้ กระทรวงคลัง
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง :
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับทีร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 1
จานวนคาขอที่มากที่สุด 2
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอแก้ ไขแบบแปลนการก่อสร้ างอาคาร
ยกกรรมสิทธิ์ให้ กระทรวงคลัง 13/07/2558 11:48
11. ช่ องทางการให้ บริ การ
1) สถานที่ให้ บริการ ติดต่อด้ วยตนเองที่ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนา
รักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไป
ตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่ กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึน้ อยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

รับคาร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

1 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

-

การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูล

2 วันทาการ

สานักงาน

-

1)

2)

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ
การพิจารณา

ตรวจสอบแบบแปลน

40 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

-

การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลกาหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ

7 วันทาการ

-

3)

4)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

พิจารณาเงื่อนไขเสนอผู้มี

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

อานาจอนุมตั หิ ลักการ

5)

การลงนาม/

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ

คณะกรรมการมีมติ

พร้ อมแจ้ งผู้เช่า

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ศรี สะเกษ
3 วันทาการ

สานักงาน

-

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 53 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

ใบสาคัญการ

หมายเหตุ

-

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

-

1

1

ฉบับ

(
(สาเนาบัตร

เปลี่ยนชื่อ
บัตรประจาตัว
ประชาชน

ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
2)

บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
)

3)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

-

1

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบแปลนพร้ อม 1)

2)

-

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

7

0

ชุด

-

-

3

0

ชุด

-

-

3

0

ชุด

-

-

3

0

ชุด

-

รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคานวณ
โครงสร้ างอาคาร
หนังสือรับรอง

3)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

ฉบับ

ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
สาเนา

4)

ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

และ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
กรณีนิตบิ คุ คล

-

1

1

ฉบับ

-

กรณีมอบอานาจ หนังสือมอบ

1

1

ฉบับ

-

- สาเนาหนังสือ
รับรองการจด

5)

ทะเบียนนิติ
บุคคลและ
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอานาจ
ให้ ดาเนินการ
แทน)

อานาจ ผู้มอบ
อานาจ - สาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ
6)

บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ
บัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ถูกต้ อง
- สาเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอานาจ
- สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
- สาเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน1) ติดต่อด้ วยตนเองที่ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อ ทีส่ านักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ-
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2)

ช่ องทางการร้ องเรียน2) จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียน3) ทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอเช่ าที่ดนิ ราชพัสดุแทนผู้เช่ าเดิมที่ถงึ แก่ กรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอเช่าที่ดนิ ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 2
จานวนคาขอที่มากที่สุด 10
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 2
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอเช่าที่ดนิ ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
13/07/2558 16:17
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติดต่อด้ วยตนเองที่ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุ ที่เช่าจะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนา
รักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไป
ตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานั กงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

รับคาร้ องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทาการ

1)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

หมายเหตุ

-

เกษ
การพิจารณา

ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่ 15 วันทาการ สานักงานธนา

2)

-

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ
การพิจารณา

3)
การพิจารณา

จัดทาประกาศขอเช่าเสนอผู้ 3 วันทาการ

สานักงาน

มีอานาจลงนามในประกาศ

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

ปิ ดประกาศ

4)

-

30 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่ศรี
ศรี สะเกษ

การพิจารณา
5)

รวบรวมข้ อมูลกาหนด
เงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ
อนุมตั ิ

7 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

-
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ที่

6)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การลงนาม/

ผู้มีอานาจอนุมตั พิ ร้ อมแจ้ ง

3 วันทาการ

คณะกรรมการมีมติ

ผู้ขอ

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน

หมายเหตุ

-

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 59 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ทะเบียนสมรส

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(- คูส่ มรสของผู้
เช่าเดิม (คูส่ มรส
โดยชอบด้ วย
กฎหมาย)
ใบจด

1)

/ ทะเบียนสมรส
)ฉบับจริง( หย่า
และถ่ายสาเนา
พร้ อมรับรอง
องสาเนาถูกต้
กรณีที่มี
ชีวิตอยู่ บัตร
ประชาชน และ

28/241

ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ทะเบียนบ้ านของ
คูส่ มรส
และถ่ายสาเนา
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
กรณีที่ไม่
มีชีวิต สาเนาใบ
มรณบัตร พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
)

บัตรประจาตัว

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

ประชาชน

(บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ (ฉบับ

2)

จริง) และถ่าย
สาเนาพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง ของผู้เช่า
แทนและผู้ที่สละ
สิทธิการเช่า
ทังหมด)
้

3)

สาเนาทะเบียน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ทะเบียนบ้ าน
(ฉบับจริง) และ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

บ้ าน

หมายเหตุ
ถ่ายสาเนา พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ องของของผู้
เช่าแทน และผู้ที่
สละสิทธิการเช่า
ทังหมด)
้

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

สัญญาเช่าฉบับ

สานักงานธนารักษ์ 1

เดิม/ใบสาคัญ
แสดงการเช่า/

พื ้นที่ศรี สะเกษ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ถ้ าเอกสาร
ดังกล่าวสูญหาย/
ไม่พบ ให้ ไปแจ้ ง

บัตรประจาตัวผู้
เช่า

ความหายที่สถานี
ตารวจ และนาใบ
แจ้ งความหาย
ดังกล่าวไป
ประกอบการ
พิจารณาเรื่ อง
ดังกล่าว)

2)

3)

ใบมรณบัตรของ
ผู้เช่าเดิม

กรมการปกครอง

เอกสารของผู้ขอ เช่าแทนผู้เช่าเดิม
ที่ถึงแก่กรรม

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(1. หนังสือสละ
สิทธิการเช่าที่ราช
พัสดุที่มีลายมือชื่อ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ผู้ที่มีสิทธิขอเช่า
แทนผู้เช่าเดิม
แต่ขอสละสิทธิ
การเช่าทังหมด
้
2. หนังสือการ
สละสิทธิการขอ
ถอนเงินประกัน
การเช่า ของ
ทายาทที่มีสิทธิรับ
มรดก
แต่ประสงค์จะ
สละสิทธิการขอรับ
เงินประกันการเช่า
ทังหมด
้
3. บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ (ฉบับ
จริง) และถ่าย
สาเนาพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง ของผู้เช่า
แทนและผู้ที่สละ
สิทธิการเช่า
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ทังหมด
้
4. ทะเบียนบ้ าน
(ฉบับจริง) และ
ถ่ายสาเนา พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ องของของผู้
เช่าแทน และผู้ที่
สละสิทธิการเช่า
ทังหมด
้
5. คูส่ มรสของผู้
ที่สละสิทธิการ
เช่า/สละสิทธิการ
ขอถอนเงินประกัน
(คูส่ มรสโดยชอบ
ด้ วยกฎหมาย)
สาเนาใบ
จดทะเบียนสมรส
หย่า พร้ อม /
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
กรณีที่มี
ชีวิตอยู่ - สาเนา
บัตรประชาชน
และสาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
หนังสือยินยอมให้
ทานิตกิ รรมของคู่
สมรส
กรณีที่ไม่
มีชีวิต สาเนาใบ
มรณบัตร พร้ อม
รับรองสาเนา
)ถูกต้ อง

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าเช่ า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาระล่ วงหน้ าเป็ นรายปี )
หมายเหตุ 2)

ค่ าธรรมเนียมการจัดเช่ าให้ เช่ า 2 เท่ า ของค่ าเช่ า 1 ปี (กรณีย่ นื คาร้ องภายหลังระยะเวลาที่ทาง
ราชการกาหนด)
หมายเหตุ –

3)

ค่ าธรรมเนียมการรังวัด
หมายเหตุ (
- เนือ้ ทีไ่ ม่เกิ น 1 ไร่ เรี ยกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนือ้ ทีเ่ กิ น 1 ไร่ แต่ไม่เกิ น 5 ไร่ ให้เรี ยกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนือ้ ทีเ่ กิ น 5 ไร่ แต่ไม่เกิ น 10 ไร่ ให้เรี ยกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนือ้ ทีเ่ กิ น 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรี ยกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ ปัดเป็ นหนึ่งไร่
ทัง้ นี ้ ให้เรี ยกเก็บไม่เกิ นแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง )
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4)

ค่ าธรรมเนียมการอนุญาตให้ ไปดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์ส่ งิ ปลูกสร้ าง หลังละ 200.-บาท
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ -

5)

เงินประกันสัญญาเช่ า (เท่ ากับค่ าเช่ า 1 ปี )
หมายเหตุ -

และเงินอื่น (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน1) ติดต่อด้ วยตนเองที่ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อ ทีส่ านักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึ ง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม
ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ
"ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ "
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอเช่ าที่ดนิ ราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเช่าที่ดนิ ราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 251
4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอเช่าที่ดนิ ราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร
13/07/2558 14:20
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติดต่อด้ วยตนเองที่ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรื อขอพัฒนาที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนารักษ์
กาหนด และก่อนที่ผ้ ยู ื่นคาขอจะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่า
เป็ นไปตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
รับคาร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทาการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

หมายเหตุ

-

ศรี สะเกษ
การตรวจสอบเอกสาร
2)
3)

ตรวจสอบข้ อมูลและจัดทา

20 วันทาการ สานักงาน

แผนที่

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

จัดทาประกาศขอเช่าเสนอผู้ 3 วันทาการ
มีอานาจลงนามในประกาศ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

-

-

ศรี สะเกษ
-

ปิ ดประกาศ 30 วัน

30 วัน

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

-

การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลกาหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ

7 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

-

4)

5)

พิจารณา

ศรี สะเกษ
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ที่

6)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การลงนาม/

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ

5 วันทาการ

คณะกรรมการมีมติ

พร้ อมแจ้ งผู้เช่า

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน

หมายเหตุ

-

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 66 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 53 วันทาการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

ประชาชน

หมายเหตุ
(หรื อบัตร
ประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจา

1)

ข้ าราชการ
บานาญ (ฉบับ
จริง) พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง )

2)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

แผนที่สงั เขป

สานักงานธนารักษ์ 1

บริเวณที่ขอเช่า
หรื อแผนที่แสดง

พื ้นที่ศรี สะเกษ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

ตาแหน่งที่ดนิ
เพื่อขอเช่า
กรณีนิตบิ คุ คล
สาเนาหนังสือ
2)

-

1

0

ฉบับ

-

กรณีมอบอานาจ ใช้ เอกสาร

0

0

ฉบับ

-

รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคลและ
หนังสือมอบ
อานาจ

1.1 หนังสือมอบ
อานาจ -

3)

ผู้มอบ
อานาจ 1)
สาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง 2)
สาเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ผู้รับ
มอบอานาจ และ
พยานการมอบ
อานาจ
1) สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง 2)
สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าเช่ า (ต่ อปี ) ตามระเบียบของทางราชการ
หมายเหตุ 2)

ค่ าธรรมเนียมการจัดให้ เช่ า 2 เท่ าของค่ าเช่ า 1 ปี
หมายเหตุ -

3)

ค่ าธรรมเนียมการรังวัด
- เนือ้ ที่ไม่ เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท
- เกินกว่ า 1 ไร่ แต่ ไม่ เกิน 5 ไร่ แปลงละ 300 บาท
- เกินกว่ า 5 ไร่ แต่ ไม่ เกิน 10 ไร่ แปลงละ 500 บาท
- หากเกินกว่ า 10 ไร่ ขึน้ ไป เรียกเก็บเพิ่มขึน้ ไร่ ละ 100 บาทต่ อการรังวัดหนึ่งครัง้
แต่ ทงั ้ นีไ้ ม่ เกินแปลงละ 1,000 บาท ต่ อการนัดรังวัดหนึ่งครัง้
หมายเหตุ -

4)

เงินประกันสัญญาเช่ าเท่ ากับค่ าเช่ า 1 ปี
หมายเหตุ -

5)

อัตราค่ าเช่ า ค่ าธรรมเนียม หรือเงินอื่นๆ เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
หมายเหตุ และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน1) ติดต่อด้ วยตนเองที่ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อ ที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม
ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-
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3)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ
"ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ "
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอเช่ าที่ดนิ ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ อย่ างอื่น (กรณียกเว้ นการประมูลและ
มีอัตราค่ าเช่ าคงที่แล้ ว)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเช่าที่ดนิ ราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น (กรณียกเว้ นการประมูลและมีอตั ราค่า
เช่าคงที่แล้ ว)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอเช่าที่ดนิ ราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
(กรณียกเว้ นการประมูลและมีอตั ราค่าเช่าคงที่แล้ ว ) 13/07/2558 15:39
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติดต่อด้ วยตนเองที่ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรื อขอพัฒนาที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนารักษ์
กาหนด และก่อนที่ผ้ ยู ื่นคาขอจะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่า
เป็ นไปตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนา รักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ ั บปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
รับคาร้ อง ตรวจสอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทาการ

เอกสาร

1)
การพิจารณา
2)

ตรวจสอบข้ อมูลและจัดทา
แผนที่

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน

หมายเหตุ

-

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ
15 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

-

ศรี สะเกษ
การพิจารณา
3)

รวบรวมข้ อมูลกาหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา

7 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

-
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ที่

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การลงนาม/

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ

5 วันทาการ

คณะกรรมการมีมติ

พร้ อมแจ้ งผู้เช่า

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน

หมายเหตุ

-

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 28 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

ประชาชน

หมายเหตุ
(หรื อบัตร
ประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว

1)

ข้ าราชการ
บานาญ (ฉบับ
จริง) พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)

2)
3)
4)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)

ใบสาคัญการ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

1

1

ฉบับ

(กรณีนิตบิ คุ คล)

เปลี่ยนชื่อ
หนังสือรับรองนิติ -
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

บุคคล
กรณีมอบอานาจ หนังสือมอบ
อานาจ ผู้มอบ
อานาจ - สาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
5)

รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอานาจ
- สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง – สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง

6)

กรณีบคุ คลการ

สานักงานธนารักษ์ 0

ยื่นคาร้ องผู้
ประสงค์ขอเช่า

พื ้นที่ศรี สะเกษ

0

ฉบับ

-

ต้ องมาแสดงตน
และยื่นคาร้ อง
ด้ วยตนเอง
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

แผนที่สงั เขป

สานักงานธนารักษ์ 1

บริเวณที่ขอเช่า
หรื อแผนที่แสดง

พื ้นที่ศรี สะเกษ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

ตาแหน่งที่ดนิ
เพื่อขอเช่า
16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าเช่ า ค่ าธรรมเนียม หรือเงินอื่นๆ เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
- ค่าเช่า (ต่อปี ) ตามระเบียบของทางราชการ
- ค่าธรรมเนียมการจัดให้ เช่าในอัตราร้ อยละสองของราคาที่ดนิ คู ณด้ วยจานวนปี ที่ให้ เช่า หรื อตามที่ราชการ
กาหนด
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- ค่าธรรมเนียมการรังวัด
เนื ้อที่ไม่เกิน 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 ขึ ้นไป เรี ยกเก็บเพิ่มขึ ้นไร่ละ 100 บาทต่อการรังวัดหนึง่ ครัง้ แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่เกินแปลงละ1,000 บาท
ต่อการนัดรังวัดหนึง่ ครัง้
- เงินประกันสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่า 1 ปี
- อัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม หรื อเงินอื่นๆ เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนติดต่อด้ วยตนเองที่ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อที ่ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม
ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ
"ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ "
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอเช่ าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่ าเดิมที่ถงึ แก่ กรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัส ดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่
กรรม 14/07/2558 14:14
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติดต่อด้ วยตนเองที่ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึ ง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟ อร์ มที่กรมธนา
รักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไป
ตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
รับคาร้ อง ตรวจสอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทาการ

เอกสาร

1)
การพิจารณา
2)

ตรวจสอบข้ อมูลและจัดทา
แผนที่

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน

หมายเหตุ

-

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ
15 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

-

ศรี สะเกษ
การพิจารณา

ตรวจสอบสภาพอาคาร

20 วันทาการ สานักงาน

3)

-

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ
การพิจารณา

4)

จัดทาประกาศขอเช่าเสนอผู้ 3 วันทาการ
มีอานาจลงนามในประกาศ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

-

ศรี สะเกษ
5)

การพิจารณา

ปิ ดประกาศ

30 วัน

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ศรี สะเกษ
การพิจารณา
6)

7)

รวบรวมข้ อมูลกาหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ

7 วันทาการ

พิจารณาอนุมตั ิ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

-

ศรี สะเกษ

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ
พร้ อมแจ้ งผู้เช่า

3 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

-

ศรี สะเกษ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 79 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงานภาครัฐ
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

สัญญาเช่าฉบับ
เดิม

สานักงานธนารักษ์ 1
พื ้นที่ศรี สะเกษ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ถ้ าเอกสาร
ดังกล่าวสูญหาย/
ไม่พบ ให้ ไปแจ้ ง
ความหายที่สถานี
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ตารวจ โดยนาใบ
บันทึกประจาวัน
ดังกล่าวไป
ประกอบการ
พิจารณาเรื่ อง
ดังกล่าว)

2)

ใบมรณบัตรของ

กรมการปกครอง

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

ผู้เช่าเดิม
คูส่ มรสของผู้เช่า เดิม (คูส่ มรสโดย
ชอบด้ วย
กฎหมาย) ใบจดทะเบียน
สมรส/หย่า (ฉบับ
จริง) และถ่าย
สาเนา พร้ อม

3)

1

รับรองสาเนา
ถูกต้ อง กรณี
ที่มีชีวิตอยู่ บัตร
ประจาตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ าน
(ฉบับจริง)
และถ่ายสาเนา
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
กรณีที่ไม่มีชีวิต
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

สาเนาใบมรณ
บัตร พร้ อม
รับรองสาเนา
(ฉบับจริง)
เอกสารที่ทายาท -

1

1

ฉบับ

(1. หนังสือสละ

โดยธรรมของผู้
เช่าเดิมที่ถึงแก่

สิทธิการเช่าที่ราช
พัสดุ

กรรม จะต้ อง
จัดเตรี ยมให้

2. หนังสือการสละ
สิทธิการขอถอน

ครบถ้ วน

เงินประกัน
3. บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว

4)

ข้ าราชการ
บานาญ (ฉบับ
จริง) และถ่าย
สาเนา พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง ของผู้เช่า
แทน/ผู้ที่สละสิทธิ
การเช่าทังหมด
้
4. ทะเบียนบ้ าน
(ฉบับจริง) และ
ถ่ายสาเนา พร้ อม
รับรองสาเนา
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ถูกต้ อง ของผู้ขอ
เช่าแทน/
ผู้ที่สละสิทธิการ
เช่าทังหมด
้
5. หลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ
สกุล (ฉบับจริง)
และถ่ายสาเนา
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง (ถ้ า
มี)
)

หนังสือมอบ
อานาจ

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว

5)

เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ
บัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
สาเนาทะเบียน
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
บ้ านพร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอานาจ
และพยานการ
มอบอานาจ
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
สาเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาระล่วงหน้ าเป็ นรายปี )
2) ค่าธรรมเนียมการจัดให้ เช่าอาคารที่ราชพัสดุ
อาคาร = (ร้ อยละ20 ของราคาที่ดนิ + (ราคาก่อสร้ างอาคารปั จจุบนั– ค่าเสื่อมตามสภาพ) *จานวนปี ที่ให้ เช่า
15
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3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด
3.1 เนื ้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรี ยกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึง่ ครัง้
3.2 เนื ้อที่เกิน 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้ เรี ยกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึง่ ครัง้
3.3 เนื ้อที่เกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้ เรี ยกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึง่ ครัง้
3.4 เนื ้อที่เกิน 10 ไร่ ขึ ้นไป ให้ เรี ยกเก็บเพิ่มขึ ้นไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึง่ ครัง้ เศษ ของไร่ปัด
เป็ นหนึง่ ไร่ ทังนี
้ ้ ให้ เรี ยกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึง่ ครัง้
4) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ ไปดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้ างหลังละ 200.-บาท
5) เงินประกันสัญญาเช่า (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี )
และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน1) ติดต่อด้ วยตนเองที่ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อที่ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม
ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02 278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ
"ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ "
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-
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6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยุร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอต่ ออายุสัญญาเช่ าอาคารราชพัสดุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่าอาคารราชพัสดุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8.
กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9.
ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 1
จานวนคาขอที่มากที่สุด 7
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 1
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่าอาคารราชพัสดุ
14/07/2558 16:35
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติดต่อด้ วยตนเองที่ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่าอาคารราชพัสดุ จะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนา
รักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไป
ตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

รับคาร้ องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทาการ

1)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน

หมายเหตุ

-

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ
การพิจารณา

2)

ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่ 15 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

-

ศรี สะเกษ
การพิจารณา

ตรวจสอบสภาพอาคาร

3)

20 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

-

ศรี สะเกษ
การพิจารณา
4)

รวบรวมข้ อมูลกาหนด
เงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ
อนุมตั ิ

7 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

-
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ที่

5)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การลงนาม/

ผู้มีอานาจอนุมตั พิ ร้ อมแจ้ ง

3 วันทาการ

คณะกรรมการมีมติ

ผู้ขอ

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน

หมายเหตุ

-

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 46 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

ประชาชน

หมายเหตุ
(หรื อบัตร
ประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ (ฉบับ

1)

จริง) และถ่าย
สาเนาพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
2)
3)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง )

ใบสาคัญการ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี พร้ อมรับรอง

เปลี่ยนชื่อ

สาเนาถูกต้ อง)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีนิตบิ คุ คล
สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล

4)

และหนังสือมอบ
อานาจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอานาจ
ให้ ดาเนินการ
แทน))
หนังสือมอบ
อานาจ ผู้มอบ
อานาจ 1)
สาเนา
บัตรประจาตัว

5)

ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง 2)
สาเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง

-

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ผู้รับ
มอบอานาจ และ
พยานการมอบ
อานาจ
1) สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง 2)
สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ องก
ต้ อง
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

สัญญาเช่าฉบับผู้ สานักงาน
เช่า
ธนารักษ์พื ้นที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

63/241

ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ศรี สะเกษ
หมายเหตุ กรณี

-

1

0

ฉบับ

-

ที่อาคารราชพัสดุ
อยูใ่ นความ
ครอบครองใช้
ประโยชน์ของ
ส่วนราชการใน
2)

การยื่นขอต่ออายุ
สัญญาเช่า
อาคารราชพัสดุ
จะต้ องแนบ
หนังสือให้ ความ
ยินยอมของส่วน
ราชการนันๆ
้ มา
พร้ อมด้ วย

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าเช่ า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาระล่ วงหน้ าเป็ นรายเดือน)
หมายเหตุ 2) ค่ าธรรมเนียมการต่ ออายุสัญญาเช่ าตามระเบียบของทางราชการ
2.1 เพื่อใช้ ในกิจการอันเป็ นสาธารณกุศลที่ไม่ ได้ ม่ ุงหากาไร ไม่ เรียกเก็บค่ าธรรมเนียม
2.2 เพื่อประโยชน์ อย่ างอื่นนอกจาก 2.1 ให้ เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมเมื่อครบกาหนดอายุสัญญาเช่ า
ดังนี ้
2.2.1 กรณีขอต่ ออายุสัญญาเช่ า 5 ปี ให้ เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมเท่ ากับ
ร้ อยละ 30 {[ร้ อยละ 20 ของราคาที่ดนิ +(ราคาก่ อสร้ างอาคารปั จจุบัน-ค่ าเสื่อมตามสภาพ)]/15} x 5
2.2.2 กรณีต่ออายุสัญญาเช่ าครัง้ ละ ไม่ เกิน 3 ปี ให้
หมายเหตุ –
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3)

ค่ าธรรมเนียมการรังวัด
3.1 เนือ้ ที่ไม่ เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท ต่ อการนัดรังวัดหนึ่งครัง้
3.2 เนือ้ ที่เกิน 1 ไร่ แต่ ไม่ เกิน 5 ไร่ ให้ เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่ อการนัดรังวัดหนึ่งครัง้
3.3 เนือ้ ที่เกิน 5 ไร่ แต่ ไม่ เกิน 10 ไร่ ให้ เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่ อการนัดรังวัดหนึ่งครัง้
3.4 เนือ้ ที่เกิน 10 ไร่ ขึน้ ไป ให้ เรียกเก็บเพิ่มขึน้ ไร่ ละ 100.-บาท ต่ อการนัดรังวัดหนึ่งครัง้ เศษของไร่ ปัด
เป็ นหนึ่งไร่ ทัง้ นี ้ ให้ เรียกเก็บไม่ เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่ อการนัดรังวัดหนึ่งครัง้
หมายเหตุ

4)

ค่ าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร
เนือ้ ที่ปลูกสร้ างไม่ เกิน 50 ตารางวา ให้ เรียกเก็บในอัตรา 200.- บาท ต่ อการนัดรังวัดหนึ่งครัง้ ถ้ าเนือ้ ที่
ปลูกสร้ างเกินกว่ า 50 ตารางวา ให้ เรียกเก็บเพิ่มขึน้ ตามส่ วน ทัง้ นี ้ ให้ เรียกเก็บไม่ เกินครัง้ ละ 2,000.บาท
หมายเหตุ -

5)

เงินประกันสัญญาเช่ า (เท่ ากับค่ าเช่ า 3 เดือน)
หมายเหตุ -

และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน1) ติดต่อด้ วยตนเองที่ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อที ่ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารั กษ์
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม
ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538
หมายเหตุ-
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4)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ
"ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอนาที่ดนิ ราชพัสดุไปจัดให้ เช่ าช่ วงหรือการจัดหาประโยชน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอนาที่ดนิ ราชพัสดุไปจัดให้ เช่าช่วงหรื อการจัดหาประโยชน์
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 1
จานวนคาขอที่มากที่สุด 1
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอนาที่ดนิ ราชพัสดุไปจัดให้ เช่าช่วงหรื อการ
จัดหาประโยชน์ 13/07/2558 12:23
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติดต่อด้ วยตนเองที่ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ ม ที่
กรมธนารักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่า
เป็ นไปตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

รับคาร้ องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทาการ

1)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน

หมายเหตุ

-

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ
การพิจารณา

2)

ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่ 15 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

-

ศรี สะเกษ
การพิจารณา
3)

4)

รวบรวมข้ อมูลกาหนด
เงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ

7 วันทาการ

อนุมตั ิ
การลงนาม/

ผู้มีอานาจอนุมตั พิ ร้ อมแจ้ ง

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

-

ศรี สะเกษ
3 วันทาการ

สานักงาน

-

68/241

ที่

ประเภทขัน้ ตอน
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขอ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 26 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ

1)

หรื อ บัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง )

2)
3)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

ใบสาคัญการ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

เปลี่ยนชื่อ
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

สัญญาเช่าฉบับผู้ สานักบริหารที่ราช 1
1)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

เช่า (ฉบับจริง)

พัสดุ
กรุงเทพมหานคร

กรณีนิตบิ คุ คล -

-

1

1

ฉบับ

-

กรณีมอบอานาจ หนังสือมอบ

1

1

ฉบับ

-

สาเนาหนังสือ
รับรองการจด

2)

ทะเบียนนิติ
บุคคลและ
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอานาจ
ให้ ดาเนินการ
แทน)

อานาจ ผู้มอบ
อานาจ - สาเนา
3)

บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอานาจ
- สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าเช่ า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาระล่ วงหน้ าเป็ นรายปี )
หมายเหตุ 2)

ค่ าเช่ าเพิ่ม กรณีนาไปให้ เช่ าช่ วงหรือจัดหาประโยชน์
หมายเหตุ ( - กรณี นาไปให้เช่าช่วงหรื อจัดหาประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การเช่าเดิ ม ให้ปรับปรุงอัตราค่าเช่า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25
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- กรณี นาไปให้เช่าช่วงหรื อจัดหาประโยชน์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การเช่าเดิ มให้ปรับปรุงอัตราค่า
เช่าเป็ นอัตราตามวัตถุประสงค์ของการให้เช่าช่วงหรื อนาไปจัดหาประโยชน์อย่างอืน่ แล้วปรับปรุงอัตราค่าเช่า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 )
3)

ค่ าธรรมเนียมการรังวัด
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (- เนือ้ ทีไ่ ม่เกิ น 1 ไร่ เรี ยกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนือ้ ทีเ่ กิ น 1 ไร่ แต่ไม่เกิ น 5 ไร่ ให้เรี ยกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนือ้ ทีเ่ กิ น 5 ไร่ แต่ไม่เกิ น 10 ไร่ ให้เรี ยกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนือ้ ทีเ่ กิ น 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรี ยกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ ปัดเป็ น )

4)

เงินประกันสัญญาเช่ า (เท่ ากับค่ าเช่ า 1 ปี รวมกับค่ าเช่ าช่ วง)
หมายเหตุ และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ติดต่อด้ วยตนเองที่ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อที ่ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม
ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02 278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ
"ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ "
หมายเหตุ-
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5)

ช่ องทางการร้ องเรียนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอนาสิทธิการก่ อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้ กระทรวงการคลัง
ไปผูกพันเงินกู้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอนาสิทธิการก่อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้ กระทรวงการคลัง ไปผูกพันเงินกู้
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอนาสิทธิการก่อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลัง ไปผูกพันเงินกู้ 14/07/2558 17:07
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติดต่อด้ วยตนเองที่ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุ ที่เช่าจะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนา
รักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไป
ตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานั กงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
รับคาร้ อง ตรวจสอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทาการ

เอกสาร

1)
การพิจารณา
2)

รวบรวมข้ อมูลกาหนด
เงื่อนไขเสนอความเห็น

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน

หมายเหตุ

-

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ
5 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

-

ศรี สะเกษ
3)

การลงนาม/

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ

คณะกรรมการมีมติ

พร้ อมแจ้ งผู้ขอ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 9 วันทาการ

3 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

-
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14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

ประชาชน

หมายเหตุ
(สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ

1)

หรื อ บัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

2)
3)

สาเนาทะเบียน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

บ้ าน
ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

สัญญาก่อสร้ าง

สานักบริหารที่ราช 1

อาคารยก
กรรมสิทธิ์ให้

พัสดุ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร
หนังสือหรื อ
2)

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานยินยอม
ให้ ก้ เู งินจาก
สถาบันการเงิน

(โดยระบุวงเงิน
และระยะเวลาที่
ขอกู้)

หรื อผู้ให้ ก้ ู
กรณีนิตบิ คุ คล

-

1

1

ฉบับ

( สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ
อานาจ (กรณีที่

3)

ได้ รับมอบอานาจ
ให้ ดาเนินการ
แทน) )
หนังสือมอบ
อานาจ

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ สาเนาบัตร
ประจาตัว

4)

ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอานาจ สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ ขาย จานอง ขายฝากให้ เรี ยกเก็บในสัญญาละ 200 บาท/ครัง้
- ค่าธรรมการอนุญาตให้ นาสิทธิการเช่าช่วงกรณีที่ผ้ เู ช่าได้ ให้ ความยินยอมด้ วยแล้ วไปทาเงื่อนไขผูกพันในการ
กู้เงิน โดยเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมร้ อยละ 0.5 ของเงินกู้ ทังนี
้ ้ ให้ เรี ยกเก็บไม่เกิน 100,000 บาท
- เงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
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17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ติดต่อด้ วยตนเองที่ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนื อ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อที ่ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ
"ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ "
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอนาอาคารราชพัสดุไปเช่ าช่ วงหรือจัดหาประโยชน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานธนารักษ์ พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอนาอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรื อจัดหาประโยชน์
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแ ล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับทีร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอนาอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรื อจัดหา
ประโยชน์ 13/07/2558 14:27
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติดต่อด้ วยตนเองที่ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนา
รักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไป
ตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรม ธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

รับคาร้ องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทาการ

1)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

หมายเหตุ

-

เกษ
การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่ 15 วันทาการ สานักงานธนา

2)

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ
การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบสภาพอาคาร

20 วันทาการ สานักงานธนา

3)

-

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ
การพิจารณา

4)

5)

-

รวบรวมข้ อมูลกาหนด
เงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ

20 วันทาการ สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

อนุมตั ิ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

5.
ผู้มีอานาจอนุมตั ิ
พร้ อมแจ้ งผู้ขอ

-

เกษ
3 วันทาการ

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เกษ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 46 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ บัตร

1)

ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง )
2)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

3)

ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

สัญญาเช่าฉบับผู้ สานักงานธนารักษ์ 1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

เช่า

พื ้นที่ศรี สะเกษ

กรณีนิตบิ คุ คล -

-

1

1

ฉบับ

-

กรณีมอบอานาจ หนังสือมอบ

1

1

ฉบับ

-

สาเนาหนังสือ
รับรองการจด

2)

ทะเบียนนิติ
บุคคลและ
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอานาจ
ให้ ดาเนินการ
แทน)

อานาจ ผู้มอบ
อานาจ - สาเนา

3)

บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอานาจ
- สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าเช่ า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาระล่ วงหน้ าเป็ นรายเดือน)
หมายเหตุ 2)

ค่ าเช่ าเพิ่ม กรณีนาไปให้ เช่ าช่ วงหรือจัดหาประโยชน์
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (- กรณี นาไปให้เช่าช่วงหรื อจัดหาประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การเช่าเดิ ม ให้ปรับปรุงอัตราค่าเช่า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25
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- กรณี นาไปให้เช่าช่วงหรื อจัดหาประโยชน์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การเช่าเดิ มให้ปรับปรุงอัตราค่าเช่าเป็ น
อัตราตามวัตถุประสงค์ของการให้เช่าช่วงหรื อนาไปจัดหาประโยชน์อย่างอืน่ แล้วปรับปรุงอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 25)
3)

ค่ าธรรมเนียมการรังวัด
หมายเหตุ (- เนือ้ ทีไ่ ม่เกิ น 1 ไร่ เรี ยกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนือ้ ทีเ่ กิ น 1 ไร่ แต่ไม่เกิ น 5 ไร่ ให้เรี ยกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนือ้ ทีเ่ กิ น 5 ไร่ แต่ไม่เกิ น 10 ไร่ ให้เรี ยกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนือ้ ทีเ่ กิ น 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรี ยกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ ปัดเป็ นหนึ่งไร่
ทัง้ นี ้ ให้เรี ยกเก็บไม่เกิ นแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง )

4)

ค่ าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร
หมายเหตุ (- เนื อ้ ที ป่ ลูกสร้างไม่เกิ น 50 ตารางวา ให้เรี ยกเก็บในอัตรา 200.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง ถ้า
เนื อ้ ที ป่ ลูกสร้างเกิ นกว่า 50 ตารางวา ให้เรี ยกเก็บเพิ่มขึ้นตามส่วน ทัง้ นี ้ ให้เรี ยกเก็บไม่เกิ นครั้งละ 2,000.- บาท)

5)

เงินประกันสัญญาเช่ า (เท่ ากับค่ าเช่ า 3 เดือน รวมกับค่ าเช่ าช่ วง)
หมายเหตุ -

และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ติดต่อด้ วยตนเองที่ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อที ่ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้ า ซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
หมายเหตุ-

85/241

4)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ
"ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ "
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเช่ าที่ดนิ ราชพัสดุ กรณีท่ ตี ้ องรับฟั ง
ความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดนิ ราชพัสดุ กรณีที่ต้องรับฟั งความคิดเห็น
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดนิ ราช
พัสดุ กรณีที่ต้องรับฟั งความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 13/07/2558 15:58
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11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ ราชพัสดุที่เช่าจะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนา
รักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไป
ตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จึ งจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านใน แต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

รับคาร้ องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทาการ

1)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน

หมายเหตุ

-

ธนารัก์พื ้นที่
ศรี สะเกษ
การพิจารณา

2.

ตรวจสอบรังวัด

จัดทาแผนที่

2)

3)

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

15 วันทาการ สานักงาน

-

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

ประกาศรับฟั งความคิดเห็น 30 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ศรี สะเกษ
การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลกาหนด
เงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ

4)

5)

7 วันทาการ

อนุมตั ิ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

-

ศรี สะเษ

5.
ผู้มีอานาจอนุมตั ิ
พร้ อมแจ้ งผู้ขอ

5 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

-

ศรี สะเกษ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 58 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
ประชาชน

1)

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม

89/241

ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

2)
3)

ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

สาเนาทะเบียน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

บ้ าน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

2.

สัญญา

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

สานักงานธนารักษ์ 1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

เช่าฉบับผู้เช่า

พื ้นที่ศรี สะเกษ

กรณีนิตบิ คุ คล -

-

1

1

ฉบับ

-

กรณีมอบอานาจ หนังสือมอบ

1

1

ฉบับ

-

สาเนาหนังสือ
รับรองการจด

2)

ทะเบียนนิติ
บุคคลและ
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอานาจ
ให้ ดาเนินการ
แทน)

3)

อานาจ ผู้มอบ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
อานาจ - สาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอานาจ
- สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง – สาเนา
ทะเบียนบ้ าน

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าเช่ า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาระล่ วงหน้ าเป็ นรายปี )
หมายเหตุ 2)

ค่ าธรรมเนียมการรังวัด
หมายเหตุ (- เนือ้ ทีไ่ ม่เกิ น 1 ไร่ เรี ยกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนือ้ ทีเ่ กิ น 1 ไร่ แต่ไม่เกิ น 5 ไร่ ให้เรี ยกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนือ้ ทีเ่ กิ น 5 ไร่ แต่ไม่เกิ น 10 ไร่ ให้เรี ยกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนือ้ ทีเ่ กิ น 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรี ยกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ ปัดเป็ นหนึ่ง ไร่
ทัง้ นี ้ ให้เรี ยกเก็บไม่เกิ นแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง )

3)

ค่ าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนอาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
หมายเหตุ (ค่าธรรมเนี ยมการตรวจแบบแปลนอาคารและสิ่ งปลูกสร้างทุกประเภท ยกเว้นอาคารและสิ่ งปลูก
สร้างตาม (1)-(8) ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจแบบตารางเมตรละ 2 บาท ของพืน้ ทีแ่ ต่ละชัน้ รวมกันหรื อ
ร้อยละ 0.1 ของราคาก่อสร้าง แล้วแต่จานวนไหนจะมากกว่า แต่ตอ้ งไม่ต่ากว่า 100.- บาท ในทุกกรณี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

อาคารตึกแถวอยู่อาศัย ตารางเมตรละ 2 บาท
อาคารไม้อยู่อาศัย ตารางเมตรละ 1 บาท
อาคาร ค.ส.ล. ตารางเมตรละ 1 บาท
ถนน ตารางเมตรละ 1 บาท
สะพาน ตารางเมตรละ 2 บาท
รั้วคอนกรี ต ตารางเมตรละ 1 บาท
เขื ่อน ค.ส.ล. ตารางเมตรละ 2 บาท
เขื ่อนไม้ ตารางเมตรละ 1 บาท

เงินประกันสัญญาเช่ า (เท่ ากับอัตราค่ าเช่ า 1 ปี )
หมายเหตุ และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
4)
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17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ติดต่อด้ วยตนเองที่ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อทีส่ านักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม
ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ
"ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ "
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข

93/241

คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเช่ าที่ดนิ ราชพัสดุท่ ี กรณีไม่ ต้องรับฟั ง
ความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพื่ออยู่อาศัย เป็ นเพื่อประกอบการเกษตร หรื อ
จากเพื่อประกอบการเกษตร เป็ นเพื่ออยู่อาศัย)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดนิ ราชพัสดุที่ กรณีไม่ต้องรับฟั งความคิดเห็น
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพื่ออยูอ่ าศัย เป็ นเพื่อประกอบการเกษตร หรื อจากเพื่อประกอบการ
เกษตร เป็ นเพื่ออยูอ่ าศัย )
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดนิ ราช
พัสดุที่ กรณีไม่ต้องรับฟั งความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพื่ออยูอ่ าศัย เป็ นเพื่อ
ประกอบการเกษตร หรื อจากเพื่อประกอบการเกษตร เป็ นเพื่ออยูอ่ าศัย ) 13/07/2558 15:21
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11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ที อ่ ยู่: สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอ
เมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนา
รักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไป
ตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

รับคาร้ องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทาการ

สานักงานธนา

หมายเหตุ

-

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ
การตรวจสอบเอกสาร

2)

ระยะเวลา
ให้ บริการ

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่ 15 วันทาการ สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลกาหนด

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

7 วันทาการ

สานักงานธนา

เงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ
อนุมตั ิ

3)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

การลงนาม/

ผู้มีอานาจอนุมตั พิ ร้ อมแจ้ ง

คณะกรรมการมีมติ

ผู้ขอ

หมายเหตุ

-

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ
5 วันทาการ

สานักงานธนา

-

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 28 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
ประชาชน

1)

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ถูกต้ อง)

2)
3)

สาเนาทะเบียน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

บ้ าน
ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงานภาครัฐ
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

สัญญาเช่าฉบับผู้ สานักงานธนารักษ์ 1
เช่า
พื ้นที่ศรี สะเกษ

0

ฉบับ

-

กรณีนิตบิ คุ คล สาเนาหนังสือ

-

1

1

ฉบับ

-

กรณีมอบอานาจ -

1

1

ฉบับ

-

รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
2)

บุคคลและ
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอานาจ
ให้ ดาเนินการ
แทน)

3)

หนังสือมอบ
อานาจ ผู้มอบ
อานาจ - สาเนา
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอานาจ
- สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

สาเนาถูกต้ อง
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าเช่ า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาระล่ วงหน้ าเป็ นรายปี )
หมายเหตุ 2)

ค่ าธรรมเนียมการรังวัด
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (- เนือ้ ทีไ่ ม่เกิ น 1 ไร่ เรี ยกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนือ้ ทีเ่ กิ น 1 ไร่ แต่ไม่เกิ น 5 ไร่ ให้เรี ยกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนือ้ ทีเ่ กิ น 5 ไร่ แต่ไม่เกิ น 10 ไร่ ให้เรี ยกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนือ้ ทีเ่ กิ น 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรี ยกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ ปัดเป็ นหนึ่งไร่
ทัง้ นี ้ ให้เรี ยกเก็บไม่เกิ นแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง

เงินประกันสัญญาเช่ า (เท่ ากับค่ าเช่ า 1 ปี )
หมายเหตุ และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนติดต่อด้ วยตนเองที่ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ
3)

ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"

3)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียนทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
หมายเหตุ-
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4)

5)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอเปลี่ยนแปลงสภาพพืน้ ที่หรื อขุดคู คลอง บ่ อ สระ หรื อแหล่ งขังนา้ ใดๆ
หรือตัดฟั นต้ นไม้ ยืนต้ นในที่ดนิ ที่เช่ า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1.

ชื่อกระบวนงาน:การขอเปลี่ยนหรื อขุดคู คลอง บ่อ สระ หรื อแหล่งขังน ้าใดๆ หรื อตัดฟั นต้ นไม้ ยืนต้ นใน
ที่ดนิ ที่เช่า
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8.
กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9.
ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอเปลี่ยนหรื อขุดคู คลอง บ่อ สระ หรื อแหล่ง
ขังน ้าใดๆ หรื อตัดฟั นต้ นไม้ ยืนต้ นในที่ดนิ ที่เช่า 14/07/2558 17:05
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ
ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ ม ที่กรมธนา
รักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไป
ตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
รับคาร้ อง ตรวจสอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

1 วันทาการ

สานักงานธนา

เอกสาร

1)
การพิจารณา
2)

หมายเหตุ

-

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่ 15 วันทาการ สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

-

เกษ
การพิจารณา

7 วันทาการ

เงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา

3)

4)

รวบรวมข้ อมูลกาหนด

การลงนาม/

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ

สานักงานธนา

-

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ
3 วันทาการ

สานักงานธนา

-

102/241

ที่

ประเภทขัน้ ตอน
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

พร้ อมแจ้ งผู้เช่า

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 0 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)
3)
4)

หมายเหตุ

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

สาเนาทะเบียน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

หนังสือรับรองนิติ กรมการปกครอง
บุคคล

1

1

ฉบับ

-

บ้ าน
ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

สัญญาเช่า

สานักงานธนารักษ์ 1
พื ้นที่ศรี สะเกษ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือมอบ
อานาจ

-

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบ
อานาจ ผู้มอบ
อานาจ - สาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา

2)

ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอานาจ สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ ดาเนินการ 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมการรังวัด
หมายเหตุ : ห้ ามนาดินออกนอกพื ้นที่เขตเช่า
- และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน1) ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จั งหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์ ถนน
พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
2)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียน2) จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"

3)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียน3) ทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538

4)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-
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5)

ช่ องทางการร้ องเรียน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์

6)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
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มืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไขคู่มือสาหรั บประชาชน: การขอรั บสิทธิการก่ อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ์
ให้ กระทรวงการคลังแทนผู้ได้ รับสิทธิก่อสร้ างอาคารฯ ที่ถงึ แก่ กรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับสิทธิการก่อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้ กระทรวงการคลังแทนผู้ได้ รับสิทธิ
ก่อสร้ างอาคารฯ ที่ถึงแก่กรรม
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่ าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอรับสิทธิการก่อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลังแทนผู้ได้ รับสิทธิก่อสร้ างอาคารฯ ที่ถึงแก่กรรม 14/07/2558 15:19
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ
33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนา
รักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ อ งว่าเป็ นไป
ตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ ว นตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
รับคาร้ อง ตรวจสอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

1 วันทาการ

สานักงานธนา

เอกสาร

1)
การพิจารณา
2)

รวมรวมข้ อมูลเสนอจัดทา
ประกาศการขอรับสิทธิการ

ปิ ดประกาศ

-

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ
4 วันทาการ

ก่อสร้ าง
การพิจารณา

หมายเหตุ

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

-

เกษ
30 วัน

3)

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

-

เกษ
4)

การพิจารณา

กาหนดเงื่อนไขเสนอผู้มี
อานาจพิจารณา

7 วัน

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เกษ
5)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ
พร้ อมแจ้ งผู้เช่า

3 วัน

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

-

เกษ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

1)

สัญญาเช่าฉบับ

สานักงานธนารักษ์ 1

เดิม

พื ้นที่ศรี สะเกษ

จานวน
เอกสาร
สาเนา
0

หน่ วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(ถ้ าเอกสารดังกล่าว
สูญหาย/ไม่พบ ให้ ไป
แจ้ งความหายที่
สถานีตารวจ โดยนา
ใบบันทึกประจาวัน
ดังกล่าวไป
ประกอบการ
พิจารณาเรื่ อง
ดังกล่าว)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

2)

ใบมรณบัตรของ
ผู้เช่าเดิม

กรมการปกครอง

คูส่ มรสของผู้เช่า เดิม (คูส่ มรสโดย
ชอบด้ วย

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

( - ใบจดทะเบียน
สมรส/หย่า (ฉบับ
จริง) และถ่ายสาเนา

กฎหมาย)

พร้ อมรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
กรณีที่มีชีวิตอยู่ บัตร
ประจาตัวประชาชน
และทะเบียนบ้ าน
(ฉบับจริง)

3)

และถ่ายสาเนา
พร้ อมรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
กรณีที่ไม่มีชีวิต
สาเนาใบมรณบัตร
พร้ อมรับรองสาเนา
(ฉบับจริง))
เอกสารที่ทายาท โดยธรรมของผู้

4)

1

1

ฉบับ

(1. หนังสือสละสิทธิ
การเช่าที่ราชพัสดุ

เช่าเดิมที่ถึงแก่
กรรม จะต้ อง

2. หนังสือการสละ
สิทธิการขอถอนเงิน

จัดเตรี ยมให้
ครบถ้ วน

ประกัน
3. บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อบัตร
ประจาตัวเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐ หรื อบัตร
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ประจาตัว
ข้ าราชการบานาญ
(ฉบับจริง) และถ่าย
สาเนา พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง ของผู้
เช่า
แทน/ผู้ที่สละสิทธิ
การเช่าทังหมด
้
4. ทะเบียนบ้ าน
(ฉบับจริง) และถ่าย
สาเนา พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง ของผู้
ขอเช่าแทน/
ผู้ที่สละสิทธิการเช่า
ทังหมด
้
5. หลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
(ฉบับจริง) และถ่าย
สาเนา
พร้ อมรับรองสาเนา
ถูกต้ อง (ถ้ ามี))

หนังสือมอบ
อานาจ
5)

-

1

1

ฉบับ

( กรณีมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อบัตร
ประจาตัวเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐ หรื อ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
บัตรประจาตัว
ข้ าราชการบานาญ
พร้ อมรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
- สาเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอานาจและ
พยานการมอบ
อานาจ
- สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
หรื อบัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการบานาญ
พร้ อมรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
- สาเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าเช่ า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาระล่ วงหน้ าเป็ นรายปี )
หมายเหตุ 2)

ค่ าธรรมเนียมการจัดเช่ าให้ เช่ า 2 เท่ า ของค่ าเช่ า 1 ปี (กรณีย่ นื คาร้ องภายหลังระยะเวลาที่ทาง
ราชการกาหนด)
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หมายเหตุ 3)

ค่ าธรรมเนียมการรังวัด
หมายเหตุ
- เนือ้ ทีไ่ ม่เกิ น 1 ไร่ เรี ยกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนือ้ ทีเ่ กิ น 1 ไร่ แต่ไม่เกิ น 5 ไร่ ให้เรี ยกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนือ้ ทีเ่ กิ น 5 ไร่ แต่ไม่เกิ น 10 ไร่ ให้เรี ยกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนือ้ ทีเ่ กิ น 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรี ยกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ ปัดเป็ นหนึ่งไร่
ทัง้ นี ้ ให้เรี ยกเก็บไม่เกิ นแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง )

4)

ค่ าธรรมเนียมการอนุญาตให้ ไปดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์ส่ งิ ปลูกสร้ าง หลังละ 200.-บาท
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ -

5)

เงินประกันสัญญาเช่ า (เท่ ากับค่ าเช่ า 1 ปี )
หมายเหตุ -

และเงินอื่น (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนติดต่อด้ วยตนเอง สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อทีส่ านักเลขานุการกรม ส่ว นอานวยการกรมธนารักษ์ ถนน
พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02 278 5538
หมายเหตุ-
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4)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุญาตปลูกสร้ างบ้ านพักอาศัยบนที่ดนิ ราชพัสดุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตปลูกสร้ างบ้ านพักอาศัยบนที่ดนิ ราชพัสดุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 1
จานวนคาขอที่มากที่สุด 4
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตปลูกสร้ างบ้ านพักอาศัยบนที่ดนิ
ราชพัสดุ 13/07/2558 15:47
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พพืน้ ทีศ่ รี สะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ
ชัน้ 1 ถนนเทพ ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนา
รักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไป
ตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
รับคาร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทาการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

หมายเหตุ

-

เกษ
การพิจารณา
2)

ตรวจสอบข้ อมูล จัดทาแผน 30 วันทาการ สานักงานธนา
ที่ และตรวจแบบแปลน
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

-

เกษ
การพิจารณา

5 วันทาการ

อานาจอนุมตั ิ

3)

4)

รวบรวมข้ อมูลนาเสนอผู้มี

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ
พร้ อมแจ้ งผู้เช่า

สานักงานธนา

-

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ
3 วันทาการ

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 39 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

ประชาชน

หมายเหตุ
(สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ บัตร

1)

ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
2)

สาเนาทะเบียน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

1

1

ฉบับ

-

บ้ าน

3)

ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

4)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

แบบแปลนพร้ อม รายการประกอบ
แบบแปลน

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
7

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
-
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จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

2)

รายการคานวณ โครงสร้ างอาคาร

3

0

ชุด

-

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม

3

0

ชุด

-

-

3

0

ชุด

-

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอานาจ

3)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ควบคุมและ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
สาเนา
ใบอนุญาต

4)

ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
หนังสือมอบ
อานาจ

5)

หนังสือมอบ
อานาจ ผู้มอบ
อานาจ - สาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอานาจ สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ
- ค่าธรรมเนียมการรังวัด
- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ
- ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองในปลูกสร้ างในที่ดนิ ราชพัสดุ 100 บาท
- และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน1) ติดต่อด้ วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ
ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมืองเหนือ อาเภอเมืองศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อทีส่ านักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์ ถนน
พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรียน2) จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียน3) ทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอโอนสิทธิการก่ อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้ กระทรวงการคลัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอโอนสิทธิการก่อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้ กระทรวงการคลัง
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอโอนสิทธิการก่อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลัง 14/07/2558 17:16
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการติดต่อด้ วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ
ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมืองเหนือ อาเภอเมืองศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
/
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอดาเนิ นการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนา
รักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไป
ตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ ว น เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

รับคาร้ องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทาการ

1)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

หมายเหตุ

-

เกษ
การพิจารณา

12 วันทาการ สานักงานธนา

ทะเบียนเรื่ องเดิม เงื่อนไข
ข้ อตกลง หรื อสัญญา
ก่อสร้ างอาคาร

2)

3)

ตรวจสอบหลักฐานทาง

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอานาจอนุมตั ิ
พร้ อมแจ้ งผู้ขอ

-

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ
3 วันทาการ

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 16 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ผู้โอน

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(บุคคลทัว่ ไป
1.บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ (ฉบับ
จริง) และถ่าย

1)

สาเนาพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
2.ทะเบียนบ้ าน
(ฉบับจริง) และ
ถ่ายสาเนาพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
3.หลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ
สกุล (ฉบับจริง)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
และถ่ายสาเนา
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง (ถ้ า
มี)
4. สัญญาเช่า
ฉบับเดิม/
ใบสาคัญแสดง
การเช่า/บัตร
ประจาตัวผู้เช่า
(ฉบับจริง)
ถ้ าเอกสาร
ดังกล่าวสูญหาย/
ไม่พบ ให้ ไปแจ้ ง
ความหายที่สถานี
ตารวจ และนาใบ
แจ้ งความหาย
ดังกล่าวไป
ประกอบการ
พิจารณาเรื่ อง
ดังกล่าว
5. สาเนาใบเสร็จ
การชาระเงินเบี ้ย
ประกันอัคคีภยั /
กรมธรรม์ประกัน
อัคคีภยั ของบริษัท
ทิพยประกันภัย
จากัด (กรณี
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ก่อสร้ างอาคารยก
กรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลัง)
)

ผู้โอน

-

1

1

ฉบับ

(นิตบิ คุ คล1สาเนา
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคลและหนังสือ
มอบอานาจ
(กรณีที่ได้ รับมอบ
อานาจให้
ดาเนินการแทน)
2สัญญาเช่าฉบับ
เดิม/ใบสาคัญ
แสดงการเช่า/บัตร

2)

ประจาตัวผู้เช่า
(ฉบับจริง)
ถ้ าเอกสาร
ดังกล่าวสูญหาย/
ไม่พบ ให้ ไปแจ้ ง
ความหายที่สถานี
ตารวจ และนาใบ
แจ้ งความหาย
ดังกล่าวไป
ประกอบการ
พิจารณาเรื่ อง
ดังกล่าว)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ผู้โอน

-

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีมอบอานาจ
ใช้ เอกสาร
1.1 หนังสือ
มอบอานาจ
-ผู้มอบอานาจ
1)สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม

3)

รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
2) สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
-ผู้รับมอบอานาจ
และพยานการ
มอบอานาจ
1)
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
2)
สาเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
)

ผู้รับโอน

-

1

1

ฉบับ

(บุคคลทัว่ ไป
1. บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว

4)

ข้ าราชการ
บานาญ (ฉบับ
จริง) และถ่าย
สาเนาพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
2. ทะเบียนบ้ าน
(ฉบับจริง) และ
ถ่ายสาเนา พร้ อม
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

ผู้รับโอน

-

1

1

ฉบับ

(นิตบิ คุ คล
1. สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ

5)

อานาจ
(กรณีที่ได้ รับมอบ
อานาจให้
ดาเนินการแทน))
16. ค่ าธรรมเนียม
1. ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ
2. ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการก่อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้ กระทรวงการคลังให้ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหก
เท่าของค่าตอบแทนการใช้ ประโยชน์ที่ด(ขณะก่
นิ
อสร้ าง) (หากเป็ นการโอนสิทธิการเช่าหรื อสิทธิการปลูกสร้ างให้ กบั
บุพการี ผู้สืบสันดาน หรื อ คูส่ มรสของผู้เช่าในขณะผู้เช่ายังมีชีวิตอยู่ ให้ ลดค่าธรรมเนียมลงเหลื25)
อร้ อยละ
3. เงินประกันสัญญาเช่า (เท่ากับอัตราค่าตอบแทนการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ 1 ปี )
- และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน1) ติดต่อด้ วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ
ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมืองเหนือ อาเภอเมืองศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อทีส่ านักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์ ถนน
พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ-
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2)

ช่ องทางการร้ องเรียน2) จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียน3) ทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอโอนสิทธิการเช่ าที่ดนิ ราชพัสดุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดนิ ราชพัสดุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 6
จานวนคาขอที่มากที่สุด 12
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดนิ ราชพัสดุ 14/07/2558
17:03
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ
ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ
โทรศัพท์ : 0 4561 1751 , 0 4561 6801
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนา
รักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไป
ตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่ จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ า นในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
1)
2)

การตรวจสอบเอกสาร

สานักงานธนารักษ์ พื ้นที่ศรี สะเกษ

การพิจารณา

ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่ 15 วันทาการ สานักงานธนารักษ์ พื ้นที่ศรี สะเกษ

การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลกาหนด

7 วันทาการ

เงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ
อนุมตั ิ

3)

4)

รับคาร้ องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทาการ

การลงนาม/

ผู้มีอานาจอนุมตั พิ ร้ อมแจ้ ง

คณะกรรมการมีมติ

ผู้ขอ

สานักงานธนารักษ์ พื ้นที่ศรี สะเกษ

3 วันทาการ

สานักงานธนารักษ์ พื ้นที่ศรี สะเกษ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 26 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 8 วันทาการ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

ประชาชน

หมายเหตุ
(กรณีผ้ โู อนบุคคล
ทัว่ ไป หรื อบัตร
ประจาตัวเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐหรื อบัตร
ประจาตัวข้ าราชการ
บานาญ (ฉบับจริง)

1)

และถ่ายสาเนาพร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ อง)
2)
3)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(กรณีผ้ โู อนบุคคล
ทัว่ ไป)

ใบสาคัญการ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(กรณีผ้ โู อนบุคคล

เปลี่ยนชื่อ

ทัว่ ไป ถ้ ามี)

หนังสือรับรองนิติ สานักงาน
บุคคล

1

0

ฉบับ

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

(กรณีผ้ โู อนนิตบิ คุ คล
1สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ
อานาจ (กรณีที่ได้ รับ

4)

มอบอานาจให้
ดาเนินการแทน))

5)

กรณีมอบอานาจ ใช้ เอกสาร 1.1
หนังสือมอบ
อานาจ

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
-ผู้มอบอานาจ
3)สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง 2)
สาเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
-ผู้รับมอบอานาจ
และพยานการ
มอบอานาจ
1) สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
2) เสาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
บัตรประจาตัว

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

ประชาชน

(กรณีผ้ รู ับโอน บุคคล
ทัว่ ไป หรื อบัตร
ประจาตัวเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐหรื อบัตร
ประจาตัว ข้ าราชการ

6)

บานาญ (ฉบับจริง)
และถ่ายสาเนาพร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ อง)

7)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

ฉบับ

(กรณีผ้ รู ับโอน บุคคล
ทัว่ ไป และถ่ายสาเนา
พร้ อมรับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

8)

1

1

0

ฉบับ

(กรณีผ้ รู ับโอนนิติ
บุคคล สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ
อานาจ (กรณีที่ได้ รับ
มอบอานาจให้
ดาเนินการแทน))
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สัญญาเช่าฉบับ

สานักงานธนารักษ์ 1

เดิม/ใบสาคัญ
แสดงการเช่า/

พื ้นที่ศรี สะเกษ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

บัตรประจาตัวผู้
เช่า (ฉบับจริง)
ถ้ าเอกสาร

1)

ดังกล่าวสูญหาย/
ไม่พบ ให้ ไปแจ้ ง
ความหายที่
สถานีตารวจ
และนาใบแจ้ ง
ความหาย
ดังกล่าวไป
ประกอบการ
พิจารณาเรื่ อง
ดังกล่าว

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าเช่ า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาระล่ วงหน้ าเป็ นรายปี )
หมายเหตุ 2)

ค่ าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่ าที่ราชพัสดุ หกเท่ าของค่ าเช่ าหนึ่งปี (แต่ หากเป็ นการโอนสิทธิการ
เช่ าหรื อสิทธิการปลูกสร้ างให้ กับบุพการี ผู้สืบสันดาน หรื อ คู่สมรสของผู้เช่ าในขณะผู้เช่ ายังมีชีวิตอยู่
ให้ ลดค่ าธรรมเนียมลงเหลือร้ อยละ 25)
หมายเหตุ -
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ค่ าธรรมเนียมการรังวัด
3.1 เนือ้ ที่ไม่ เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท ต่ อการนัดรังวัดหนึ่งครัง้
3.2 เนือ้ ที่เกิน 1 ไร่ แต่ ไม่ เกิน 5 ไร่ ให้ เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่ อการนัดรังวัดหนึ่งครัง้
3.3 เนือ้ ที่เกิน 5 ไร่ แต่ ไม่ เกิน 10 ไร่ ให้ เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่ อการนัดรังวัดหนึ่งครัง้
3.4 เนือ้ ที่เกิน 10 ไร่ ขึน้ ไป ให้ เรียกเก็บเพิ่มขึน้ ไร่ ละ 100.-บาท ต่ อการนัดรังวัดหนึ่งครัง้ เศษของไร่
ปั ดเป็ นหนึ่งไร่ ทัง้ นี ้ ให้ เรียกเก็บไม่ เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่ อการนัดรังวัดหนึ่งครัง้
หมายเหตุ 4) ค่ าธรรมเนียมการอนุญาตให้ ไปดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์ส่ งิ ปลูกสร้ าง หลังละ 200.-บาท
หมายเหตุ 5) เงินประกันสัญญาเช่ า (เท่ ากับค่ าเช่ า 1 ปี )
หมายเหตุ และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนติดต่อด้ วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื ้นทีศรี สะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1
ถนนเทพา ตาบลเมืองเหนือ อาเภอเมืองศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000 หรื อทีส่ านักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรียนทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ5) ช่ องทางการร้ องเรียนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ6) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
3)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอโอนสิทธิการเช่ าอาคารราชพัสดุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 1
จานวนคาขอที่มากที่สุด 3
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ
14/07/2558 17:31
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ
ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0 4561 1571 , 0 4561 6801
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนา
รักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไป
ตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแ
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร

รับคาร้ องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

-

การพิจารณา

ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่ 15 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

-

1)

2)

ศรี สะเกษ
การพิจารณา

3.ตรวจสอบสภาพอาคาร

3)

20 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

-

ศรี สะเกษ
การพิจารณา

7 วันทาการ

เงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ
อนุมตั ิ

4)

5)

รวบรวมข้ อมูลกาหนด

การลงนาม/

5.ผู้มีอานาจอนุมตั พิ ร้ อม

คณะกรรมการมีมติ

แจ้ งผู้ขอ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 46 วันทาการ

สานักงาน

-

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ
3 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

-
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14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงานภาครัฐ
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ผู้โอน

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(บุคคลทัว่ ไป
1.บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ (ฉบับ

1)

จริง) และถ่าย
สาเนาพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
2.ทะเบียนบ้ าน
(ฉบับจริง) และ
ถ่ายสาเนาพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
3.หลักฐานการ

141/241

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ
สกุล (ฉบับจริง)
และถ่ายสาเนา
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
(ถ้ ามี)
4. สัญญาเช่า
ฉบับเดิม/
ใบสาคัญแสดง
การเช่า/บัตร
ประจาตัวผู้เช่า
(ฉบับจริง)
ถ้ าเอกสาร
ดังกล่าวสูญหาย/
ไม่พบ ให้ ไปแจ้ ง
ความหายที่สถานี
ตารวจ และนาใบ
แจ้ งความหาย
ดังกล่าวไป
ประกอบการ
พิจารณาเรื่ อง
ดังกล่าว
5. สาเนาใบเสร็จ
การชาระเงินเบี ้ย
ประกันอัคคีภยั /
กรมธรรม์ประกัน
อัคคีภยั ของบริษัท
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ทิพยประกันภัย
จากัด (มหาชน) ปี
ปั จจุบนั (กรณี
สัญญาเช่าอาคาร
ราชพัสดุ))

ผู้โอน

-

1

1

ฉบับ

(นิตบิ คุ คล
1สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ
อานาจ
(กรณีที่ได้ รับมอบ
อานาจให้
ดาเนินการแทน)
2สัญญาเช่าฉบับ

2)

เดิม/ใบสาคัญ
แสดงการเช่า/บัตร
ประจาตัวผู้เช่า
(ฉบับจริง)
ถ้ าเอกสาร
ดังกล่าวสูญหาย/
ไม่พบ ให้ ไปแจ้ ง
ความหายที่สถานี
ตารวจ และนาใบ
แจ้ งความหาย
ดังกล่าวไป
ประกอบการ
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
พิจารณาเรื่ อง
ดังกล่าว)

กรณีมอบอานาจ -

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอานาจ
ใช้ เอกสาร
1.1 หนังสือมอบ
อานาจ
-ผู้มอบอานาจ
1)สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว

3)

ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
2) สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
-ผู้รับมอบอานาจ
และพยานการ
มอบอานาจ
1) สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
2) สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)

ผู้รับโอน

-

1

1

ฉบับ

(บุคคลทัว่ ไป
1. บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ

4)

บานาญ (ฉบับ
จริง) และถ่าย
สาเนาพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
2. ทะเบียนบ้ าน
(พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ องเนา
ฉบับจริง) และ
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ถ่ายสาเนา พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

ผู้รับโอน

-

1

1

ฉบับ

(นิตบิ คุ คล
1. สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล

5)

และหนังสือมอบ
อานาจ
(กรณีที่ได้ รับมอบ
อานาจให้
ดาเนินการแทน))

16. ค่ าธรรมเนียม
ค่ าเช่ า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาระล่ วงหน้ าเป็ นรายเดือน)
1) 1)
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 2) 2)ค่ าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่ าที่ราชพัสดุ หกเท่ าของค่ าเช่ าหนึ่งปี (แต่ หากเป็ นการโอนสิทธิการ
เช่ าหรื อสิทธิการปลูกสร้ างให้ กับบุพการี ผู้สืบสันดาน หรื อ คู่สมรสของผู้เช่ าในขณะผู้เช่ ายังมีชีวิตอยู่
ให้ ลดค่ าธรรมเนียมลงเหลือร้ อยละ 25 )
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 3) 3)ค่ าธรรมเนียมการรังวัด
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ –
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4)

5)

4)ค่ าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร
เนือ้ ที่ปลูกสร้ างไม่ เกิน 50 ตารางวา ให้ เรียกเก็บในอัตรา 200.- บาท ต่ อการนัดรังวัดหนึ่งครัง้ ถ้ าเนือ้ ที่
ปลูกสร้ างเกินกว่ า 50 ตารางวา ให้ เรียกเก็บเพิ่มขึน้ ตามส่ วน ทัง้ นี ้ ให้ เรียกเก็บไม่ เกินครัง้ ละ 2,000.บาท
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 5)เงินประกันสัญญาเช่ า (เท่ ากับค่ าเช่ า 3 เดือน)
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน1) ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
หรื อทีส่ านักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรียน2) จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียน3) ทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-
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6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การต่ ออายุสัญญาเช่ าที่ราชพัสดุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าที่ราชพัสดุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 1
จานวนคาขอที่มากที่สุด 7
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 1
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าที่ราชพัสดุ 14/07/2558
15:03
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงาธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ
ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ
โทรศัพท์ : 0 4561 1571 , 0 4561 6801
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่าที่ราชพัสดุ จะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตาม
ความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้
ถูกต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

รับคาร้ องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทาการ

1)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

หมายเหตุ

-

ศรี สะเกษ
การพิจารณา

ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่ 15 วันทาการ สานักงาน

2)

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ
การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลกาหนด

7 วันทาการ

เงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ
อนุมตั ิ

3)

4)

-

การลงนาม/

ผู้มีอานาจอนุมตั พิ ร้ อมแจ้ ง

คณะกรรมการมีมติ

ผู้ขอ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 26 วันทาการ

สานักงาน

-

ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ
3 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่
ศรี สะเกษ

-
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14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

ประชาชน

หมายเหตุ
(หรื อบัตร
ประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ

1)

บานาญ (ฉบับ
จริง) พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
2)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)

3)

ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)

1

1

ฉบับ

(กรณีนิตบิ คุ คล
สาเนาหนังสือ
รับรองการจด

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

4)

ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ
อานาจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอานาจ
ให้ ดาเนินการ
แทน))

151/241

ที่

กรณีมอบอานาจ ใช้ เอกสาร
1.1 หนังสือมอบ
อานาจ
-ผู้มอบอานาจ
1)สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
5)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
2) สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
-ผู้รับมอบอานาจ
และพยานการ
มอบอานาจ
1) สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
2)สาเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ องก
ต้ อง
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

สัญญาเช่าฉบับผู้ สานักงานธนารักษ์ 1
เช่า

พื ้นที่ศรี สะเกษ

หมายเหตุ กรณี
ที่ที่ดนิ ราชพัสดุ

-

อยูใ่ นความ
ครอบครองใช้
2)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

ประโยชน์ของ
ส่วนราชการ
ในการยื่นขอต่อ
อายุสญ
ั ญาเช่า
ที่ดนิ ราชพัสดุ
จะต้ องแนบ

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

หนังสือให้ ความ
ยินยอมของส่วน
ราชการนันๆ
้ มา
พร้ อมด้ วย
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าเช่ า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาระล่ วงหน้ าเป็ นรายปี )
หมายเหตุ 2)

ค่ าธรรมเนียมการต่ ออายุสัญญาเช่ าตามระเบียบของทางราชการ (กรณีการให้ เช่ าที่ดนิ เพื่อประโยชน์
อย่ างอื่น)
2.1 กรณีขอต่ ออายุสัญญาเช่ า 5 ปี ให้ เรียกเก็บค่ าธรรมเนียม = ร้ อยละ 20 (ร้ อยละ 2 ของราคา
ที่ดนิ ปี ที่ต่อสัญญา x 5)
2.2 กรณีต่ออายุสัญญาเช่ าครัง้ ละ ไม่ เกิน 3 ปี ให้ เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมปี ละเท่ ากับค่ าเช่ าที่เรียก
เก็บในปี ที่ต่อสัญญาเช่ า 2 เดือน เศษของปี ให้ เฉลี่ยตามส่ วน เศษของเดือนให้ นับเป็ นหนึ่งเดือน
หมายเหตุ -

3)

ค่ าธรรมเนียมการรังวัด
3.1 เนือ้ ที่ไม่ เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท ต่ อการนัดรังวัดหนึ่งครัง้
3.2 เนือ้ ที่เกิน 1 ไร่ แต่ ไม่ เกิน 5 ไร่ ให้ เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่ อการนัดรังวัดหนึ่งครั ้ง
3.3 เนือ้ ที่เกิน 5 ไร่ แต่ ไม่ เกิน 10 ไร่ ให้ เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่ อการนัดรังวัดหนึ่งครัง้
3.4 เนือ้ ที่เกิน 10 ไร่ ขึน้ ไป ให้ เรียกเก็บเพิ่มขึน้ ไร่ ละ 100.-บาท ต่ อการนัดรังวัดหนึ่งครัง้ เศษของ
ไร่ ปัดเป็ นหนึ่งไร่ ทัง้ นี ้ ให้ เรียกเก็บไม่ เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่ อการนัดรังวัดหนึ่งครัง้
หมายเหตุ -

4)

เงินประกันสัญญาเช่ า (เท่ ากับค่ าเช่ า 1 ปี )
หมายเหตุ –
และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
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17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
หรื อทีส่ านักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุญาตปรับปรุง ซ่ อมแซม หรือต่ อเติมอาคารราชพัสดุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การยื่นแบบขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรื อต่อเติมอาคารราชพั สดุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การยื่นแบบขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรื อต่อ
เติมอาคารราชพัสดุ 13/07/2558 15:15
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ
ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนา
รักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไป
ตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

1)
2)
3)
4)

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รับคาร้ อง ตรวจสอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทาการ

เอกสาร
การพิจารณา

ตรวจสอบข้ อมูลและ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานธนารักษ์

หมายเหตุ

-

พื ้นที่ศรี สะเกษ
15 วันทาการ สานักงานธนารักษ์

จัดทาแผนที่

-

พื ้นที่ศรี สะเกษ

การพิจารณา

รวบรวมเอกสาร

5 วันทาการ

สานักงานธนารักษ์
พื ้นที่ศรี สะเกษ

-

การพิจารณา

ตรวจแบบแปลน

40 วันทาการ สานักงานธนารักษ์
พื ้นที่ศรี สะเกษ

-

การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลกาหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา

7 วันทาการ

สานักงานธนารักษ์
พื ้นที่ศรี สะเกษ

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอานาจพิจารณา

3 วันทาการ

สานักงานธนารักษ์
พื ้นที่ศรี สะเกษ

-

5)

6)

รายละเอียดของ
ขัน้ ตอนการบริการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของ
ขัน้ ตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 71 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

หน่ วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

1)

หมายเหตุ
(สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อบัตร
ประจาตัวเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐ หรื อ บัตร
ประจาตัวข้ าราชการ
บานาญ พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)

2)
3)
4)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

ใบสาคัญการ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

1

1

ฉบับ

-

เปลี่ยนชื่อ
หนังสือรับรองนิติ บุคคล
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบแปลนพร้ อม 1)

2)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

7

0

ชุด

-

รายการคานวณ โครงสร้ างอาคาร

3

0

ชุด

-

หนังสือรับรอง

-

3

0

ชุด

-

-

1

1

ฉบับ

-

สัญญาเช่า

-

1

0

ฉบับ

(ฉบับผู้เช่า)

หนังสือมอบ

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอานาจ

รายการประกอบ
แบบแปลน

ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
3)

ควบคุมและ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
สาเนา
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

4)

วิศวกรรมควบคุม
และ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ

5)

6)

อานาจ

หนังสือมอบ
อานาจ ผู้มอบ
อานาจ - สาเนา
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอานาจ สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ
- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ
- ค่าธรรมเนียมการรังวัด
- และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวั ดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
หรื อทีส่ านักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรียน2) จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียน3) ทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การรังวัดสอบเขตเช่ าเพื่อประกอบการเกษตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่อประกอบการเกษตร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เ กี ่ยวกับทีร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่อประกอบการเกษตร
14/07/2558 15:24
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนา
รักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไป
ตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วน
ตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
รับคาร้ องขอรังวัด

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

1 วันทาการ

สานักงานธนา

1)

-

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ
การพิจารณา

ตรวจสอบรังวัดและจัดทา

20 วันทาการ สานักงานธนา

แผนที่

2)

3)

หมายเหตุ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

แจ้ งผู้เช่า

-

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ
3 วันทาการ

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 24 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจาตัว

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

ประชาชน

2)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

3)

ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

1

1

ฉบับ

-

4)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

สัญญาเช่า

สานักงานธนารักษ์ 1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ฉบับผู้เช่า)

1

ฉบับ

(กรณีมอบอานาจ

พื ้นที่ศรี สะเกษ
หนังสือมอบ
อานาจ

2)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

-

1

หนังสือมอบ
อานาจ ผู้มอบ
อานาจ - สาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจาตัว
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอานาจ สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ
ค่าธรรมเนียมการรังวัด และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
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17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนติดต่อด้ วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อทีส่ านักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์ ถนน
พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การรั งวัดสอบเขตเช่ าเพื่ออยู่อาศัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่ออยูอ่ าศัย
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่ออยู่อาศัย 14/07/2558
15:01
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนา
รักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไป
ตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบั ตงิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
รับคาร้ องขอรังวัด

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทาการ

1)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

หมายเหตุ

-

เกษ
การพิจารณา
2)

ตรวจสอบรังวัดและจัดทา
แผนที่

15 วันทาการ สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

-

เกษ
การลงนาม/
3)

แจ้ งผู้เช่า

คณะกรรมการมีมติ

3 วันทาการ

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 19 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

หมายเหตุ

1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

2)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

ใบสาคัญการ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

1

1

ชุด

-

3)
4)

เปลี่ยนชื่อ
หนังสือรับรองนิติ บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

2)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

สัญญาเช่า

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ฉบับผู้เช่า)

หนังสือมอบ
อานาจ

-

1

1

ชุด

(กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบ
อานาจ ผู้มอบ
อานาจ - สาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจาตัว
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอานาจ สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ
ค่าธรรมเนียมการรังวัด และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
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17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน1) ติดต่อด้ วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
หรื อที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ
10400
2)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียน2) จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียน3) ทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การอนุญาตให้ นาสิทธิการเช่ าที่ดนิ ราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การอนุญาตให้ นาสิทธิ การเช่าที่ดนิ ราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การอนุญาตให้ นาสิทธิการเช่าที่ดนิ ราชพัสดุไป
ผูกพันเงินกู้ 14/07/2558 16:20
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอดาเนิ นการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนา
รักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไป
ตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
รับคาร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ
0.5 วันทา
การ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

หมายเหตุ

-

เกษ
การพิจารณา
2)

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รวมรวมข้ อมูลเสนอผู้มี

0.5 วันทา

สานักงานธนา

อานาจพิจารณา

การ

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ
พร้ อมแจ้ งผู้เช่า

0.5 วันทา
การ

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 1.5 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

-

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

ประชาชน

หมายเหตุ
(สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ บัตร

1)

ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
2)

ใบสาคัญการ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

เปลี่ยนชื่อ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

สัญญาเช่า

สานักงานธนารักษ์ 1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(โดยระบุวงเงิน
และระยะเวลาที่

พื ้นที่ศรี สะเกษ
หนังสือหรื อ
หลักฐานยินยอม

2)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

ให้ ก้ เู งินจาก
สถาบันการเงิน
หรื อผู้ให้ ก้ ู

1

ขอกู้)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
กรณีนิตบิ คุ คล

-

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ

3)

อานาจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอานาจ
ให้ ดาเนินการ
แทน) )
หนังสือมอบ
อานาจ

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ

4)

หรื อ บัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอานาจ สาเนาบัตร
ประจาตัว
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ ขาย จานอง ขายฝากให้ เรี ยกเก็บในสัญญาละ 200 บาท/ครัง้
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ นาสิทธิการเช่าช่วงกรณีที่ผ้ เู ช่าได้ ให้ ความยินยอมด้ วยแล้ วไปทาเงื่อนไขผูกพันใน
การกู้เงิน โดยเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมร้ อยละ 0.5 ของเงินกู้ ทังนี
้ ้ ให้ เรี ยกเก็บไม่เกิน 100,000 บาท
- เงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนติดต่อด้ วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์ ถนน
พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ-
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2)

ช่ องทางการร้ องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02 278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การอนุญาตให้ นาสิทธิการเช่ าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนาไปผูกพันเงินกู้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การอนุญาตให้ นาสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนาไปผูกพันเงินกู้
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การอนุญาตให้ นาสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุ
เพื่อนาไปผูกพันเงินกู้ 14/07/2558 16:54
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนา
รักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไป
ตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วน
ตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

รับคาร้ อง ตรวจสอบ

0.5 วันทา

สานักงานธนา

เอกสาร

การ

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

รวบรวมข้ อมูลกาหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ

0.5 วันทา
การ

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

พิจารณา
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ
พร้ อมแจ้ งผู้ขอ

หมายเหตุ

-

-

เกษ
0.5 วันทา
การ

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 1.5 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

ประชาชน

หมายเหตุ
(สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ บัตร

1)

ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
2)
3)

สาเนาทะเบียน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

บ้ าน
ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงานภาครัฐ
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

2)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

สัญญาเช่าฉบับผู้ สานักงานธนารักษ์ 1
เช่า
พื ้นที่ศรี สะเกษ

0

ฉบับ

-

หนังสือหรื อ
หลักฐานยินยอม

1

ฉบับ

(โดยระบุวงเงิน
และระยะเวลาที่

ให้ ก้ เู งินจาก

1

ขอกู้)

181/241

ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

สถาบันการเงิน
หรื อผู้ให้ ก้ ู
กรณีนิตบิ คุ คล

-

1

1

ฉบับ

( สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ
อานาจ (กรณีที่

3)

ได้ รับมอบอานาจ
ให้ ดาเนินการ
แทน) )
หนังสือมอบ
อานาจ

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ บัตร

4)

ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอานาจ -
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อทีส่ านักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์ ถนน
พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-
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3)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02 278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ใ นทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 4
จานวนคาขอที่มากที่สุด 5
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
14/07/2558 16:50
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ข้ อ 24 กาหนดให้ การจัดให้ เช่าที่
ราชพัสดุ การใช้ สิทธิตามสัญญาเช่า การบอกเลิกสัญญาเช่า การจัดทาสัญญาต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือการ
จัดให้ เช่า การใช้ สิทธิตามสัญญาต่างตอบแทนและการบอกเลิกสัญญาต่างตอบแทน ให้ เป็ นอานาจหน้ าที่ของ
กรมธนารักษ์ ซึง่ ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวผู้เช่าที่ดนิ ราชพัสดุที่มีความประสงค์จะขอให้ ออกหนังสือรับรองการ
เป็ นผู้เช่าที่ราชพัสดุ จึงสามารถดาเนินการได้ โดยความเห็นชอบจากกรมธนารักษ์ โดยเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
จะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนารักษ์กาหนด และก่อนที่ผ้ ยู ื่นคาขอจะลงนามในคาขอจะต้ องอ่าน
ข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความประสงค์หรื อไม่ และในการรับคาขอเอกสาร
หลักฐานที่ต้องแนบประกอบในการยื่นคาขอให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

รับคาร้ อง ตรวจสอบ

0.5 วันทา

สานักงานธนา

เอกสาร

การ

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

รวบรวมข้ อมูลกาหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ

0.5 วันทา
การ

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

พิจารณา
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ
พร้ อมแจ้ งผู้ขอ

-

-

เกษ
1.5 วันทา
การ

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 1.5 วันทาการ

หมายเหตุ

-
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14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจาตัว

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

ประชาชน

2)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

3)

ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

หนังสือรับรองนิติ กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

4)

บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

สัญญาเช่า

สานักงานธนารักษ์ 1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(กรณีมอบอานาจ

พื ้นที่ศรี สะเกษ
หนังสือมอบ
อานาจ

2)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

-

1

หนังสือมอบ
อานาจ ผู้มอบ
อานาจ - สาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอานาจ สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง )

16. ค่ าธรรมเนียม
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1)

ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ
ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง ครัง้ ละ 100 บาท
หมายเหตุ และเงิ นอืน่ ๆ (ถ้ามี )

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน1) ติดต่อด้ วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์ ถนน
พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
2)

3)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียน2) จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียน3) ทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: ขอหนังสือรั บรองนาสิทธิการเช่ าที่ดนิ ราชพัสดุเพื่อนาไปผูกพันเงินกู้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:ขอหนังสือรับรองนาสิทธิการเช่าที่ดนิ ราชพัสดุเพื่อนาไปผูกพันเงินกู้
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] ขอหนังสือรับรองนาสิทธิการเช่าที่ดนิ ราชพัสดุเพื่อ
นาไปผูกพันเงินกู้ 14/07/2558 15:46
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
16:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนา
รักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไป
ตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
รับคาร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ
0.5 วันทา
การ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

หมายเหตุ

-

เกษ
การพิจารณา
2)

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รวมรวมข้ อมูลเสนอผู้มี

0.5 วันทา

สานักงานธนา

อานาจพิจารณา

การ

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ
พร้ อมแจ้ งผู้เช่า

0.5 วันทา
การ

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 1.5 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

-

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

ประชาชน

หมายเหตุ
(บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ

1)

บานาญ (ฉบับ
จริง)
)
2)
3)

สาเนาทะเบียน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

บ้ าน
ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงานภาครัฐ
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
กรณีนิตบิ คุ คล

1)

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ
อานาจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอานาจ
ให้ ดาเนินการ
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
แทน) )

หนังสือมอบ
อานาจ

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอานาจ
กรณีมอบอานาจ
หนังสือมอบ
อานาจ ผู้มอบ
อานาจ - สาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ

2)

บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอานาจ สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง )

3)

สัญญาเช่าฉบับผู้ สานักงานธนารักษ์ 1
เช่า

0

ฉบับ

-

พื ้นที่ศรี สะเกษ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ
- ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง 100 บาท
- และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนติดต่อด้ วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์ ถนน
พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
2)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02 278 5538
หมายเหตุ-
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4)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: ขอหนังสือรั บรองนาสิทธิการเช่ าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนาไปผูกพันเงินกู้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:ขอหนังสือรับรองนาสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนาไปผูกพันเงินกู้
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริ การ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] ขอหนังสือรับรองนาสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุ
เพื่อนาไปผูกพันเงินกู้ 14/07/2558 16:36
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนา
รักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไป
ตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

รับคาร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

1 วันทาการ

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

-

การพิจารณา

ตรวจสภาพอาคาร (กรณี

20 วันทาการ สานักงานธนา

-

ขยายระยะเวลาการเช่า)

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

1)

2)
การพิจารณา
3)

กาหนดเงื่อนไขพร้ อมเสนอ
ความเห็น

2 วันทาการ

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

-

เกษ
4)

การลงนาม/

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ

คณะกรรมการมีมติ

พร้ อมแจ้ งผู้เช่า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 26 วันทาการ

3 วันทาการ

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

-
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14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

ประชาชน

หมายเหตุ
(สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ

1)

หรื อ บัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

2)
3)

สาเนาทะเบียน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

บ้ าน
ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

สัญญาเช่าฉบับผู้ สานักงานธนารักษ์ 1
เช่า

พื ้นที่ศรี สะเกษ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
กรณีนิตบิ คุ คล

-

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ

2)

อานาจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอานาจ
ให้ ดาเนินการ
แทน) )
หนังสือมอบ
อานาจ

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอานาจ
ผู้มอบอานาจ สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ

3)

หรื อ บัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอานาจ สาเนาบัตร
ประจาตัว
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบ
- ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง 100 บาท
- และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนติดต่อด้ วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์ ถนน
พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
2)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
หมายเหตุ-
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3)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไ ข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอติดตัง้ ป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:ผู้เช่าขอติดตังป
้ ้ ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ า ชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] ผู้เช่าขอติดตังป
้ ้ ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ
13/07/2558 16:14
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พื้นทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนา
รักษ์กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไป
ตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตั ง้ แต่เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

รับคาร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

-

การพิจารณา

ตรวจสอบข้ อมูล จัดทาแผน 30 วันทาการ สานักงานธนา

-

1)

1 วันทาการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ และตรวจแบบแปลน

2)
การพิจารณา
3)

รวบรวมข้ อมูลนาเสนอผู้มี
อานาจอนุมตั ิ

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ
7 วันทาการ

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

-

เกษ
การลงนาม/
4)

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ

คณะกรรมการมีมติ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 41 วันทาการ

3 วันทาการ

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

-
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14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

ประชาชน

หมายเหตุ
(สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ

1)

หรื อ บัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

2)
3)
4)

สาเนาทะเบียน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

1

1

ชุด

(ถ้ ามี)

1

1

ฉบับ

-

บ้ าน
ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงานภาครัฐ
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

1)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบแปลนพร้ อม รายการประกอบ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

7

0

ชุด

-

รายการคานวณ โครงสร้ างอาคาร

3

0

ชุด

-

หนังสือรับรอง

-

3

0

ชุด

-

-

3

0

ชุด

-

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอานาจ

แบบแปลน
2)

3)

ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
สาเนา
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

4)

วิศวกรรมควบคุม
และ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
หนังสือมอบ
อานาจ

5)

หนังสือมอบ
อานาจ ผู้มอบ
อานาจ - สาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว

205/241

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอานาจ สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามที่ทางราชการกาหนดตามระเบียบฯ
- ค่าธรรมเนียมการรังวัด
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- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ ตารางเมตรละ 2 บาทของพื ้นที่แต่ละชิ ้นรวมกัน หรื อร้ อยละ 0.1 ของราคา
ค่าก่อสร้ าง แล้ วแต่จานวนไหนจะมากกว่ากัน แต่ต้องไม่ต่ากว่า 100 บาทในทุกกรณี
- ค่าเช่าตามระเบียบที่ทางราชการกาหนด
- และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน1) ติดต่อด้ วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์ ถนน
พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
2)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียน2) จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียน3) ทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: ผู้เช่ าที่ดนิ ราชพัสดุขอปลูกสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้ กระทรวงการคลัง
(อนุญาตให้ ปลูกสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้ กระทรวงการคลัง )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:ผู้เช่าที่ดนิ ราชพัสดุขอปลูกสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้ กระทรวงการคลัง (อนุญาตให้
ปลูกสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้ กระทรวงการคลัง )
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับทีร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] ผู้เช่าที่ดนิ ราชพัสดุขอปลูกสร้ างอาคารยก
กรรมสิทธิ์ให้ กระทรวงการคลัง (อนุญาตให้ ปลูกสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้ กระทรวงการคลัง )
14/07/2558 14:16
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรื อขอพัฒนาที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนารักษ์
กาหนด และก่อนที่ผ้ ยู ื่นคาขอจะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่า
เป็ นไปตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตา มที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
รับคาร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทาการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

หมายเหตุ

-

เกษ
การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลส่งกรมธนา
รักษ์

2 วันทาการ

การพิจารณา

ตรวจสอบแบบแปลนและ

40 วันทาการ สานักงานธนา

ส่งสานักงานธนารักษ์พื ้นที่

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

2)

3)

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

-

กรณีดงั กล่าวไม่
เข้ าหลักเกณฑ์
พื ้นที่ที่รายงานต่อ
สนข.

4)

การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลกาหนด

10 วันทาการ สานักงานธนา

-
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ที่

5)

ประเภทขัน้ ตอน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

เงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

พิจารณา

เกษ

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ
พร้ อมแจ้ งผู้เช่า

5 วันทาการ

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

หมายเหตุ

-

เกษ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 53 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีนิตบิ คุ คล
สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล

1)

และหนังสือมอบ
อานาจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอานาจ
ให้ ดาเนินการ
แทน))
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบแปลนพร้ อม 1)

2)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

7

0

ชุด

-

รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคานวณ
โครงสร้ าง

-

3

0

ชุด

-

หนังสือรับรอง

-

3

0

ชุด

-

-

3

0

ชุด

-

กรณีมอบอานาจ -

1

1

ฉบับ

-

ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
3)

ควบคุมและ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
สาเนา
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

4)

วิศวกรรมควบคุม
และ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ

5)

หนังสือมอบ
อานาจ ผู้มอบ
อานาจ - สาเนา
บัตรประจาตัว
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อ
บัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
- สาเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอานาจ
- สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
- สาเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
-ค่าเช่าที่ดนิ และอาคารตามจานวนปี ที่จดั ให้ เช่า
- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ
- ค่าตอบแทนการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ระหว่างก่อสร้ างอาคาร
- หลักประกันสัญญาก่อสร้ างอาคารเป็ นเงินร้ อยละ 10 ของราคาก่อสร้ าง
- ค่าธรรมเนียมจัดหาประโยชน์
- ค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดนิ
- ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองให้ ปลูกสร้ างอาคารในที่ดนิ ราชพัสดุ
- และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนติดต่อด้ วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์ ถนน
พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
2)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"

3)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียนทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538

4)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-
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5)

ช่ องทางการร้ องเรียนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์

6)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: ผู้เช่ าที่ดนิ ราชพัสดุขอปลูกสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้ กระทรวงการคลัง
(อนุมัตหิ ลักการให้ ก่อสร้ าง)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:ผู้เช่าที่ดนิ ราชพัสดุขอปลูกสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้ กระทรวงการคลัง (อนุมตั หิ ลักการ
ให้ ก่อสร้ าง)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับทีร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
3) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] ผู้เช่าที่ดนิ ราชพัสดุขอปลูกสร้ างอาคารยก
กรรมสิทธิ์ให้ กระทรวงการคลัง (อนุมตั หิ ลักการให้ ก่อสร้ าง) 13/07/2558 16:19
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรื อขอพัฒนาที่ ราชพัสดุที่เช่า จะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนารักษ์
กาหนด และก่อนที่ผ้ ยู ื่นคาขอจะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่า
เป็ นไปตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
รับคาร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทาการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

หมายเหตุ

-

เกษ
การพิจารณา
2)
การพิจารณา

ตรวจสอบข้ อมูลและจัดทา

15 วันทาการ สานักงานธนา

แผนที่

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

ประกาศรับฟั งความคิดเห็น 30 วัน

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

3)

-

-

เกษ
4)

การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น

จัดทาผลกระทบสภาพ
การจราจร เสนอสานักงาน

6 เดือน

สานักงาน
นโยบายและ

((ถ้ ามี))
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

นโยบายและแผนการขนส่ง

แผนการขนส่ง

และจราจรพิจารณาให้
ความเห็นชอบการปลูก

และจราจร

หมายเหตุ

สร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ์
การพิจารณา
5)

รวบรวมข้ อมูลกาหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ

7 วันทาการ

อนุมตั หิ ลักการ
การพิจารณา

6)

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

-

เกษ

มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ
หลักการ

5 วันทาการ

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

-

เกษ
การพิจารณา

วางผังและอนุมตั ผิ งั

45 วันทาการ สานักพัฒนาและ (ร่วมกับสานัก

7)

บารุงรักษา
อาคารราชพัสดุ

บริหารที่ราชพัสดุ
กรงุเทพมหานคร)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 103 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 66 วันทาการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจาตัว

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(หรื อบัตร
ประจาตัว
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

ประชาชน

หมายเหตุ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ (ฉบับ
จริง) และถ่าย
สาเนาพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

2)
3)
4)

สาเนาทะเบียน

1

1

ฉบับ

บ้ าน
ใบสาคัญการ

(พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

เปลี่ยนชื่อ

(ถ้ ามี พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

1

1

ฉบับ

(กรณีนิตบิ คุ คล)

กรณีมอบอานาจ กรมการปกครอง
หนังสือมอบ

1

1

ฉบับ

-

อานาจ ผู้มอบ
อานาจ - สาเนา
บัตรประจาตัว
5)

กรมการปกครอง

ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอานาจ
- สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง - สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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16. ค่ าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนติดต่อด้ วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์ ถนน
พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
2)

3)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียนทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอเช่ าที่ดนิ ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเช่าที่ดนิ ราชพัสดุเพื่ออยูอ่ าศัย
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
2)
3)

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] ภารดี การขอเช่าที่ดนิ ราชพัสดุเพื่ออยูอ่ าศัย
13/07/2558 11:14
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรื อขอพัฒนาที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธน ารักษ์
กาหนด และก่อนที่ผ้ ยู ื่นคาขอจะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่า
เป็ นไปตามความประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์
กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
รับคาร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทาการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

หมายเหตุ

-

เกษ
การตรวจสอบเอกสาร
2)
การตรวจสอบเอกสาร
3)

ตรวจสอบข้ อมูลและจัดทา

15 วันทาการ สานักงานธนา

แผนที่

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

จัดทาประกาศขอเช่าเสนอผู้ 3 วันทาการ
มีอานาจลงนามในประกาศ

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

-

-

เกษ
การตรวจสอบเอกสาร

ปิ ดประกาศ 30 วัน

30 วัน

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

-

การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลกาหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ

7 วันทาการ

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

-

4)

5)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

พิจารณา

6)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เกษ

การลงนาม/

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ

คณะกรรมการมีมติ

พร้ อมแจ้ งผู้เช่า

5 วันทาการ

สานักงานธนา

-

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 61 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 53 วันทาการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

ประชาชน

หมายเหตุ
(หรื อบัตร
ประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจา
ข้ าราชการ

1)

บานาญ (ฉบับ
จริง) และสาเนา
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
)

2)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(สาเนาเอกสาร
ต้ องลงนามรับรอง
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
สาเนาถูกต้ อง
ด้ วย)

3)
4)

ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

หนังสือรับรองนิติ -

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

0

1

ฉบับ

(กรณีนิตบิ คุ คล)

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

บุคคล
กรณีมอบอานาจ ใช้ เอกสาร
1.1 หนังสือมอบ
อานาจ ผู้มอบ
อานาจ 1)
สาเนา
บัตรประจาตัว

5)

1

ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง 2)
สาเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ผู้รับ
มอบอานาจ และ
พยานการมอบ
อานาจ
1) สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง 2)
สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
หมายเหตุ กรณี
บุคลากรยื่นคา
6)

ร้ องผู้ประสงค์ขอ
เช่าต้ องมาแสดง
ตนและยื่นคาร้ อง
ด้ วยตนเอง

สานักงานธนารักษ์ 0
พื ้นที่ศรี สะเกษ

0

ฉบับ

-
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

แผนที่สงั เขป

สานักงานธนารักษ์ 1

บริเวณที่ขอเช่า
หรื อแผนที่แสดง

พื ้นที่ศรี สะเกษ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

ตาแหน่งที่ดนิ
เพื่อขอเช่า
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าเช่ า (ต่ อปี ) ตามระเบียบของทางราชการ
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 2) ค่ าธรรมเนียมการจัดให้ เช่ าเท่ ากับ 2 เท่ าของค่ าเช่ า 1 ปี
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 3) ค่ าธรรมเนียมการรังวัด
- เนือ้ ที่ไม่ เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท
- เกินกว่ า 1 ไร่ แต่ ไม่ เกิน 5 ไร่ แปลงละ 300 บาท
- เกินกว่ า 5 ไร่ แต่ ไม่ เกิน 10 ไร่ แปลงละ 500 บาท
- หากเกินกว่ า 10 ไร่ ขึน้ ไป เรียกเก็บเพิ่มขึน้ ไร่ ละ 100 บาทต่ อการรังวัดหนึ่งครัง้ แต่ ทงั ้ นีไ้ ม่ เกินแปลง
ละ 1,000 บาทต่ อการนัดรังวัดหนึ่งครั ้ง
หมายเหตุ 4) เงินประกันสัญญาเช่ าเท่ ากับค่ าเช่ า 1 ปี
หมายเหตุ 5) อัตราค่ าเช่ า ค่ าธรรมเนียม หรือเงินอื่นๆ เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
หมายเหตุ และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
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17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนติดต่อด้ วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์ พื้นทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
หรื อที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ
10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรียนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การประเมินราคาทุนทรัพย์ ท่ ดี นิ แปลงแบ่ งแยกใหม่ /หมู่บ้านจัดสรรใหม่ /รวม
แปลง/ตกหล่ น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
1. ชื่อกระบวนงาน:การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดนิ แปลงแบ่งแยกใหม่/หมูบ่ ้ านจัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุ ญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ประมวลกฎหมายทีด่ ิ น
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 2
จานวนคาขอที่มากที่สุด 3
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 1
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดนิ แปลงแบ่งแยก
ใหม่/หมูบ่ ้ านจัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น 13/07/2558 11:33
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
แปลงที่ดนิ ที่ไม่ปรากฏราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ ในบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ และในแผน
ที่ราคาประเมินที่ดนิ เนื่องจากเป็ นแปลงที่ดนิ แบ่งแยกใหม่ /หมูบ่ ้ านจัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น
ผู้ที่จะยื่นคาร้ องต้ องเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ หรื อผู้ได้ รับมอบอานาจจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ
หมายเหตุ ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วน
ตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
รับเรื่ องร้ องขอจากผู้ร้อง

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

1 วันทาการ

สานักงานธนา

และตรวจสอบเอกสารผู้ยื่น
คาร้ อง

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบข้ อมูลเบื ้องต้ น
ได้ แก่ ราคาประเมินในบัญชี
กาหนดราคาประเมินทุน

หมายเหตุ

-

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ
4 วันทาการ

สานักงานธนา

-

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

ทรัพย์ที่ดนิ แผนที่ราคา
ประเมินที่ดนิ สาเนาโฉนด

2)

ที่ดนิ ระวางแผนที่ระบบ
พิกดั ฉาก ยูทีเอ็ม
ฐานข้ อมูลทะเบียนที่ดนิ
การตรวจสอบเอกสาร
3)

ประสานสานักงานที่ดนิ
เพื่อตรวจสอบข้ อมูล
ทะเบียนที่ดนิ (สปท.104ง)
รูปแปลงที่ดนิ ในระวางแผน

15 วันทาการ สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

5 วันทาการ

สานักงานธนา

หมายเหตุ

ที่พิกดั ฉาก ยูทีเอ็ม ณ
สานักงานที่ดนิ ที่แปลงที่ดนิ
ร้ องขอตังอยู
้ ่
การตรวจสอบเอกสาร

สารวจสภาพแปลงที่ดนิ
แบ่งแยกใหม่/หมูบ่ ้ าน
จัดสรรใหม่/รวมแปลง/ ตก

-

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

หล่นในพื ้นที่ และแปลง
ที่ดนิ /หมูบ่ ้ านจัดสรรที่นามา

4)

เปรี ยบเทียบ
การพิจารณา

วิเคราะห์และประเมินราคา
ที่ดนิ รายแปลง สาหรับ
แปลงแบ่งแยกใหม่/หมูบ่ ้ าน
จัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตก

5)

20 วันทาการ สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

-

เกษ

หล่น
การพิจารณา

6)

เสนออธิบดีกรมธนารักษ์
หรื อธนารักษ์พื ้นที่เพื่อ
พิจารณาการประเมินราคา
ทุนทรัพย์ที่ดนิ แปลง
แบ่งแยกใหม่/หมูบ่ ้ าน
จัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตก
หล่น

15 วันทาการ สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
เสนอคณะอนุกรรมการ
กาหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์ประจาจังหวัด

7)

การพิจารณา
8)

การตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

45 วันทาการ สานักงานธนา

(ขันตอนที
้
่ 7 และ

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

8 นับวันทาการ
รวมกัน คืออยูใ่ น

พิจารณากาหนดราคา

ช่วงเวลาเดียวกัน)

เสนอคณะกรรมการกาหนด 45 วันทาการ สานักงานธนา
ราคาประเมินทุนทรัพย์
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ

(ขันตอนที
้
่ 7 และ
8 นับวันทาการ

พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ราคา

รวมกัน คืออยูใ่ น
ช่วงเวลาเดียวกัน)

รับรองมติและรายงานการ
ประชุม
ตรวจสอบความถูกต้ อง

เกษ

20 วันทาการ สานักงานธนา

-

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

เชื่อมโยงฐานข้ อมูลทะเบียน
ที่ดนิ และตรวจร่างบัญชี
จัดพิมพ์บญ
ั ชีกาหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ และ

9)

จัดทาประกาศบัญชีกาหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ
และปรับปรุงแก้ ไขแผนที่
ราคาประเมินที่ดนิ
การลงนาม/
10) คณะกรรมการมีมติ

เสนอประธาน
คณะอนุกรรมการฯ (ปลัด
กรุงเทพมหานคร/ผู้วา่

10 วันทาการ สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

5 วันทาการ

สานักงานธนา

หมายเหตุ

ราชการจังหวัด) ลงนาม
ประกาศใช้ บญ
ั ชีกาหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ
-

ส่งประกาศและบัญชี
กาหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์ที่ดนิ ให้ กรมที่ดนิ ใช้

11)

-

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

ในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิตกิ รรม พร้ อมแจ้ งผลการ
พิจารณาให้ ผ้ รู ้ องทราบ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 140 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
ประชาชน
1)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สาเนาบัตร
ประชาชนของผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดนิ
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง 1
ฉบับ)
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ที่

2)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของผู้รับมอบ
อานาจพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงานภาครัฐ
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาโฉนดที่ดนิ กรมที่ดนิ
แปลงแบ่งแยก
1)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ชุด

ใหม่/หมูบ่ ้ าน
จัดสรรใหม่/รวม

หมายเหตุ
(ทุกหน้ าพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง )

แปลง/แปลงตก
หล่น
หนังสือมอบ
2)

-

1

0

ฉบับ

อานาจให้
ดาเนินการแทน

(กรณีมอบอานาจ
ทาการแทน)

เจ้ าของที่ดนิ
ใบอนุญาตให้ ทา กรมที่ดนิ
การจัดสรรที่ดนิ
(จ.ส. 2)
3)

0

1

ฉบับ

(พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
รายการที่ 3-8
สาหรับโครงการ
จัดสรรใหม่/
หมูบ่ ้ านจัดสรร
ใหม่)
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ที่

สาเนาโฉนดที่ดนิ กรมที่ดนิ
ที่นามารวมแปลง
4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ชุด

หมายเหตุ
(พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง

ก่อนแบ่งแยก
ใหม่ภายใต้ การ

รายการที่ 3-8
สาหรับโครงการ

จัดสรร

จัดสรรใหม่/
หมูบ่ ้ านจัดสรร
ใหม่)

ข้ อมูล
รายละเอียด
5)

กรมที่ดนิ

0

1

ชุด

(รายการที่ 3-8
สาหรับโครงการ

แปลงที่ดนิ ใน
โครงการจัดสรร

จัดสรรใหม่/
หมูบ่ ้ านจัดสรร

ที่ดนิ ใหม่/
หมูบ่ ้ านจัดสรร

ใหม่)

ใหม่
แผนผังโครงการ
จัดสรรที่ดนิ
6)

7)

กรมที่ดนิ

0

1

ชุด

(รายการที่ 3-8
สาหรับโครงการ

พร้ อมระบุแปลง
จาหน่ายและ

จัดสรรใหม่/
หมูบ่ ้ านจัดสรร

แปลง
สาธารณูปโภค

ใหม่)

สาเนาโฉนดที่ดนิ กรมที่ดนิ
แปลงแบ่งแยก
ใหม่ภายใต้ การ

0

1

ชุด

(รายการที่ 3-8
สาหรับโครงการ
จัดสรรใหม่/

จัดสรรของ
หมูบ่ ้ านใหม่ทกุ

หมูบ่ ้ านจัดสรร
ใหม่

แปลง

)
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ที่

แผ่นพับโฆษณา
พร้ อมใบเสนอ
8)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
-

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
(รายการที่ 3-8
สาหรับโครงการ

ราคาของ
โครงการจัดสรร

จัดสรรใหม่/
หมูบ่ ้ านจัดสรร

ที่ดนิ ใหม่/
หมูบ่ ้ านจัดสรร

ใหม่)

ใหม่
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนติดต่อด้ วยตนเองที่ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อทีส่ านักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์ ถนน
พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400”
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรียนทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรียน ทางเว็บไซค์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ “ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์”
หมายเหตุ-
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5)

ช่ องทางการร้ องเรียน ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ

6)

ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต
กทม.10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300)
หมายเหตุ

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
ตัวอย่างหนังสือร้ องขอ
2)

แบบรับทราบการรับคาร้ องเรื่ องราคาประเมิน
-

19. หมายเหตุ
-
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คู่มือสาหรับประชาชน: การให้ บริการข้ อมูลราคาประเมิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักประเมินราคาทรัพย์สิน
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การให้ บริการข้ อมูลราคาประเมิน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ศรี สะเกษ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 160,000
จานวนคาขอที่มากที่สุด 200,000
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 100,000
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การให้ บริการข้ อมูลราคาประเมิน 13/07/2558
10:38
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ขอต้ องกรอกคาร้ องการขอใช้ บริการข้ อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อแสดงความประสงค์จะขอรับบริการ
ตรวจดู ข้ อมูล ขอสาเนาข้ อมูล หรื อขอสาเนาที่มีผ้ รู ับรองสาเนาเอกสารในเรื่ องบัญชีราคาประเมินที่ดนิ โรงเรื อน
สิ่งปลูกสร้ าง และอาคารชุดได้ ทวั่ ประเทศ แต่ในกรณีที่จงั หวัดใดหรื อพื ้นที่ใดที่มี การประกาศบัญชีราคาประเมิน
ที่ดนิ รายบล็อก ผู้ขอจะต้ องรู้ตาแหน่งที่ตงของที
ั้
่ดนิ ที่แน่นอนว่าอยูโ่ ซน บล็อกใด จึงจะสามารถตรวจสอบราคา
ประเมินที่ดนิ ได้ การให้ บริการข้ อมูลนี ้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารของทางราชการ พ .ศ. 2540
1. บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพ ย์ที่ดนิ รายแปลง กาหนดราคาประเมินที่ดนิ แต่ละแปลงเป็ นตารางวา ผู้ขอ
จะต้ องทราบเลขที่โฉนดที่ดนิ ระวาง-แผ่น เลขที่ดนิ หน้ าสารวจ ตาบล อาเภอ จังหวัด ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนจึงจะ
สามารถตรวจสอบได้
2. บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ รายบล็อก กาหนดหน่วยราคาประเมินที่ดนิ ตามแนวถนน กลุม่
แปลงที่ดนิ สภาพที่ดนิ ซึง่ ได้ ประกาศใช้ ในพื ้นที่ทกุ จังหวัดนอกเหนือจากพื ้นที่ที่ได้ กาหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์ที่ดนิ รายแปลง ผู้ขอจะต้ องทราบตาแหน่งที่ตงของที
ั้
่ดนิ อย่างถูกต้ องว่าที่ดนิ ตังอยู
้ ใ่ นโซน บล็อกใดจึงจะ
สามารถตรวจสอบข้ อมูลราคาประเมินที่ดนิ ได้
3. การขอทราบราคาประเมินอาคารชุด ผู้สอบถามจะต้ องแจ้ งชื่ออาคารชุด เขต /อาเภอ จังหวัด ที่ตงอาคารชุ
ั้
ด
และชันที
้ ่ห้องชุดตังอยู
้ ่
4. การขอทราบราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรื อนสิ่งปลูกสร้ าง ผู้สอบถามจะต้ องแจ้ งจังหวัด ประเภทสิ่งปลูกสร้ าง
5. ติดต่อขอข้ อมูลราคาประเมินที่ดนิ /อาคารชุด/โรงเรื อนสิ่งปลูกสร้ างที่ต้องการทราบ ณ สานักงานธนารักษ์พื ้น
จังหวัดนัน้ ๆ
หมายเหตุ ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วน
ตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

กรอกแบบคาขอให้ บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
5 นาที

ข้ อมูลข่าวสารของกรมธนา
รักษ์

1)

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบข้ อมูล /

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานธนา

หมายเหตุ

-

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ
45 นาที

สานักงานธนา

-

ตาแหน่งที่ตง/ประเภทของ
ั้
บัญชีกาหนดราคาประเมินฯ
ที่ขอทราบ

รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

การพิจารณา

แจ้ งราคาประเมินฯ/สาเนา 5 นาที
บัญชีกาหนดราคาประเมินฯ
ที่มีผ้ รู ับรอง

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

-

การพิจารณา

ชาระค่าธรรมเนียมการขอ
ข้ อมูลข่าวสารพร้ อมรับ
สาเนาใบเสร็จรับเงิน

สานักงานธนา
รักษ์พื ้นที่ศรี สะ
เกษ

-

2)

3)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

5 นาที

ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว

1)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

ประชาชน

1)

(ขอดูเพื่อใช้
ประกอบคาขอ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาโฉนดที่ดนิ กรมที่ดนิ

หมายเหตุ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

/ นส.3 / นส.3 ก./
สาเนา อช.2

ฉบับ

หมายเหตุ
(ขอดูเพื่อใช้
ประกอบคาขอ)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) การตรวจดูข้อมูลราคาประเมิน ผู้ขอต้ องกรอกแบบคาร้ องฯ ยื่นต่ อเจ้ าหน้ าที่เพื่อขอตรวจดูข้อมูลและ
คัดลอก โดยไม่ ต้องเสียค่ าธรรมเนียม ส่ วนการขอสาเนาข้ อมูล หรื อขอสาเนาข้ อมูลที่มีผ้ ูรับรองสาเนา
การทาสาเนา (ถ่ ายเอกสาร) โดยเครื่องถ่ ายเอกสารจะต้ องเสียค่ าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูล
ข่ าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
กระดาษ A4 หน้ าละ
ค่ าธรรมเนียม 1 บาท
หมายเหตุ (ค่าธรรมเนี ยมการให้คารับรองสาเนาถูกต้องคารับรองละ 5 บาท)
2)

การตรวจดูข้อมูลราคาประเมิน ผู้ขอต้ องกรอกแบบคาร้ องฯ ยื่นต่ อเจ้ าหน้ าที่เพื่อขอตรวจดู ข้อมูลและ
คัดลอก โดยไม่ ต้องเสียค่ าธรรมเนียม ส่ วนการขอสาเนาข้ อมูล หรื อขอสาเนาข้ อมูลที่มีผ้ ูรับรองสาเนา
การทาสาเนา (ถ่ ายเอกสาร) โดยเครื่ องถ่ ายเอกสารจะต้ องเสียค่ าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูล
ข่ าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
กระดาษ F4 หน้ าละ
ค่ าธรรมเนียม 1.5 บาท
หมายเหตุ (ค่าธรรมเนี ยมการให้คารับรองสาเนาถูกต้องคารับรองละ 5 บาท)
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3)

การตรวจดูข้อมูลราคาประเมิน ผู้ขอต้ องกรอกแบบคาร้ องฯ ยื่นต่ อเจ้ าหน้ าที่เพื่อขอตรวจดูข้อมูลและ
คัดลอก โดยไม่ ต้องเสียค่ าธรรมเนียม ส่ วนการขอสาเนาข้ อมูล หรื อขอสาเนาข้ อมูลที่มีผ้ ูรับรองสาเนา
การทาสาเนา (ถ่ ายเอกสาร) โดยเครื่ องถ่ ายเอกสารจะต้ องเสียค่ าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูล
ข่ าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
กระดาษ A3 หน้ าละ
ค่ าธรรมเนียม 3 บาท
หมายเหตุ (ค่าธรรมเนี ยมการให้คารับรองสาเนาถูกต้องคารับรองละ 5 บาท)

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ติดต่อด้ วยตนเองที่ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีศ่ รี สะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรี สะเกษ ชัน้ 1 ถนนเทพา ตาบลเมื องเหนือ อาเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-1571 โทรสาร 0-4561-6081 หรื อทีส่ านักงานเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรม ถนน
พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียนทางจดหมายส่งมาที่ จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง “ศูนย์ร้องเรี ยนร้องทุกข์ สานัก
เลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400”
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรียนทางเว็บไซค์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลักไปที่หวั ข้ อ “ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์”
หมายเหตุ5) ช่ องทางการร้ องเรียน ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ6) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300 / สายด่วน 111 / www.111.go.th / ตุ้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบการขอใช้ บริการข้ อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์
19. หมายเหตุ
-

