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คู่มือสําหรั บประชาชน: การก่ อสร้ างสะพาน ทางเชือม วางท่ อระบายนํา ทําทางเข้ า-ออก ผ่ านทีราชพัสดุ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การก่อสร้ างสะพาน ทางเชือม วางท่อระบายนํา ทําทางเข้ า-ออก ผ่านทีราชพัสดุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางทีตังอยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 2
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
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10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การก่อสร้ างสะพาน ทางเชือม วางท่อระบายนํา ทําทาง
เข้ า-ออก ผ่านทีราชพัสดุ 14/07/2558 15:43
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรื อขอพัฒนาทีราชพัสดุทีเช่า จะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์ กําหนด และ
ก่อนทีผู้ยืนคําขอจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
รับคําร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

-

3/272

ที

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

2)

ตรวจสอบข้ อมูลตรวจสอบ
แบบแปลนและ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

30 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

จัดทําแผนที

การพิจารณา
3)

4)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

รวบรวมข้ อมูลกําหนด
เงือนไขเสนอผู้มีอํานาจ

7 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

-

5 วันทําการ

ผู้วา่ ราชการจังหวัด
สงขลา

-

พิจารณา
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 43 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้ าน
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

3)

ใบสําคัญการ
เปลียนชือ

4)

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

กรมการปกครอง
-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบแปลนพร้ อม
1)

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

1

ฉบับ

1

1

ชุด

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
(ถ้ ามี)
-

หมายเหตุ

-

7

0

ชุด

-

-

3

0

ชุด

-

-

3

0

ชุด

-

-

3

0

ชุด

-

รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคํานวณ
โครงสร้ างอาคาร
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม

3)

ควบคุมและ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
สําเนา

4)

ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

สถาปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
5)

สัญญาเช่า

สํานักงานธนารักษ์

1

0

ฉบับ

-

1

1

ชุด

(กรณีมอบอํานาจ
หนังสือมอบ

พื 6นทีสงขลา
หนังสือมอบ
อํานาจ

-

อํานาจ ผู้มอบ
อํานาจ - สําเนา
บัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว
6)

ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง - สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอํานาจ สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง - สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามทีทางราชการกําหนดตามระเบียบฯ
- ค่าทดแทนการใช้ ประโยชน์ในทีราชพัสดุเป็ นเงินก้ อนเดียว (จํานวนเงินที..)
- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ
- ค่าธรรมเนียมการรังวัด
- วางหลักประกันความเสียหายระหว่างการก่อสร้ าง
- และเงินอืนๆ (ถ้ ามี)
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน1) ติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ-
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2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน2) จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน3) ทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

ณัฐวีร์วรรณ เหลืองสุวาลัย

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขยายระยะเวลาการก่ อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิHให้ กระทรวงการคลัง
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การขยายระยะเวลาการก่อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้ กระทรวงคลัง
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง :
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางทีตังอยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 2
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
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10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขยายระยะเวลาการก่อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้
กระทรวงคลัง 13/07/2558 14:08
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในทีราชพัสดุทีเช่าจะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

รับคําร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

1 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

-

การพิจารณา

ตรวจสอบผลงานและ

10 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์

-

1)

2)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลาทีขอขยายการก่อ

พืนทีสงขลา
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ก่อสร้ าง
การพิจารณา

ตรวจสอบหลักฐานและ
รวบรวมข้ อมูลกําหนด

7 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

5 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

เงือนไขพร้ อมเสนอ
ความเห็นผู้มีอํานาจ

3)

พิจารณา
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
4)

ตรวจสอบหลักฐานและ
รวบรวมข้ อมูลกําหนด
เงือนไขพร้ อมเสนอ
ความเห็นผู้มีอํานาจ
พิจารณา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 23 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน

หมายเหตุ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

กรณีนิติบคุ คล
- สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคลและ
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณีที
ได้ รับมอบอํานาจ
ให้ ดําเนินการ
แทน)

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
หน่ วยงานภาครั ฐ
ที รายการเอกสาร
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

ไม่มีเอกสารที
ต้ องยืนประกอบ

-

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามทีทางราชการกําหนดตามระเบียบฯ
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาต 100 บาท
- ค่าตอบแทนการใช้ ประโยชน์ทีดินระหว่างก่อสร้ างเท่ากับค่าเช่าอาคาร
- และเงินอืนๆ (ถ้ ามี)
หมายเหตุ –

ฉบับ

ฉบับ

หมายเหตุ
-

หมายเหตุ
-
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน1) ติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน2) จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน3) ทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
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คูม่ ืออยู่

15/07/2558

ระหว่างการ
ปรับปรุงแก้ ไข
วันทีพิมพ์
สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

ณัฐวีร์วรรณ เหลืองสุวาลัย

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอแก้ ไขชือ-ชือสกุลในเอกสารการเช่ า
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน : การขอแก้ ไขชือ-ชือสกุลในเอกสารการเช่า
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง :
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 1
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 5
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0

15/272

10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอแก้ ไขชือ-ชือสกุลในเอกสารการเช่า 14/07/2558
16:36
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดหาประโยชน์ในทีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ข้ อ 24 กําหนดให้ การจัดให้ เช่าทีราชพัสดุ
การใช้ สิทธิตามสัญญาเช่า การบอกเลิกสัญญาเช่า การจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอืนนอกเหนือการจัดให้ เช่า การใช้ สิทธิ
ตามสัญญาต่างตอบแทนและการบอกเลิกสัญญาต่างตอบแทน ให้ เป็ นอํานาจหน้ าทีของกรมธนารักษ์ ซึงตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวผู้เช่าที ดินราชพัสดุที มี ความประสงค์จะเปลี ยนชื อ-ชื อสกุล จึงสามารถดําเนินการได้ โดยความเห็นชอบจาก
กรมธนารักษ์ โดยเงือนไขในการยืนคําขอจะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์ กําหนดและก่อนทีผู้ยืนคําขอจะลง
นามในคําขอจะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความประสงค์หรื อไม่ และในการ
รับคําขอเอกสารหลักฐานทีต้ องแนบประกอบในการยืนคําขอให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
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13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1. รับคําร้ อง ตรวจสอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
3.5 ชัวโมง

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานธนา

เอกสาร รวบรวมเสนอ
ความเห็น

1)

2)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

หมายเหตุ

-

รักษ์ พืนทีสงขลา

การลงนาม/

2. ผู้มีอํานาจพิจารณา

คณะกรรมการมีมติ

อนุมตั พิ ร้ อมแจ้ งผู้เช่า

3.5 ชัวโมง

สํานักงานธนา

-

รักษ์ พืนทีสงขลา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้ าน

3)

ใบสําคัญการ
เปลียนชือ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

4)

หนังสือรับรองนิติ กรมการปกครอง
บุคคล

1

1

ฉบับ

-
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15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
หน่ วยงานภาครั ฐ
ที รายการเอกสาร
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

2)

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

สัญญาเช่า

สํานักงานธนารักษ์
พื 6นทีสงขลา

1

0

ฉบับ

-

ใบสําคัญแสดง

สํานักงานธนารักษ์

1

0

ฉบับ

-

การเช่าทีราช
พัสดุ

พื 6นทีสงขลา

บัตรประจําตัวผู้
เช่า

สํานักงานธนารักษ์
พื 6นทีสงขลา

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอํานาจ

หนังสือมอบ
อํานาจ

หนังสือมอบ
อํานาจ ผู้มอบ
อํานาจ - สําเนา
บัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว

4)

เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง - สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอํานาจ สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง - สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามทีทางราชการกําหนดตามระเบียบฯ
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน1) ติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
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หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน2) จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน3) ทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

ณัฐวีร์วรรณ เหลืองสุวาลัย

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน : การขอแก้ ไขแบบแปลนการก่ อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิHให้ กระทรวงคลัง
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน : การขอแก้ ไขแบบแปลนการก่อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้ กระทรวงคลัง
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง :
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ : บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ : ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 2
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
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10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอแก้ ไขแบบแปลนการก่อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้
กระทรวงคลัง 13/07/2558 11:48
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในทีราชพัสดุทีเช่าจะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
รับคําร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

1 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์

-

พืนทีสงขลา
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ที

2)
3)

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูล

2 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

-

การพิจารณา

ตรวจสอบแบบแปลน

40 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

-

การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลกําหนด
เงือนไขเสนอผู้มีอํานาจ

7 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

-

3 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์

-

พิจารณาเงือนไขเสนอผู้มี
อํานาจอนุมตั ิหลักการ

4)

5)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

การลงนาม/

ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ

คณะกรรมการมีมติ

พร้ อมแจ้ งผู้เช่า

พืนทีสงขลา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 53 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

ใบสําคัญการ

-

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ถ้ ามี)
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

เปลียนชือ
บัตรประจําตัว

-

1

1

ฉบับ

ประชาชน

(
(สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร

2)

ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
)
3)

สําเนาทะเบียน

-

1

1

ฉบับ

-

บ้ าน

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบแปลนพร้ อม
1)

รายการประกอบ
แบบแปลน

2)

รายการคํานวณ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

7

0

ชุด

-

-

3

0

ชุด

-
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

โครงสร้ างอาคาร
หนังสือรับรอง

-

3

0

ชุด

-

-

3

0

ชุด

-

ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
3)

ควบคุมและ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
สําเนา
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

4)

วิศวกรรมควบคุม
และ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
กรณีนิติบคุ คล
- สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ

5)

บุคคลและ
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณีที
ได้ รับมอบอํานาจ
ให้ ดําเนินการ

-

1

1

ฉบับ

-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

แทน)
กรณีมอบอํานาจ
หนังสือมอบ
อํานาจ ผู้มอบ
อํานาจ - สําเนา
บัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ
บัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
6)

รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตร
ประจําตัว

-

1

1

ฉบับ

-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามทีทางราชการกําหนดตามระเบียบฯ
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ และเงินอืนๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน1) ติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน2) จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน3) ทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-
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5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

ณัฐวีร์วรรณ เหลืองสุวาลัย

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอเช่ าทีดินราชพัสดุแทนผู้เช่ าเดิมทีถึงแก่ กรรม
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การขอเช่าทีดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมทีถึงแก่กรรม
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 1
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 3
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 1
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10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอเช่าทีดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมทีถึงแก่กรรม
13/07/2558 16:17
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในทีราชพัสดุทีเช่าจะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

1)
2)

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

รับคําร้ องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานักงานธนารักษ์

-

พืนทีสงขลา
การพิจารณา

ตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที 15 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์

-
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

พืนทีสงขลา
การพิจารณา

จัดทําประกาศขอเช่าเสนอผู้ 3 วันทําการ
มีอํานาจลงนามในประกาศ

การพิจารณา

ปิ ดประกาศ

3)

4)

-

30 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์

-

พืนทีสงขลา
การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลกําหนด
เงือนไขนําเสนอผู้มีอํานาจ
อนุมตั ิ

7 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอํานาจอนุมตั พิ ร้ อมแจ้ ง
ผู้ขอ

3 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

-

5)

6)

สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 59 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

ทะเบียนสมรส

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(- คูส่ มรสของผู้
เช่าเดิม (คูส่ มรส
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
โดยชอบด้ วย
กฎหมาย)
ใบจด
/ ทะเบียนสมรส
(ฉบับจริ ง) หย่า
และถ่ายสําเนา
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
กรณีทีมี
ชีวิตอยู่ บัตร
ประชาชน และ
ทะเบียนบ้ านของ
คูส่ มรส
และถ่ายสําเนา
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
กรณีทีไม่
มีชีวิต สําเนาใบ
มรณบัตร พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
(

2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(บัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ (ฉบับ
จริ ง) และถ่าย
สําเนาพร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง ของผู้เช่า
แทนและผู้ทีสละ
สิทธิการเช่า
ทังหมด)
6

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ทะเบียนบ้ าน
(ฉบับจริ ง) และ
ถ่ายสําเนา พร้ อม
รับรองสําเนา

3)

ถูกต้ องของของผู้
เช่าแทน และผู้ที
สละสิทธิการเช่า
ทังหมด)
6

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สัญญาเช่าฉบับ
เดิม/ใบสําคัญ

1)

สํานักงานธนารักษ์
พื 6นทีสงขลา

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ถ้ าเอกสาร
ดังกล่าวสูญหาย/

แสดงการเช่า/
บัตรประจําตัวผู้

ไม่พบ ให้ ไปแจ้ ง
ความหายทีสถานี

เช่า

ตํารวจ และนําใบ
แจ้ งความหาย
ดังกล่าวไป
ประกอบการ
พิจารณาเรื อง
ดังกล่าว)

2)

ใบมรณบัตรของ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(1. หนังสือสละ

ผู้เช่าเดิม
เอกสารของผู้ขอ
เช่าแทนผู้เช่าเดิม
ทีถึงแก่กรรม

-

สิทธิการเช่าทีราช
พัสดุทีมีลายมือชือ
ผู้ทีมีสิทธิขอเช่า
แทนผู้เช่าเดิม

3)

แต่ขอสละสิทธิ
การเช่าทังหมด
6
2. หนังสือการ
สละสิทธิการขอ
ถอนเงินประกัน
การเช่า ของ
ทายาททีมีสิทธิรับ
มรดก
แต่ประสงค์จะ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
สละสิทธิการขอรับ
เงินประกันการเช่า
ทังหมด
6
3. บัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ (ฉบับ
จริ ง) และถ่าย
สําเนาพร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง ของผู้เช่า
แทนและผู้ทีสละ
สิทธิการเช่า
ทังหมด
6
4. ทะเบียนบ้ าน
(ฉบับจริ ง) และ
ถ่ายสําเนา พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ องของของผู้
เช่าแทน และผู้ที
สละสิทธิการเช่า
ทังหมด
6
5. คูส่ มรสของผู้
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ทีสละสิทธิการ
เช่า/สละสิทธิการ
ขอถอนเงินประกัน
(คูส่ มรสโดยชอบ
ด้ วยกฎหมาย)
สําเนาใบ
จดทะเบียนสมรส
หย่า พร้ อม /
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
กรณีทีมี
ชีวิตอยู่ - สําเนา
บัตรประชาชน
และสําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
หนังสือยินยอมให้
ทํานิติกรรมของคู่
สมรส
กรณีทีไม่
มีชีวิต สําเนาใบ
รณบัตร พร้ อมม
รับรองสําเนา
(ถูกต้ อง

36/272

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

ค่ าธรรมเนียมการจัดเช่ าให้ เช่ า 2 เท่ า ของค่ าเช่ า 1 ปี (กรณียืนคําร้ องภายหลังระยะเวลาทีทาง
ราชการกําหนด)
หมายเหตุ -

3)

ค่ าธรรมเนียมการรั งวัด
หมายเหตุ (
- เนื อI ที ไ& ม่เกิ น 1 ไร่ เรี ยกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง
- เนื อI ที เ& กิ น 1 ไร่ แต่ไม่เกิ น 5 ไร่ ให้เรี ยกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง
- เนื อI ที เ& กิ น 5 ไร่ แต่ไม่เกิ น 10 ไร่ ให้เรี ยกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง
- เนื อI ที เ& กิ น 10 ไร่ ขึIนไป ให้เรี ยกเก็บเพิ& มขึIนไร่ ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง เศษของไร่ ปัดเป็ นหนึ&งไร่
ทังI นี I ให้เรี ยกเก็บไม่เกิ นแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง)

4)

ค่ าธรรมเนียมการอนุญาตให้ ไปดําเนินการโอนกรรมสิทธิHสิงปลูกสร้ าง หลังละ 200.-บาท
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ -

5)

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

และเงินอืน (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน1) ติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ-
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2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

วันทีพิมพ์

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

วนิดา โคนกระโทก

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอเช่ าทีดินราชพัสดุเพือประกอบการเกษตร
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การขอเช่าทีดินราชพัสดุเพือประกอบการเกษตร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางทีตังอยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 1
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0

39/272

10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอเช่าทีดินราชพัสดุเพือประกอบการเกษตร
13/07/2558 14:20
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรื อขอพัฒนาทีราชพัสดุทีเช่า จะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์ กําหนด และ
ก่อนทีผู้ยืนคําขอจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
รับคําร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

1 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์

-

พืนทีสงขลา
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ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

2)
3)

4)

การพิจารณา

5)

6)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
ตรวจสอบข้ อมูลและจัดทํา
แผนที

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

20 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

จัดทําประกาศขอเช่าเสนอผู้ 3 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์

มีอํานาจลงนามในประกาศ

พืนทีสงขลา

หมายเหตุ

-

-

ปิ ดประกาศ 30 วัน

30 วัน

สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

-

รวบรวมข้ อมูลกําหนด
เงือนไขเสนอผู้มีอํานาจ

7 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

-

5 วันทําการ

ผู้วา่ ราชการจังหวัด
สงขลา

-

พิจารณา
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ
พร้ อมแจ้ งผู้เช่า

ระยะเวลาดําเนินการรวม 66 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 53 วันทําการ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

ประชาชน

หมายเหตุ
(หรื อบัตร
ประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจํา
ข้ าราชการ

1)

บํานาญ (ฉบับ
จริ ง) พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง )
2)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

แผนทีสังเขป

สํานักงานธนารักษ์

บริ เวณทีขอเช่า
หรื อแผนทีแสดง

พื 6นทีสงขลา

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

ฉบับ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

(พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

ตําแหน่งทีดิน
เพือขอเช่า
กรณีนิติบคุ คล
2)

สําเนาหนังสือ
รับรองการจด

-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ทะเบียนนิติ
บุคคลและ
หนังสือมอบ
อํานาจ
กรณีมอบอํานาจ
ใช้ เอกสาร
1.1 หนังสือมอบ
อํานาจ ผู้มอบ
อํานาจ 1)
สําเนา
บัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อ
3)

บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง 2)
สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ผู้รับ

-

0

0

ฉบับ

-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

มอบอํานาจ และ
พยานการมอบ
อํานาจ
1) สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
2) สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าเช่ า (ต่ อปี ) ตามระเบียบของทางราชการ
หมายเหตุ 2)

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

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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3)

ค่ าธรรมเนียมการรั งวัด
- เนือทีไม่ 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 ขึนไป เรี ยกเก็บเพิมขึนไร่ ละ 100 บาทต่ อการรั งวัดหนึงครั ง
แต่ ทังนีไม่ เกินแปลงละ 1,000 บาท ต่ อการนัดรั งวัดหนึงครั ง
หมายเหตุ -

4)

เงินประกันสัญญาเช่ าเท่ ากับค่ าเช่ า 1 ปี
หมายเหตุ -

5)

อัตราค่ าเช่ า ค่ าธรรมเนียม หรื อเงินอืนๆ เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
หมายเหตุ และเงินอืนๆ (ถ้ ามี)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน1) ติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
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หมายเหตุ5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

วันทีพิมพ์

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

ภารดี สุวรรณรัตนศรี

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -

46/272

คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอเช่ าทีดินราชพัสดุเพือประโยชน์ อย่ างอืน (กรณียกเว้ นการประมูลและมีอัตราค่ า
เช่ าคงทีแล้ ว)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การขอเช่าทีดินราชพัสดุเพือประโยชน์อย่างอืน (กรณียกเว้ นการประมูลและมีอตั ราค่าเช่าคงทีแล้ ว)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางทีตังอยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 2
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
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10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอเช่าทีดินราชพัสดุเพือประโยชน์อย่างอืน (กรณียกเว้ น
การประมูลและมีอตั ราค่าเช่าคงทีแล้ ว) 13/07/2558 15:39
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรื อขอพัฒนาทีราชพัสดุทีเช่า จะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์ กําหนด และ
ก่อนทีผู้ยืนคําขอจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
รับคําร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

1 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์

-

พืนทีสงขลา
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ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

การพิจารณา

ตรวจสอบข้ อมูลและจัดทํา
แผนที

15 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

-

การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลกําหนด

7 วันทําการ

-

2)

เงือนไขเสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา

3)

4)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

การลงนาม/

ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ

คณะกรรมการมีมติ

พร้ อมแจ้ งผู้เช่า

สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

5 วันทําการ

ผู้วา่ ราชการจังหวัด

-

สงขลา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 28 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
ประชาชน
1)

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(หรื อบัตร
ประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ (ฉบับ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
จริ ง) พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)

2)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)

3)

ใบสําคัญการ
เปลียนชือ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

-

1

1

ฉบับ

(กรณีนิติบคุ คล)

-

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

4)

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล
กรณีมอบอํานาจ
หนังสือมอบ
อํานาจ ผู้มอบ
อํานาจ - สําเนา
บัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ

5)

หรื อบัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง - สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ผู้รับมอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง - สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
กรณีบคุ คลการ
ยืนคําร้ องผู้
6)

ประสงค์ขอเช่า
ต้ องมาแสดงตน
และยืนคําร้ อง
ด้ วยตนเอง

สํานักงานธนารักษ์
พื 6นทีสงขลา

0

0

ฉบับ

-

51/272

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
หน่ วยงานภาครั ฐ
ที รายการเอกสาร
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนทีสังเขป
บริ เวณทีขอเช่า
1)

สํานักงานธนารักษ์
พื 6นทีสงขลา

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

หรื อแผนทีแสดง
ตําแหน่งทีดิน
เพือขอเช่า

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าเช่ า ค่ าธรรมเนียม หรื อเงินอืนๆ เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
- ค่าเช่า (ต่อปี ) ตามระเบียบของทางราชการ
- ค่าธรรมเนียมการจัดให้ เช่าในอัตราร้ อยละสองของราคาทีดินคูณด้ วยจํานวนปี ทีให้ เช่า หรื อตามทีราชการ
กําหนด
- ค่าธรรมเนียมการรังวัด
เนือทีไม่เกิน 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 ขึนไป เรี ยกเก็บเพิมขึนไร่ ละ 100 บาทต่อการรังวัดหนึงครัง แต่ทงนี
ั ไม่เกินแปลงละ 1,000 บาท
ต่อการนัดรังวัดหนึงครัง
- เงินประกันสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่า 1 ปี
- อัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม หรื อเงินอืนๆ เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
และเงินอืนๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
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หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

ภารดี สุวรรณรัตนศรี

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอเช่ าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่ าเดิมทีถึงแก่ กรรม
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมทีถึงแก่กรรม
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 1
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
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10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมทีถึงแก่กรรม
14/07/2558 14:14
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในทีราชพัสดุทีเช่าจะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
รับคําร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

1 วันทําการ

สํานักงานธนา
รักษ์ พืนทีสงขลา

หมายเหตุ

-
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ที

ประเภทขันตอน

หมายเหตุ

15 วันทําการ สํานักงานธนา รักษ์ พืนทีสงขลา

การพิจารณา

ตรวจสอบสภาพอาคาร

20 วันทําการ สํานักงานธนา

-

รักษ์ พืนทีสงขลา

4)

จัดทําประกาศขอเช่าเสนอผู้ 3 วันทําการ

สํานักงานธนา

มีอํานาจลงนามในประกาศ

รักษ์ พืนทีสงขลา

-

การพิจารณา

ปิ ดประกาศ

30 วัน

สํานักงานธนา รักษ์ พืนทีสงขลา

การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลกําหนด
เงือนไขเสนอผู้มีอํานาจ

7 วันทําการ

สํานักงานธนา รักษ์ พืนทีสงขลา

3 วันทําการ

สํานักงานธนา รักษ์ พืนทีสงขลา

6)

7)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ตรวจสอบข้ อมูลและจัดทํา
แผนที

การพิจารณา

5)

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา
2)

3)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

พิจารณาอนุมตั ิ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ
พร้ อมแจ้ งผู้เช่า

ระยะเวลาดําเนินการรวม 79 วันทําการ

14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารยื นยันตัวตนที &ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สัญญาเช่าฉบับ
เดิม

สํานักงานธนารักษ์
พื 6นทีสงขลา

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

1

ฉบับ

(ถ้ าเอกสาร
ดังกล่าวสูญหาย/
ไม่พบ ให้ ไปแจ้ ง
ความหายทีสถานี
ตํารวจ โดยนําใบ

1)

บันทึกประจําวัน
ดังกล่าวไป
ประกอบการ
พิจารณาเรื อง
ดังกล่าว)

2)

ใบมรณบัตรของ

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

ผู้เช่าเดิม
คูส่ มรสของผู้เช่า
เดิม (คูส่ มรสโดย

3)

กรมการปกครอง

ชอบด้ วย
กฎหมาย) ใบจดทะเบียน
สมรส/หย่า (ฉบับ

-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จริ ง) และถ่าย
สําเนา พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง กรณี
ทีมีชีวิตอยู่ บัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ าน
(ฉบับจริ ง)
และถ่ายสําเนา
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
กรณีทีไม่มีชีวิต
สําเนาใบมรณ
บัตร พร้ อม
รับรองสําเนา
(ฉบับจริ ง)
เอกสารทีทายาท
โดยธรรมของผู้

4)

-

1

1

ฉบับ

(1. หนังสือสละ
สิทธิการเช่าทีราช

เช่าเดิมทีถึงแก่
กรรม จะต้ อง

พัสดุ
2. หนังสือการสละ

จัดเตรี ยมให้
ครบถ้ วน

สิทธิการขอถอน
เงินประกัน
3. บัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ (ฉบับ
จริ ง) และถ่าย
สําเนา พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง ของผู้เช่า
แทน/ผู้ทีสละสิทธิ
การเช่าทังหมด
6
4. ทะเบียนบ้ าน
(ฉบับจริ ง) และ
ถ่ายสําเนา พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง ของผู้ขอ
เช่าแทน/
ผู้ทีสละสิทธิการ
เช่าทังหมด
6
5. หลักฐานการ
เปลียนชือตัว ชือ
สกุล (ฉบับจริ ง)
และถ่ายสําเนา
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง (ถ้ า
มี)
)
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือมอบ
อํานาจ

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีมอบอํานาจ
ผู้มอบอํานาจ สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ
บัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา

5)

ถูกต้ อง
สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอํานาจ
และพยานการ
มอบอํานาจ
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามทีทางราชการกําหนดตามระเบียบฯ
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ชําระล่วงหน้ าเป็ นรายปี )
2) ค่าธรรมเนียมการจัดให้ เช่าอาคารทีราชพัสดุ
อาคาร = (ร้ อยละ 20 ของราคาทีดิน + (ราคาก่อสร้ างอาคารปั จจุบนั – ค่าเสือมตามสภาพ) * จํานวนปี ทีให้ เช่า
15
3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด
3.1 เนือทีไม่เกิน 1 ไร่ เรี ยกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึงครัง
3.2 เนือทีเกิน 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้ เรี ยกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึงครัง
3.3 เนือทีเกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้ เรี ยกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึงครัง
3.4 เนือทีเกิน 10 ไร่ ขึนไป ให้ เรี ยกเก็บเพิมขึนไร่ ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึงครัง เศษของไร่ ปัด
เป็ นหนึงไร่ ทังนี ให้ เรี ยกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึงครัง
4) ค่าธรรมเนี ยมการอนุญาตให้ ไปดําเนินการโอนกรรมสิทธิ_ สิงปลูกสร้ างหลังละ 200.-บาท
5) เงินประกันสัญญาเช่า (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี )
และเงินอืนๆ (ถ้ ามี)
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน1) ติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 02 278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยุร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
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วันทีพิมพ์

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

วนิดา โคนกระโทก

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอต่ ออายุสัญญาเช่ าอาคารราชพัสดุ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่าอาคารราชพัสดุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางทีตังอยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 1
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 7
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 1
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10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่าอาคารราชพัสดุ 14/07/2558
16:35
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่าอาคารราชพัสดุ จะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

1)

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

รับคําร้ องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

หมายเหตุ
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ที

2)

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

การพิจารณา

ตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที 15 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การพิจารณา

ตรวจสอบสภาพอาคาร

3)

20 วันทําการ สํานักพัฒนาและ
บํารุงรักษาอาคาร

-

ราชพัสดุ
การพิจารณา
4)

5)

รวบรวมข้ อมูลกําหนด
เงือนไขนําเสนอผู้มีอํานาจ

7 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

3 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

อนุมตั ิ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอํานาจอนุมตั พิ ร้ อมแจ้ ง
ผู้ขอ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(หรื อบัตร
ประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว

66/272

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ข้ าราชการ
บํานาญ (ฉบับ
จริ ง) และถ่าย
สําเนาพร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

2)
3)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง )

ใบสําคัญการ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี พร้ อมรับรอง

เปลียนชือ

สําเนาถูกต้ อง)

หนังสือรับรองนิติ -

1

1

ฉบับ

บุคคล

(กรณีนิติบคุ คล
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ
อํานาจ (กรณีที

4)

ได้ รับมอบอํานาจ
ให้ ดําเนินการ
แทน))
หนังสือมอบ
5)

อํานาจ ผู้มอบ
อํานาจ 1)
สําเนา
บัตรประจําตัว

-

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
2) สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
-ผู้รับมอบอํานาจ
และพยานการ
มอบอํานาจ
1) สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ถูกต้ อง
2) สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

สัญญาเช่าฉบับผู้ สํานักงานธนารักษ์ 1
เช่า

ประโยชน์ของ
ส่วนราชการใน
2)

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

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

พื 6นทีสงขลา

หมายเหตุ กรณี ทีอาคารราชพัสดุ
อยูใ่ นความ
ครอบครองใช้

0

1
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ชําระล่วงหน้ าเป็ นรายเดือน)
หมายเหตุ 2)

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าตามระเบียบของทางราชการ
2.1 เพือใช้ ในกิจการอันเป็ นสาธารณกุศลทีไม่ได้ มงุ่ หากําไร ไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
2.2 เพือประโยชน์อย่างอืนนอกจาก 2.1 ให้ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมเมือครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ดังนี
2.2.1 กรณีขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่า 5 ปี ให้ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมเท่ากับ
ร้ อยละ 30 {[ร้ อยละ 20 ของราคาทีดิน +(ราคาก่อสร้ างอาคารปั จจุบนั -ค่าเสือมตามสภาพ)]/15} x 5
2.2.2 กรณีตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าครังละ ไม่เกิน 3 ปี ให้
หมายเหตุ -

3)

ค่าธรรมเนียมการรังวัด
3.1
3.2
3.3

เนือทีไม่เกิน 1 ไร่ เรี ยกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึงครัง
เนือทีเกิน 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้ เรี ยกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึงครัง
เนือทีเกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้ เรี ยกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึงครัง

3.4 เนือทีเกิน 10 ไร่ ขึนไป ให้ เรี ยกเก็บเพิมขึนไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึงครัง เศษของไร่ปัดเป็ น
หนึงไร่ ทังนี ให้ เรี ยกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึงครัง
หมายเหตุ
4)

ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร
เนือทีปลูกสร้ างไม่เกิน 50 ตารางวา ให้ เรี ยกเก็บในอัตรา 200.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึงครัง ถ้ าเนือทีปลูกสร้ าง
เกินกว่า 50 ตารางวา ให้ เรี ยกเก็บเพิมขึนตามส่วน ทังนี ให้ เรี ยกเก็บไม่เกินครังละ 2,000.- บาท
หมายเหตุ -

70/272

5)

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

และเงินอืนๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน1) ติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

ภารดี สุวรรณรัตนศรี

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -

ฃ
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอนําทีดินราชพัสดุไปจัดให้ เช่ าช่ วงหรื อการจัดหาประโยชน์
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การขอนําทีดินราชพัสดุไปจัดให้ เช่าช่วงหรื อการจัดหาประโยชน์
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 1
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 1
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
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10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอนําทีดินราชพัสดุไปจัดให้ เช่าช่วงหรื อการจัดหา
ประโยชน์ 13/07/2558 12:23
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในทีราชพัสดุทีเช่า จะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

1)

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

รับคําร้ องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

หมายเหตุ
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ที

2)

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

การพิจารณา

ตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที 15 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลกําหนด
เงือนไขนําเสนอผู้มีอํานาจ

3)

4)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

7 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

3 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

อนุมตั ิ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอํานาจอนุมตั พิ ร้ อมแจ้ ง
ผู้ขอ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 26 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
ประชาชน
1)

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง )

2)
3)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

ใบสําคัญการ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

เปลียนชือ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

สัญญาเช่าฉบับผู้ สํานักงานธนารักษ์ 1
เช่า (ฉบับจริ ง) พื 6นทีสงขลา

1

ฉบับ

-

กรณีนิติบคุ คล -

1

ฉบับ

-

สําเนาหนังสือ
รับรองการจด

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

ทะเบียนนิติ
บุคคลและ
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณีที
ได้ รับมอบอํานาจ
ให้ ดําเนินการ
แทน)

-

1
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ที

กรณีมอบอํานาจ หนังสือมอบ
อํานาจ
ผู้มอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง - สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตร
ประจําตัว

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง - สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าเช่ า ตามระเบียบของทางราชการ (ชําระล่ วงหน้ าเป็ นรายปี )
หมายเหตุ 2)

ค่ าเช่ าเพิม กรณีนําไปให้ เช่ าช่ วงหรื อจัดหาประโยชน์
หมายเหตุ ( - กรณี นําไปให้เช่าช่วงหรื อจัดหาประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์การเช่าเดิ ม ให้ปรับปรุงอัตราค่าเช่า
เพิ& มขึIนร้อยละ 25
- กรณี นําไปให้เช่าช่วงหรื อจัดหาประโยชน์นอกเหนื อจากวัตถุประสงค์ การเช่าเดิ มให้ปรับปรุงอัตราค่า
เช่าเป็ นอัตราตามวัตถุประสงค์ของการให้เช่าช่วงหรื อนําไปจัดหาประโยชน์อย่างอื น& แล้วปรับปรุงอัตราค่าเช่า
เพิ& มขึIน ร้อยละ 25 )

3)

ค่ าธรรมเนียมการรั งวัด
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (- เนื อI ที ไ& ม่เกิ น 1 ไร่ เรี ยกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง
- เนื อI ที เ& กิ น 1 ไร่ แต่ไม่เกิ น 5 ไร่ ให้เรี ยกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง
- เนื อI ที เ& กิ น 5 ไร่ แต่ไม่เกิ น 10 ไร่ ให้เรี ยกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง
- เนื อI ที เ& กิ น 10 ไร่ ขึIนไป ให้เรี ยกเก็บเพิ& มขึIนไร่ ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง เศษของไร่ ปัดเป็ น)
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4)

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

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน1) ติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 02 278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

วนิดา โคนกระโทก

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอนําสิทธิการก่ อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิHให้ กระทรวงการคลัง ไปผูกพันเงินกู้
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การขอนําสิทธิการก่อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้ กระทรวงการคลัง ไปผูกพันเงินกู้
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน1
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 4
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
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10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอนําสิทธิการก่อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้
กระทรวงการคลัง ไปผูกพันเงินกู้ 14/07/2558 17:07
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในทีราชพัสดุทีเช่าจะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

1)

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
รับคําร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลกําหนด
เงือนไขเสนอความเห็น

5 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การลงนาม/

ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ

3 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ -

คณะกรรมการมีมติ

พร้ อมแจ้ งผู้ขอ

2)

3)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

พืนทีสงขลา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 9 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว

1)

เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

2)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

3)

ใบสําคัญการ
เปลียนชือ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

สัญญาก่อสร้ าง
อาคารยก
กรรมสิทธิBให้

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

สํานักงานธนารักษ์ 1
พื 6นทีสงขลา

0

ฉบับ

-

-

1

ฉบับ

(โดยระบุวงเงิน

กระทรวงการคลัง
หนังสือหรื อ
2)

1

หลักฐานยินยอม
ให้ ก้ เู งินจาก

และระยะเวลาที
ขอกู้)

สถาบันการเงิน
หรื อผู้ให้ ก้ ู
กรณีนิติบคุ คล
3)

-

1

1

ฉบับ

( สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ
อํานาจ (กรณีที
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ได้ รับมอบอํานาจ
ให้ ดําเนินการ
แทน) )

หนังสือมอบ
อํานาจ

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอํานาจ
ผู้มอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ

4)

บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามทีทางราชการกําหนดตามระเบียบฯ
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ ขาย จํานอง ขายฝากให้ เรี ยกเก็บในสัญญาละ 200 บาท/ครัง
- ค่าธรรมการอนุญาตให้ นําสิทธิการเช่าช่วงกรณีทีผู้เช่าได้ ให้ ความยินยอมด้ วยแล้ วไปทําเงือนไขผูกพันในการกู้
เงิน โดยเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมร้ อยละ 0.5 ของเงินกู้ ทังนี ให้ เรี ยกเก็บไม่เกิน 100,000 บาท
- เงินอืนๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
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หมายเหตุ4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

วนิดา โคนกระโทก

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอนําอาคารราชพัสดุไปเช่ าช่ วงหรื อจัดหาประโยชน์
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การขอนําอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรื อจัดหาประโยชน์
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 2
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
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10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอนําอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรื อจัดหาประโยชน์
13/07/2558 14:27
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในทีราชพัสดุทีเช่าจะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

1)
2)

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

รับคําร้ องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที 15 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ -

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

พืนทีสงขลา
3)

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบสภาพอาคาร

20 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลกําหนด
เงือนไขนําเสนอผู้มีอํานาจ

20 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

4)

5)

อนุมตั ิ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

5.
ผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
พร้ อมแจ้ งผู้ขอ

3 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
ประชาชน
1)

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง )

2)
3)

สําเนาทะเบียน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

บ้ าน
ใบสําคัญการ
เปลียนชือ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
หน่ วยงานภาครั ฐ
ที รายการเอกสาร
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

สัญญาเช่าฉบับผู้ สํานักงานธนารักษ์ 1
เช่า
พื 6นทีสงขลา

1

ฉบับ

-

กรณีนิติบคุ คล สําเนาหนังสือ

1

ฉบับ

-

รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

บุคคลและ
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณีที
ได้ รับมอบอํานาจ
ให้ ดําเนินการ

-

1
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

แทน)
กรณีมอบอํานาจ หนังสือมอบ
อํานาจ
ผู้มอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
3)

บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตร

1

1

ฉบับ

-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าเช่ า ตามระเบียบของทางราชการ (ชําระล่ วงหน้ าเป็ นรายเดือน)
หมายเหตุ ค่ าเช่ าเพิม กรณีนําไปให้ เช่ าช่ วงหรื อจัดหาประโยชน์
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (- กรณี นําไปให้เช่าช่วงหรื อจัดหาประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์การเช่าเดิ ม ให้ปรับปรุงอัตราค่าเช่า
เพิ& มขึIนร้อยละ 25
- กรณี นําไปให้เช่าช่วงหรื อจัดหาประโยชน์ นอกเหนื อจากวัตถุประสงค์การเช่าเดิ มให้ปรับปรุงอัตราค่าเช่าเป็ น
อัตราตามวัตถุประสงค์ของการให้เช่าช่วงหรื อนําไปจัดหาประโยชน์ อย่างอื น& แล้วปรับปรุงอัตราค่าเช่าเพิ& มขึIน ร้อย
ละ 25)
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3)

ค่ าธรรมเนียมการรั งวัด
หมายเหตุ (- เนื อI ที ไ& ม่เกิ น 1 ไร่ เรี ยกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง
- เนื อI ที เ& กิ น 1 ไร่ แต่ไม่เกิ น 5 ไร่ ให้เรี ยกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง
- เนื อI ที เ& กิ น 5 ไร่ แต่ไม่เกิ น 10 ไร่ ให้เรี ยกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง
- เนื อI ที เ& กิ น 10 ไร่ ขึIนไป ให้เรี ยกเก็บเพิ& มขึIนไร่ ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง เศษของไร่ ปัดเป็ นหนึ&งไร่
ทังI นี I ให้เรี ยกเก็บไม่เกิ นแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง)

4)

ค่ าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร
หมายเหตุ (- เนื อI ที &ปลูกสร้างไม่เกิ น 50 ตารางวา ให้เรี ยกเก็บในอัตรา 200.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง ถ้า
เนื อI ที ป& ลูกสร้างเกิ นกว่า 50 ตารางวา ให้เรี ยกเก็บเพิ& มขึIนตามส่วน ทังI นี I ให้เรี ยกเก็บไม่เกิ นครัIงละ 2,000.- บาท)

5)

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

และเงินอืนๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
หมายเหตุ-
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4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

วันทีพิมพ์

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

วนิดา โคนกระโทก

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอเปลียนแปลงวัตถุประสงค์ การเช่ าทีดินราชพัสดุ กรณีทีต้ องรั บฟั งความคิดเห็น
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การขอเปลียนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าทีดินราชพัสดุ กรณีทีต้ องรับฟั งความคิดเห็นตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางทีตังอยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 2
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอเปลียนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าทีดินราชพัสดุ
กรณีทีต้ องรับฟั งความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 13/07/2558 15:58
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11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในทีราชพัสดุทีเช่าจะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

1)
2)

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

รับคําร้ องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทําการ

การพิจารณา

2. ตรวจสอบรังวัดจัดทํา
แผนที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

15 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

หมายเหตุ
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ที

3)

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

การพิจารณา

ประกาศรับฟั งความคิดเห็น 30 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลกําหนด
เงือนไขนําเสนอผู้มีอํานาจ

4)

5)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

7 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

5 วันทําการ

ผู้วา่ ราชการจังหวัด สงขลา

อนุมตั ิ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

5. ผู้มีอํานาจอนุมตั พิ ร้ อม
แจ้ งผู้ขอ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 58 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
ประชาชน
1)

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

2)
3)

ใบสําคัญการ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

เปลียนชือ
สําเนาทะเบียน
บ้ าน

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
หน่ วยงานภาครั ฐ
ที รายการเอกสาร
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

2.
สัญญา
เช่าฉบับผู้เช่า

สํานักงานธนารักษ์ 1
พื 6นทีสงขลา

0

ฉบับ

-

กรณีนิติบคุ คล
- สําเนาหนังสือ

-

1

ฉบับ

-

รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

บุคคลและ
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณีที
ได้ รับมอบอํานาจ
ให้ ดําเนินการ

1
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

แทน)
กรณีมอบอํานาจ หนังสือมอบ
อํานาจ
ผู้มอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
3)

บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตร

1

1

ฉบับ

-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าเช่ า ตามระเบียบของทางราชการ (ชําระล่ วงหน้ าเป็ นรายปี )
หมายเหตุ 2)

ค่ าธรรมเนียมการรั งวัด
หมายเหตุ (- เนื อI ที ไ& ม่เกิ น 1 ไร่ เรี ยกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง
- เนื อI ที เ& กิ น 1 ไร่ แต่ไม่เกิ น 5 ไร่ ให้เรี ยกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง
- เนื อI ที เ& กิ น 5 ไร่ แต่ไม่เกิ น 10 ไร่ ให้เรี ยกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง
- เนื อI ที เ& กิ น 10 ไร่ ขึIนไป ให้เรี ยกเก็บเพิ& มขึIนไร่ ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง เศษของไร่ ปัดเป็ นหนึ&งไร่
ทังI นี I ให้เรี ยกเก็บไม่เกิ นแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง)

3)

ค่ าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนอาคารและสิงปลูกสร้ าง
หมายเหตุ (ค่าธรรมเนี ยมการตรวจแบบแปลนอาคารและสิ& งปลูกสร้างทุกประเภท ยกเว้นอาคารและสิ& งปลูก
สร้างตาม (1)-(8) ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการตรวจแบบตารางเมตรละ 2 บาท ของพืนI ที แ& ต่ละชันI รวมกันหรื อ
ร้อยละ 0.1 ของราคาก่อสร้าง แล้วแต่จํานวนไหนจะมากกว่า แต่ตอ้ งไม่ตํ&ากว่า 100.- บาท ในทุกกรณี
(1)

อาคารตึกแถวอยู่อาศัย ตารางเมตรละ 2 บาท
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

4)

อาคารไม้อยู่อาศัย ตารางเมตรละ 1 บาท
อาคาร ค.ส.ล. ตารางเมตรละ 1 บาท
ถนน ตารางเมตรละ 1 บาท
สะพาน ตารางเมตรละ 2 บาท
รัIวคอนกรี 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 -

และเงินอืนๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
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หมายเหตุ6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

วนิดา โคนกระโทก

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอเปลียนแปลงวัตถุประสงค์ การเช่ าทีดินราชพัสดุที กรณีไม่ ต้องรั บฟั งความ
คิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพืออยู่อาศัย เป็ นเพือประกอบการเกษตร หรื อจากเพือ
ประกอบการเกษตร เป็ นเพืออยู่อาศัย)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การขอเปลียนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าทีดินราชพัสดุที กรณีไม่ต้องรับฟั งความคิดเห็นตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพืออยูอ่ าศัย เป็ นเพือประกอบการเกษตร หรื อจากเพือประกอบการเกษตร เป็ น
เพืออยู่อาศัย)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางทีตังอยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
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9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 1
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอเปลียนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าทีดินราชพัสดุที
กรณีไม่ต้องรับฟั งความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพืออยู่อาศัย เป็ นเพือประกอบการเกษตร หรื อ
จากเพือประกอบการเกษตร เป็ นเพืออยูอ่ าศัย) 13/07/2558 15:21
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในทีราชพัสดุทีเช่าจะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
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13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

1)
2)

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ

รับคําร้ องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที 15 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลกําหนด

7 วันทําการ

เงือนไขนําเสนอผู้มีอํานาจ
อนุมตั ิ

3)

4)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

การลงนาม/

ผู้มีอํานาจอนุมตั พิ ร้ อมแจ้ ง

คณะกรรมการมีมติ

ผู้ขอ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

5 วันทําการ

ผู้วา่ ราชการจังหวัด สงขลา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 28 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
1)

ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

2)
3)

สําเนาทะเบียน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

บ้ าน
ใบสําคัญการ
เปลียนชือ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
หน่ วยงานภาครั ฐ
ที รายการเอกสาร
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

สัญญาเช่าฉบับผู้ สํานักงานธนารักษ์ 1
เช่า
พื 6นทีสงขลา

0

ฉบับ

-

กรณีนิติบคุ คล
- สําเนาหนังสือ

1

ฉบับ

-

รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคลและ
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณีที
ได้ รับมอบอํานาจ

-

1
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ให้ ดําเนินการ
แทน)
กรณีมอบอํานาจ หนังสือมอบ
อํานาจ
ผู้มอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว
3)

ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง - สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ

1

1

ฉบับ

-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

หรื อบัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าเช่ า ตามระเบียบของทางราชการ (ชําระล่ วงหน้ าเป็ นรายปี )
หมายเหตุ 2)

ค่ าธรรมเนียมการรั งวัด
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (- เนื อI ที ไ& ม่เกิ น 1 ไร่ เรี ยกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง
- เนื อI ที เ& กิ น 1 ไร่ แต่ไม่เกิ น 5 ไร่ ให้เรี ยกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง
- เนื อI ที เ& กิ น 5 ไร่ แต่ไม่เกิ น 10 ไร่ ให้เรี ยกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง
- เนื อI ที เ& กิ น 10 ไร่ ขึIนไป ให้เรี ยกเก็บเพิ& มขึIนไร่ ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง เศษของไร่ ปัดเป็ นหนึ&งไร่
ทังI นี I ให้เรี ยกเก็บไม่เกิ นแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง

เงินประกันสัญญาเช่ า (เท่ ากับค่ าเช่ า 1 ปี )
หมายเหตุ และเงินอืนๆ (ถ้ ามี)

3)
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"

3)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘

4)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"

5)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
วันทีพิมพ์

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

วนิดา โคนกระโทก

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอเปลียนแปลงสภาพพืนทีหรื อขุดคู คลอง บ่ อ สระ หรื อแหล่ งขังนําใดๆ หรื อตัด
ฟั นต้ นไม้ ยืนต้ นในทีดินทีเช่ า
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การขอเปลียนหรื อขุดคู คลอง บ่อ สระ หรื อแหล่งขังนําใดๆ หรื อตัดฟั นต้ นไม้ ยืนต้ นในทีดินทีเช่า
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 1
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
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10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอเปลียนหรื อขุดคู คลอง บ่อ สระ หรื อแหล่งขังนําใดๆ
หรื อตัดฟั นต้ นไม้ ยืนต้ นในทีดินทีเช่า 14/07/2558 17:05
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในทีราชพัสดุทีเช่า จะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
รับคําร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

หมายเหตุ
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ที

2)

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

การพิจารณา

ตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที 15 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลกําหนด
เงือนไขเสนอผู้มีอํานาจ

3)

4)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

7 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

3 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

พิจารณา
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ
พร้ อมแจ้ งผู้เช่า

ระยะเวลาดําเนินการรวม 0 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)
3)

บัตรประจําตัว

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้ าน
ใบสําคัญการ
เปลียนชือ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

4)

หนังสือรับรองนิติ กรมการปกครอง
บุคคล

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

สัญญาเช่า

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

สํานักงานธนารักษ์ 1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
-

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(กรณีมอบอํานาจ
หนังสือมอบ

พื 6นทีสงขลา
หนังสือมอบ
อํานาจ

-

1

อํานาจ
ผู้มอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
2)

เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
สําเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ ดําเนินการ 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมการรังวัด
หมายเหตุ : ห้ ามนําดินออกนอกพืนทีเขตเช่า
- และเงินอืนๆ (ถ้ ามี)
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน1) ติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
2)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยน2) จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"

3)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยน3) ทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 02278 5538

4)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"

5)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์

6)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
วันทีพิมพ์

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

ณัฐวีร์วรรณ เหลืองสุวาลัย

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอรั บสิทธิการก่ อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิHให้ กระทรวงการคลังแทนผู้ได้ รับสิทธิ
ก่ อสร้ างอาคารฯ ทีถึงแก่ กรรม
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การขอรับสิทธิการก่อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้ กระทรวงการคลังแทนผู้ได้ รับสิทธิก่อสร้ าง
อาคารฯ ทีถึงแก่กรรม
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอรับสิทธิการก่อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้
กระทรวงการคลังแทนผู้ได้ รับสิทธิก่อสร้ างอาคารฯ ทีถึงแก่กรรม 14/07/2558 15:19
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11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในทีราชพัสดุทีเช่าจะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

การตรวจสอบเอกสาร

รับคําร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

1 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การพิจารณา

รวมรวมข้ อมูลเสนอจัดทํา
ประกาศการขอรับสิทธิการ

4 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

1)

2)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ก่อสร้ าง

3)

การพิจารณา

ปิ ดประกาศ

30 วัน

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การพิจารณา

กําหนดเงือนไขเสนอผู้มี
อํานาจพิจารณา

7 วัน

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การลงนาม/

ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ

3 วัน

สํานักงานธนารักษ์ -

คณะกรรมการมีมติ

พร้ อมแจ้ งผู้เช่า

4)

5)

พืนทีสงขลา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยื นยันตัวตนที &ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
หน่ วยงานภาครั ฐ
ที รายการเอกสาร
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สัญญาเช่าฉบับ
เดิม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

สํานักงานธนารักษ์ 1
พื 6นทีสงขลา

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ถ้ าเอกสาร
ดังกล่าวสูญหาย/
ไม่พบ ให้ ไปแจ้ ง
ความหายทีสถานี
ตํารวจ โดยนําใบ
บันทึกประจําวัน
ดังกล่าวไป

1)

ประกอบการ
พิจารณาเรื อง
ดังกล่าว)
2)

ใบมรณบัตรของ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

( - ใบจด
ทะเบียนสมรส/

ผู้เช่าเดิม
คูส่ มรสของผู้เช่า เดิม (คูส่ มรสโดย
ชอบด้ วย
กฎหมาย)

หย่า (ฉบับจริ ง)
และถ่ายสําเนา
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง

3)

กรณีทีมีชีวิตอยู่
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ าน
(ฉบับจริ ง)
และถ่ายสําเนา
พร้ อมรับรอง
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
สําเนาถูกต้ อง
กรณีทีไม่มีชีวิต
สําเนาใบมรณ
บัตร พร้ อมรับรอง
สําเนา (ฉบับจริ ง)
)

เอกสารทีทายาท โดยธรรมของผู้

1

1

ฉบับ

(1. หนังสือสละ
สิทธิการเช่าทีราช

เช่าเดิมทีถึงแก่
กรรม จะต้ อง
จัดเตรี ยมให้

พัสดุ
2. หนังสือการสละ
สิทธิการขอถอน

ครบถ้ วน

เงินประกัน
3. บัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว

4)

เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ (ฉบับ
จริ ง) และถ่าย
สําเนา พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง ของผู้เช่า
แทน/ผู้ทีสละสิทธิ
การเช่าทังหมด
6
4. ทะเบียนบ้ าน
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
(ฉบับจริ ง) และ
ถ่ายสําเนา พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง ของผู้ขอ
เช่าแทน/
ผู้ทีสละสิทธิการ
เช่าทังหมด
6
5. หลักฐานการ
เปลียนชือตัว ชือ
สกุล (ฉบับจริ ง)
และถ่ายสําเนา
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง (ถ้ า
มี)

หนังสือมอบ
อํานาจ

-

1

1

ฉบับ

กรณีมอบอํานาจ
ผู้มอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ

5)

บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ
บัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอํานาจ
และพยานการ
มอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)
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16. ค่ าธรรมเนียม
1)

ค่ าเช่ า ตามระเบียบของทางราชการ (ชําระล่ วงหน้ าเป็ นรายปี )
หมายเหตุ -

2)

ค่ าธรรมเนียมการจัดเช่ าให้ เช่ า 2 เท่ า ของค่ าเช่ า 1 ปี (กรณียืนคําร้ องภายหลังระยะเวลาทีทาง
ราชการกําหนด)
หมายเหตุ -

3)

ค่ าธรรมเนียมการรั งวัด
หมายเหตุ (
- เนื อI ที ไ& ม่เกิ น 1 ไร่ เรี ยกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง
- เนื อI ที เ& กิ น 1 ไร่ แต่ไม่เกิ น 5 ไร่ ให้เรี ยกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง
- เนื อI ที เ& กิ น 5 ไร่ แต่ไม่เกิ น 10 ไร่ ให้เรี ยกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง
- เนื อI ที เ& กิ น 10 ไร่ ขึIนไป ให้เรี ยกเก็บเพิ& มขึIนไร่ ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง เศษของไร่ ปัดเป็ นหนึ&งไร่
ทังI นี I ให้เรี ยกเก็บไม่เกิ นแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ&งครัIง)

4)

ค่ าธรรมเนียมการอนุญาตให้ ไปดําเนินการโอนกรรมสิทธิHสิงปลูกสร้ าง หลังละ 200.-บาท
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ -

5)

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

และเงินอืน (ถ้ ามี)
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 02 278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

วันทีพิมพ์

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

วนิดา โคนกระโทก

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขออนุญาตปลูกสร้ างบ้ านพักอาศัยบนทีดินราชพัสดุ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การขออนุญาตปลูกสร้ างบ้ านพักอาศัยบนทีดินราชพัสดุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 1
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 2
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
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10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตปลูกสร้ างบ้ านพักอาศัยบนทีดินราชพัสดุ
13/07/2558 15:47
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในทีราชพัสดุทีเช่าจะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
รับคําร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

การพิจารณา

ตรวจสอบข้ อมูล จัดทําแผน 30 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ ที และตรวจแบบแปลน
พืนทีสงขลา

การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลนําเสนอผู้มี

2)

5 วันทําการ

อํานาจอนุมตั ิ

3)

4)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ
พร้ อมแจ้ งผู้เช่า

3 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 39 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
ประชาชน
1)

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

2)
3)
4)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

ใบสําคัญการ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

1

1

ฉบับ

-

เปลียนชือ
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบแปลนพร้ อม 1)

2)

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

7

0

ชุด

-

รายการคํานวณ โครงสร้ างอาคาร

3

0

ชุด

-

หนังสือรับรอง

3

0

ชุด

-

รายการประกอบ
แบบแปลน

ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
สถาปั ตยกรรม

-
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
สําเนา
ใบอนุญาต

4)

-

3

0

ชุด

-

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอํานาจ

ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
หนังสือมอบ
อํานาจ

หนังสือมอบ
อํานาจ
ผู้มอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ

5)

บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามทีทางราชการกําหนดตามระเบียบฯ
- ค่าธรรมเนียมการรังวัด
- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ
- ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองในปลูกสร้ างในทีดินราชพัสดุ 100 บาท
- และเงินอืนๆ (ถ้ ามี)
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน1) ติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน2) จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน3) ทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

ณัฐวีร์วรรณ เหลืองสุวาลัย

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอโอนสิทธิการก่ อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิHให้ กระทรวงการคลัง
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การขอโอนสิทธิการก่อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้ กระทรวงการคลัง
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
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10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอโอนสิทธิการก่อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้
กระทรวงการคลัง 14/07/2558 17:16
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในทีราชพัสดุทีเช่า จะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

1)

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

รับคําร้ องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

ตรวจสอบหลักฐานทาง
ทะเบียนเรื องเดิม เงือนไข

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

12 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

ข้ อตกลง หรื อสัญญา
ก่อสร้ างอาคาร

2)

3)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

การลงนาม/

ผู้มีอํานาจอนุมตั พิ ร้ อมแจ้ ง

คณะกรรมการมีมติ

ผู้ขอ

3 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 16 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารยื นยันตัวตนที &ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ผู้โอน
1)

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

1

ฉบับ

(บุคคลทัวไป
1.บัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ (ฉบับ
จริ ง) และถ่าย
สําเนาพร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
2.ทะเบียนบ้ าน
(ฉบับจริ ง) และ
ถ่ายสําเนาพร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
3.หลักฐานการ
เปลียนชือตัว ชือ
สกุล (ฉบับจริ ง)
และถ่ายสําเนา
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
(ถ้ ามี)
4. สัญญาเช่า
ฉบับเดิม/
ใบสําคัญแสดง
การเช่า/บัตร
ประจําตัวผู้เช่า
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
(ฉบับจริ ง)
ถ้ าเอกสาร
ดังกล่าวสูญหาย/
ไม่พบ ให้ ไปแจ้ ง
ความหายทีสถานี
ตํารวจ และนําใบ
แจ้ งความหาย
ดังกล่าวไป
ประกอบการ
พิจารณาเรื อง
ดังกล่าว
5. สําเนาใบเสร็ จ
การชําระเงินเบี 6ย
ประกันอัคคีภยั /
กรมธรรม์ประกัน
อัคคีภยั ของบริ ษัท
ทิพยประกันภัย
จํากัด (กรณี
ก่อสร้ างอาคารยก
กรรมสิทธิBให้
กระทรวงการคลัง)

ผู้โอน
2)

-

1

1

ฉบับ

(นิตบิ คุ คล
1 สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
และหนังสือมอบ
อํานาจ
(กรณีทีได้ รับมอบ
อํานาจให้
ดําเนินการแทน)
2 สัญญาเช่าฉบับ
เดิม/ใบสําคัญ
แสดงการเช่า/บัตร
ประจําตัวผู้เช่า
(ฉบับจริ ง)
ถ้ าเอกสาร
ดังกล่าวสูญหาย/
ไม่พบ ให้ ไปแจ้ ง
ความหายทีสถานี
ตํารวจ และนําใบ
แจ้ งความหาย
ดังกล่าวไป
ประกอบการ
พิจารณาเรื อง
ดังกล่าว)

ผู้โอน
3)

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอํานาจ
ใช้ เอกสาร
1.1 หนังสือ
มอบอํานาจ
- ผู้มอบอํานาจ
1) สําเนาบัตร
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
2) สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
- ผู้รับมอบอํานาจ
และพยานการ
มอบอํานาจ
1) สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ถูกต้ อง
2) สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)

ผู้รับโอน

-

1

1

ฉบับ

(บุคคลทัวไป
1. บัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ (ฉบับ
จริ ง) และถ่าย

4)

สําเนาพร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
2. ทะเบียนบ้ าน
(ฉบับจริ ง) และ
ถ่ายสําเนา พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
ผู้รับโอน
5)

-

1

1

ฉบับ

(นิตบิ คุ คล
1. สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
อํานาจ
(กรณีทีได้ รับมอบ
อํานาจให้
ดําเนินการแทน)

16. ค่ าธรรมเนียม
1. ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ
2. ค่าธรรมเนี ยมการโอนสิทธิ การก่อสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ_ ให้ กระทรวงการคลัง ให้ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหกเท่าของ
ค่าตอบแทนการใช้ ประโยชน์ ที ดิ น (ขณะก่ อสร้ าง) (หากเป็ นการโอนสิ ทธิ การเช่ าหรื อสิ ทธิ การปลูกสร้ างให้ กับบุ พการี
ผู้สืบสันดาน หรื อ คูส่ มรสของผู้เช่าในขณะผู้เช่ายังมีชีวิตอยู่ ให้ ลดค่าธรรมเนียมลงเหลือร้ อยละ 25)
3. เงินประกันสัญญาเช่า (เท่ากับอัตราค่าตอบแทนการใช้ ประโยชน์ทีดิน 1 ปี )
- และเงินอืนๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน1) ติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน2) จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน3) ทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-
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5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

ณัฐวีร์วรรณ เหลืองสุวาลัย

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอโอนสิทธิการเช่ าทีดินราชพัสดุ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การขอโอนสิทธิการเช่าทีดินราชพัสดุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางทีตังอยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 6
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 12
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอโอนสิทธิการเช่าทีดินราชพัสดุ 14/07/2558 17:03
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11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในทีราชพัสดุทีเช่า จะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

1)
2)

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

การตรวจสอบเอกสาร

รับคําร้ องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การพิจารณา

ตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที 15 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

3)

4)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

รวบรวมข้ อมูลกําหนด
เงือนไขนําเสนอผู้มีอํานาจ

7 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

3 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

อนุมตั ิ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอํานาจอนุมตั พิ ร้ อมแจ้ ง
ผู้ขอ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 26 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 8 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
ประชาชน

1)

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีผ้ โู อนบุคคล
ทัวไป หรื อบัตร
ประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ (ฉบับ
จริ ง) และถ่าย
สําเนาพร้ อม

147/272

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

2)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(กรณีผ้ โู อนบุคคล
ทัวไป)

3)

ใบสําคัญการ
เปลียนชือ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(กรณีผ้ โู อนบุคคล
ทัวไป ถ้ ามี)

หนังสือรับรองนิติ สํานักงานธนารักษ์ 1

0

ฉบับ

(กรณีผ้ โู อนนิติ

บุคคล

พื 6นทีสงขลา

บุคคล
1 สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล

4)

และหนังสือมอบ
อํานาจ (กรณีที
ได้ รับมอบอํานาจ
ให้ ดําเนินการ
แทน))
กรณีมอบอํานาจ ใช้ เอกสาร
1.1 หนังสือมอบ
อํานาจ

5)

- ผู้มอบอํานาจ
2) สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
3) สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
- ผู้รับมอบ
อํานาจ และ
พยานการมอบ
อํานาจ
1) สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

2) สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(กรณีผ้ รู ับโอน
บุคคลทัวไป หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ (ฉบับ

6)

จริ ง) และถ่าย
สําเนาพร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

ถ่ายสําเนาพร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

7)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล
8)

(กรณีผ้ รู ับโอน
บุคคลทัวไป และ

1

0

ฉบับ

(กรณีผ้ รู ับโอนนิติ
บุคคล สําเนา
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคลและหนังสือ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
มอบอํานาจ (กรณี
ทีได้ รับมอบ
อํานาจให้
ดําเนินการแทน)
)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สัญญาเช่าฉบับ

สํานักงานธนารักษ์ 1

เดิม/ใบสําคัญ
แสดงการเช่า/

พื 6นทีสงขลา

บัตรประจําตัวผู้
เช่า (ฉบับจริ ง)
ถ้ าเอกสาร
ดังกล่าวสูญหาย/
1)

ไม่พบ ให้ ไปแจ้ ง
ความหายที
สถานีตํารวจ
และนําใบแจ้ ง
ความหาย
ดังกล่าวไป
ประกอบการ
พิจารณาเรื อง
ดังกล่าว

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

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

ค่ าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่ าทีราชพัสดุ หกเท่ าของค่ าเช่ าหนึงปี (แต่ หากเป็ นการโอนสิทธิการ
เช่ าหรื อสิทธิการปลูกสร้ างให้ กับบุพการี ผู้สืบสันดาน หรื อ คู่สมรสของผู้เช่ าในขณะผู้เช่ ายังมีชีวิตอยู่
ให้ ลดค่ าธรรมเนียมลงเหลือร้ อยละ 25)
หมายเหตุ -

3)

ค่ าธรรมเนียมการรั งวัด
3.1 เนือทีไม่ เกิน 1 ไร่ เรี ยกเก็บแปลง 100.- บาท ต่ อการนัดรั งวัดหนึงครั ง
3.2 เนือทีเกิน 1 ไร่ แต่ ไม่ เกิน 5 ไร่ ให้ เรี ยกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่ อการนัดรั งวัดหนึงครั ง
3.3 เนือทีเกิน 5 ไร่ แต่ ไม่ เกิน 10 ไร่ ให้ เรี ยกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่ อการนัดรั งวัดหนึงครั ง
3.4 เนือทีเกิน 10 ไร่ ขึนไป ให้ เรี ยกเก็บเพิมขึนไร่ ละ 100.-บาท ต่ อการนัดรั งวัดหนึงครั ง เศษของไร่
ปั ดเป็ นหนึงไร่ ทังนี ให้ เรี ยกเก็บไม่ เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่ อการนัดรั งวัดหนึงครั ง
หมายเหตุ -

4)

ค่ าธรรมเนียมการอนุญาตให้ ไปดําเนินการโอนกรรมสิทธิHสิงปลูกสร้ าง หลังละ 200.-บาท
หมายเหตุ -

5)

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

และเงินอืนๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ-
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2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

ภารดี สุวรรณรัตนศรี

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอโอนสิทธิการเช่ าอาคารราชพัสดุ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 2
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ 14/07/2558 17:31
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11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในทีราชพัสดุทีเช่า จะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแ
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

1)
2)
3)

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

รับคําร้ องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การพิจารณา

ตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที 15 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การพิจารณา

ตรวจสอบสภาพอาคาร

20 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

4)

5)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

รวบรวมข้ อมูลกําหนด
เงือนไขนําเสนอผู้มีอํานาจ

7 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

3 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

หมายเหตุ

อนุมตั ิ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

5. ผู้มีอํานาจอนุมตั พิ ร้ อม
แจ้ งผู้ขอ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยื นยันตัวตนที &ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
หน่ วยงานภาครั ฐ
ที รายการเอกสาร
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ผู้โอน

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(บุคคลทัวไป
1. บัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ (ฉบับ
จริ ง) และถ่าย
สําเนาพร้ อม
รับรองสําเนา

1)

ถูกต้ อง
2. ทะเบียนบ้ าน
(ฉบับจริ ง) และ
ถ่ายสําเนาพร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
3. หลักฐานการ
เปลียนชือตัว ชือ
สกุล (ฉบับจริ ง)
และถ่ายสําเนา
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง (ถ้ า
มี)
4. สัญญาเช่า
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ฉบับเดิม/
ใบสําคัญแสดง
การเช่า/บัตร
ประจําตัวผู้เช่า
(ฉบับจริ ง)
ถ้ าเอกสาร
ดังกล่าวสูญหาย/
ไม่พบ ให้ ไปแจ้ ง
ความหายทีสถานี
ตํารวจ และนําใบ
แจ้ งความหาย
ดังกล่าวไป
ประกอบการ
พิจารณาเรื อง
ดังกล่าว
5. สําเนาใบเสร็ จ
การชําระเงินเบี 6ย
ประกันอัคคีภยั /
กรมธรรม์ประกัน
อัคคีภยั ของบริ ษัท
ทิพยประกันภัย
จํากัด (มหาชน) ปี
ปั จจุบนั (กรณี
สัญญาเช่าอาคาร
ราชพัสดุ) )
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ผู้โอน

-

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(นิตบิ คุ คล
1 สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ
อํานาจ
(กรณีทีได้ รับมอบ
อํานาจให้
ดําเนินการแทน)
2 สัญญาเช่าฉบับ
เดิม/ใบสําคัญ
แสดงการเช่า/บัตร

2)

ประจําตัวผู้เช่า
(ฉบับจริ ง)
ถ้ าเอกสาร
ดังกล่าวสูญหาย/
ไม่พบ ให้ ไปแจ้ ง
ความหายทีสถานี
ตํารวจ และนําใบ
แจ้ งความหาย
ดังกล่าวไป
ประกอบการ
พิจารณาเรื อง
ดังกล่าว)
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
กรณีมอบอํานาจ -

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีมอบอํานาจ
ใช้ เอกสาร
1.1 หนังสือ
มอบอํานาจ
-ผู้มอบอํานาจ
1)สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ

3)

บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
2) สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
-ผู้รับมอบอํานาจ
และพยานการ
มอบอํานาจ
1) สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
2) สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)

ผู้รับโอน

-

1

1

ฉบับ

(บุคคลทัวไป
1. บัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว

4)

ข้ าราชการ
บํานาญ (ฉบับ
จริ ง) และถ่าย
สําเนาพร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
2. ทะเบียนบ้ าน
(พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ องเนา
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ฉบับจริ ง) และ
ถ่ายสําเนา พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

ผู้รับโอน

-

1

1

ฉบับ

(นิตบิ คุ คล
1. สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล

5)

และหนังสือมอบ
อํานาจ
(กรณีทีได้ รับมอบ
อํานาจให้
ดําเนินการแทน))

16. ค่ าธรรมเนียม
ค่ าเช่ า ตามระเบียบของทางราชการ (ชําระล่ วงหน้ าเป็ นรายเดือน)
1) 1)
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 2)

2)
ค่ าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่ าทีราชพัสดุ หกเท่ าของค่ าเช่ าหนึงปี (แต่ หากเป็ นการโอน
สิทธิการเช่ าหรื อสิทธิการปลูกสร้ างให้ กับบุพการี ผู้สืบสันดาน หรื อ คู่สมรสของผู้เช่ าในขณะผู้เช่ ายังมี
ชีวิตอยู่ ให้ ลดค่ าธรรมเนียมลงเหลือร้ อยละ 25 )
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -
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3)

3)

ค่ าธรรมเนียมการรั งวัด

ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 4)

4)
ค่ าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร
เนือทีปลูกสร้ างไม่ เกิน 50 ตารางวา ให้ เรี ยกเก็บในอัตรา 200.- บาท ต่ อการนัดรั งวัดหนึงครั ง ถ้ าเนือที
ปลูกสร้ างเกินกว่ า 50 ตารางวา ให้ เรี ยกเก็บเพิมขึนตามส่ วน ทังนี ให้ เรี ยกเก็บไม่ เกินครั งละ 2,000.บาท
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

5)

5)

เงินประกันสัญญาเช่ า (เท่ ากับค่ าเช่ า 3 เดือน)

ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ และเงินอืนๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน1) ติดต่อด้ วยตนเองโดยผู้รับบริ การสามารถติดต่อหน่วยงานทีเกียวข้ อง หรื อสํานัก
เลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน2) จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน3) ทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 02278 5538
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หมายเหตุ4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

ณัฐวีร์วรรณ เหลืองสุวาลัย

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การต่ ออายุสัญญาเช่ าทีราชพัสดุ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทีราชพัสดุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางทีตังอยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 1
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 7
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 1
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทีราชพัสดุ 14/07/2558 15:03
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11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทีราชพัสดุ จะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์ กําหนด
โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความประสงค์
หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที
จึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

1)
2)

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

การตรวจสอบเอกสาร

รับคําร้ องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การพิจารณา

ตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที 15 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

3)

4)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

รวบรวมข้ อมูลกําหนด
เงือนไขนําเสนอผู้มีอํานาจ

7 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

3 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

อนุมตั ิ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอํานาจอนุมตั พิ ร้ อมแจ้ ง
ผู้ขอ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 26 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
ประชาชน

1)

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(หรื อบัตร
ประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ (ฉบับ
จริ ง) พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)
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จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

2)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)

3)

ใบสําคัญการ
เปลียนชือ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)

1

1

ฉบับ

(กรณีนิติบคุ คล
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ

4)

อํานาจ (กรณีที
ได้ รับมอบอํานาจ
ให้ ดําเนินการ
แทน))
กรณีมอบอํานาจ ใช้ เอกสาร
1.1 หนังสือมอบ
อํานาจ
-ผู้มอบอํานาจ
5)

1)สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตร
ประจําตัว

1

1

ฉบับ

-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
2) สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
-ผู้รับมอบอํานาจ
และพยานการ
มอบอํานาจ
1) สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
2)สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

169/272

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

สัญญาเช่าฉบับผู้ สํานักงานธนารักษ์ 1
เช่า

พื 6นทีสงขลา

หมายเหตุ กรณี

-

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

ทีทีดินราชพัสดุ
อยูใ่ นความ
ครอบครองใช้
ประโยชน์ของ
ส่วนราชการ
2)

ในการยืนขอต่อ
อายุสญ
ั ญาเช่า
ทีดินราชพัสดุ
จะต้ องแนบ
หนังสือให้ ความ
ยินยอมของส่วน
ราชการนันๆ
6 มา
พร้ อมด้ วย

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

ค่ าธรรมเนียมการต่ ออายุสัญญาเช่ าตามระเบียบของทางราชการ (กรณีการให้ เช่ าทีดินเพือประโยชน์
อย่ างอืน)
2.1 กรณีขอต่ ออายุสัญญาเช่ า 5 ปี ให้ เรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียม = ร้ อยละ 20 (ร้ อยละ 2 ของราคา
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ทีดินปี ทีต่ อสัญญา x 5)
2.2 กรณีต่ออายุสัญญาเช่ าครั งละ ไม่ เกิน 3 ปี ให้ เรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมปี ละเท่ ากับค่ าเช่ าทีเรี ยก
เก็บในปี ทีต่ อสัญญาเช่ า 2 เดือน เศษของปี ให้ เฉลียตามส่ วน เศษของเดือนให้ นับเป็ นหนึงเดือน
หมายเหตุ 3)

ค่ าธรรมเนียมการรั งวัด
3.1 เนือทีไม่ เกิน 1 ไร่ เรี ยกเก็บแปลง 100.- บาท ต่ อการนัดรั งวัดหนึงครั ง
3.2 เนือทีเกิน 1 ไร่ แต่ ไม่ เกิน 5 ไร่ ให้ เรี ยกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่ อการนัดรั งวัดหนึงครั ง
3.3 เนือทีเกิน 5 ไร่ แต่ ไม่ เกิน 10 ไร่ ให้ เรี ยกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่ อการนัดรั งวัดหนึงครั ง
3.4 เนือทีเกิน 10 ไร่ ขึนไป ให้ เรี ยกเก็บเพิมขึนไร่ ละ 100.-บาท ต่ อการนัดรั งวัดหนึงครั ง เศษของ
ไร่ ปัดเป็ นหนึงไร่ ทังนี ให้ เรี ยกเก็บไม่ เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่ อการนัดรั งวัดหนึงครั ง
หมายเหตุ -

4)

เงินประกันสัญญาเช่ า (เท่ ากับค่ าเช่ า 1 ปี )
หมายเหตุ –
และเงินอืนๆ (ถ้ ามี)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538
หมายเหตุ-
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4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

ภารดี สุวรรณรัตนศรี

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขออนุญาตปรั บปรุ ง ซ่ อมแซม หรื อต่ อเติมอาคารราชพัสดุ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การยืนแบบขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรื อต่อเติมอาคารราชพัสดุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
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10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การยืนแบบขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรื อต่อเติม
อาคารราชพัสดุ 13/07/2558 15:15
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในทีราชพัสดุทีเช่าจะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
รับคําร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขันตอน

4)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ตรวจสอบข้ อมูลและจัดทํา
แผนที

15 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การพิจารณา

รวบรวมเอกสาร

5 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การพิจารณา

ตรวจแบบแปลน

40 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลกําหนด

7 วันทําการ

เงือนไขเสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา

5)

การลงนาม/
6)

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา
2)

3)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ผู้มีอํานาจพิจารณา

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

3 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

คณะกรรมการมีมติ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 71 วันทําการ

14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจําตัว

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตร
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

ประชาชน

หมายเหตุ
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

2)
3)
4)

สําเนาทะเบียน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

1

1

ฉบับ

-

บ้ าน
ใบสําคัญการ
เปลียนชือ
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบแปลนพร้ อม 1)

รายการประกอบ
แบบแปลน

2)

รายการคํานวณ

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

7

0

ชุด

-

3

0

ชุด

-
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

โครงสร้ างอาคาร
หนังสือรับรอง

-

3

0

ชุด

-

-

1

1

ฉบับ

-

สัญญาเช่า

-

1

0

ฉบับ

(ฉบับผู้เช่า)

หนังสือมอบ

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอํานาจ

ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
3)

ควบคุมและ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
สําเนา
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

4)

วิศวกรรมควบคุม
และ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ

5)

อํานาจ

6)

หนังสือมอบ
อํานาจ
ผู้มอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)

16. ค่ าธรรมเนียม
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1)

ตามทีทางราชการกําหนดตามระเบียบฯ
- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ
- ค่าธรรมเนียมการรังวัด
- และเงินอืนๆ (ถ้ ามี)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน2) จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน3) ทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

ณัฐวีร์วรรณ เหลืองสุวาลัย

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การรั งวัดสอบเขตเช่ าเพือประกอบการเกษตร
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การรังวัดสอบเขตเช่าเพือประกอบการเกษตร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 1
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
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10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การรังวัดสอบเขตเช่าเพือประกอบการเกษตร 14/07/2558
15:24
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในทีราชพัสดุทีเช่าจะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้

หมายเหตุ ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ใน
คูม่ ือสําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
รับคําร้ องขอรังวัด

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานธนารักษ์ -

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

พืนทีสงขลา
การพิจารณา

ตรวจสอบรังวัดและจัดทํา
แผนที

20 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การลงนาม/

แจ้ งผู้เช่า

3 วันทําการ

2)

3)

คณะกรรมการมีมติ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 24 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจําตัว

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

ประชาชน

2)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

3)

ใบสําคัญการ
เปลียนชือ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

1

1

ฉบับ

-

4)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล
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15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

สัญญาเช่า

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

สํานักงานธนารักษ์ 1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ฉบับผู้เช่า)

1

ฉบับ

(กรณีมอบอํานาจ

พื 6นทีสงขลา
หนังสือมอบ
อํานาจ

-

1

หนังสือมอบ
อํานาจ
ผู้มอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร

2)

ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง - สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง - สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามทีทางราชการกําหนดตามระเบียบฯ
ค่าธรรมเนียมการรังวัด และเงินอืนๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนติดต่อด้ วยตนเองโดยผู้รับบริ การสามารถติดต่อหน่วยงานทีเกียวข้ อง หรื อสํานัก
เลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-
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4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

ณัฐวีร์วรรณ เหลืองสุวาลัย

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การรั งวัดสอบเขตเช่ าเพืออยู่อาศัย
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การรังวัดสอบเขตเช่าเพืออยูอ่ าศัย
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางทีตังอยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 2
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การรังวัดสอบเขตเช่าเพืออยู่อาศัย 14/07/2558 15:01

187/272

11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในทีราชพัสดุทีเช่าจะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
รับคําร้ องขอรังวัด

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานธนารักษ์ -

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

พืนทีสงขลา
การพิจารณา

ตรวจสอบรังวัดและจัดทํา
แผนที

15 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การลงนาม/

แจ้ งผู้เช่า

3 วันทําการ

2)

3)

คณะกรรมการมีมติ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 19 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจําตัว

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

ประชาชน

2)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

3)

ใบสําคัญการ
เปลียนชือ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

1

1

ชุด

-

4)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล
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15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

สัญญาเช่า

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ฉบับผู้เช่า)

หนังสือมอบ
อํานาจ

-

1

1

ชุด

(กรณีมอบอํานาจ
หนังสือมอบ
อํานาจ
ผู้มอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว

2)

ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง - สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามทีทางราชการกําหนดตามระเบียบฯ
ค่าธรรมเนียมการรังวัด และเงินอืนๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน1) ติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน2) จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน3) ทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
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ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

ณัฐวีร์วรรณ เหลืองสุวาลัย

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การอนุญาตให้ นําสิทธิการเช่ าทีดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การอนุญาตให้ นําสิทธิการเช่าทีดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0

193/272

10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การอนุญาตให้ นําสิทธิการเช่าทีดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
14/07/2558 16:20
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในทีราชพัสดุทีเช่าจะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

1)

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
รับคําร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ
0.5 วันทํา
การ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

การพิจารณา

รวมรวมข้ อมูลเสนอผู้มี
อํานาจพิจารณา

0.5 วันทํา
การ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การลงนาม/

ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ

0.5 วันทํา

สํานักงานธนารักษ์ -

คณะกรรมการมีมติ

พร้ อมแจ้ งผู้เช่า

การ

พืนทีสงขลา

2)

3)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1.5 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว

1)

เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

2)

ใบสําคัญการ
เปลียนชือ

กรมการปกครอง

1

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
หน่ วยงานภาครั ฐ
ที รายการเอกสาร
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

สัญญาเช่า

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

สํานักงานธนารักษ์ 1
พื 6นทีสงขลา

หนังสือหรื อ
หลักฐานยินยอม

1

1

ฉบับ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(โดยระบุวงเงิน
และระยะเวลาที

ให้ ก้ เู งินจาก
สถาบันการเงิน
หรื อผู้ให้ ก้ ู
กรณีนิติบคุ คล

(ถ้ ามี)

ขอกู้)

-

1

1

ฉบับ

(สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ

3)

อํานาจ (กรณีที
ได้ รับมอบอํานาจ
ให้ ดําเนินการ
แทน) )

4)

หนังสือมอบ

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอํานาจ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
อํานาจ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ผู้มอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามทีทางราชการกําหนดตามระเบียบฯ
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ ขาย จํานอง ขายฝากให้ เรี ยกเก็บในสัญญาละ 200 บาท/ครัง
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ นําสิทธิการเช่าช่วงกรณีทีผู้เช่าได้ ให้ ความยินยอมด้ วยแล้ วไปทําเงือนไขผูกพันใน
การกู้เงิน โดยเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมร้ อยละ 0.5 ของเงินกู้ ทังนี ให้ เรี ยกเก็บไม่เกิน 100,000 บาท
- เงินอืนๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 02 278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-
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5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

วนิดา โคนกระโทก

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -

199/272

คู่มือสําหรั บประชาชน: การอนุญาตให้ นําสิทธิการเช่ าทีอาคารราชพัสดุเพือนําไปผูกพันเงินกู้
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การอนุญาตให้ นําสิทธิการเช่าทีอาคารราชพัสดุเพือนําไปผูกพันเงินกู้
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
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10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การอนุญาตให้ นําสิทธิการเช่าทีอาคารราชพัสดุเพือนําไป
ผูกพันเงินกู้ 14/07/2558 16:54
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในทีราชพัสดุทีเช่าจะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ใน
คูม่ ือสําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

รับคําร้ อง ตรวจสอบ

0.5 วันทํา

สํานักงานธนารักษ์ -

เอกสาร

การ

พืนทีสงขลา

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

2)

3)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
รวบรวมข้ อมูลกําหนด
เงือนไขเสนอผู้มีอํานาจ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

0.5 วันทํา
การ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

0.5 วันทํา
การ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

พิจารณา
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ
พร้ อมแจ้ งผู้ขอ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1.5 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
ประชาชน

1)

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

2)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

3)

ใบสําคัญการ
เปลียนชือ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

สัญญาเช่าฉบับผู้ สํานักงานธนารักษ์ 1
เช่า
พื 6นทีสงขลา

0

ฉบับ

-

หนังสือหรื อ

1

ฉบับ

(โดยระบุวงเงิน

-

1

หลักฐานยินยอม
ให้ ก้ เู งินจาก

และระยะเวลาที
ขอกู้)

สถาบันการเงิน
หรื อผู้ให้ ก้ ู
กรณีนิติบคุ คล

3)

-

1

1

ฉบับ

( สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ
อํานาจ (กรณีที
ได้ รับมอบอํานาจ
ให้ ดําเนินการ
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
แทน) )

หนังสือมอบ
อํานาจ

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอํานาจ
ผู้มอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา

4)

ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอํานาจ สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามทีทางราชการกําหนดตามระเบียบฯ
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนติดต่อด้ วยตนเองโดยผู้รับบริ การสามารถติดต่อหน่วยงานทีเกียวข้ อง หรื อสํานัก
เลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 02 278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
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หมายเหตุ6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

วนิดา โคนกระโทก

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การออกหนังสือรั บรองเกียวกับทีราชพัสดุ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การออกหนังสือรับรองเกียวกับทีราชพัสดุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 5
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 10
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
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10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การออกหนังสือรับรองเกียวกับทีราชพัสดุ 14/07/2558
16:50
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดหาประโยชน์ในทีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ข้ อ 24 กําหนดให้ การจัดให้ เช่าทีราชพัสดุ
การใช้ สิทธิตามสัญญาเช่า การบอกเลิกสัญญาเช่า การจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอืนนอกเหนือการจัดให้ เช่า การใช้ สิทธิ
ตามสัญญาต่างตอบแทนและการบอกเลิกสัญญาต่างตอบแทน ให้ เป็ นอํานาจหน้ าทีของกรมธนารักษ์ ซึงตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวผู้เช่าทีดินราชพัสดุทีมีความประสงค์จะขอให้ ออกหนังสือรับรองการเป็ นผู้เช่าทีราชพัสดุ จึงสามารถดําเนินการ
ได้ โดยความเห็นชอบจากกรมธนารักษ์ โดยเงือนไขในการยืนคําขอจะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์ กําหนด
และก่อนทีผู้ยืนคําขอจะลงนามในคําขอจะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และในการรับคําขอเอกสารหลักฐานทีต้ องแนบประกอบในการยืนคําขอให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าทีจึง
จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
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13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)

3)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

รับคําร้ อง ตรวจสอบ

0.5 วันทํา

สํานักงานธนารักษ์ -

เอกสาร

การ

พืนทีสงขลา

รวบรวมข้ อมูลกําหนด
เงือนไขเสนอผู้มีอํานาจ

0.5 วันทํา
การ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

1.5 วันทํา
การ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

พิจารณา
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ
พร้ อมแจ้ งผู้ขอ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1.5 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

สําเนาทะเบียน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

บ้ าน
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จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

3)

ใบสําคัญการ
เปลียนชือ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

4)

หนังสือรับรองนิติ กรมการปกครอง
บุคคล

1

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
หน่ วยงานภาครั ฐ
ที รายการเอกสาร
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

สัญญาเช่า

สํานักงานธนารักษ์ 1
พื 6นทีสงขลา

0

ฉบับ

-

หนังสือมอบ
อํานาจ

-

1

ฉบับ

(กรณีมอบอํานาจ
หนังสือมอบ

1

อํานาจ
ผู้มอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
2)

บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามทีทางราชการกําหนดตามระเบียบฯ
ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง ครังละ 100 บาท
หมายเหตุ และเงิ นอื น& ๆ (ถ้ามี )
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน1) ติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
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หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน2) จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน3) ทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

ณัฐวีร์วรรณ เหลืองสุวาลัย

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: ขอหนังสือรั บรองนําสิทธิการเช่ าทีดินราชพัสดุเพือนําไปผูกพันเงินกู้
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:ขอหนังสือรับรองนําสิทธิการเช่าทีดินราชพัสดุเพือนําไปผูกพันเงินกู้
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
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10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] ขอหนังสือรับรองนําสิทธิการเช่าทีดินราชพัสดุเพือนําไป
ผูกพันเงินกู้ 14/07/2558 15:46
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
16:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในทีราชพัสดุทีเช่าจะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

รับคําร้ อง ตรวจสอบ

0.5 วันทํา

สํานักงานธนารักษ์ -

เอกสาร

การ

พืนทีสงขลา

หมายเหตุ

214/272

ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

การพิจารณา

รวมรวมข้ อมูลเสนอผู้มี
อํานาจพิจารณา

0.5 วันทํา
การ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การลงนาม/

ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ

0.5 วันทํา

สํานักงานธนารักษ์ -

คณะกรรมการมีมติ

พร้ อมแจ้ งผู้เช่า

การ

พืนทีสงขลา

2)

3)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1.5 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(บัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ

1)

หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ (ฉบับ
จริ ง)
)

2)

สําเนาทะเบียน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

บ้ าน
3)

ใบสําคัญการ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

เปลียนชือ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
กรณีนิติบคุ คล

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ
อํานาจ (กรณีที

1)

ได้ รับมอบอํานาจ
ให้ ดําเนินการ
แทน) )
หนังสือมอบ
อํานาจ

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอํานาจ
กรณีมอบอํานาจ
หนังสือมอบ
อํานาจ

2)

ผู้มอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
หรื อ บัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง )

3)

สัญญาเช่าฉบับผู้ สํานักงานธนารักษ์ 1
เช่า

พื 6นทีสงขลา

0

ฉบับ

-
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามทีทางราชการกําหนดตามระเบียบฯ
- ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง 100 บาท
- และเงินอืนๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 02 278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

วนิดา โคนกระโทก

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: ขอหนังสือรั บรองนําสิทธิการเช่ าทีอาคารราชพัสดุเพือนําไปผูกพันเงินกู้
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:ขอหนังสือรับรองนําสิทธิการเช่าทีอาคารราชพัสดุเพือนําไปผูกพันเงินกู้
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
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10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] ขอหนังสือรับรองนําสิทธิการเช่าทีอาคารราชพัสดุเพือนําไป
ผูกพันเงินกู้ 14/07/2558 16:36
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในทีราชพัสดุทีเช่าจะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
รับคําร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

การพิจารณา

ตรวจสภาพอาคาร (กรณี
ขยายระยะเวลาการเช่า)

20 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การพิจารณา

กําหนดเงือนไขพร้ อมเสนอ

2 วันทําการ

2)

ความเห็น

3)

4)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ
พร้ อมแจ้ งผู้เช่า

3 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 26 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
ประชาชน
1)

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว

222/272

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

2)
3)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

ใบสําคัญการ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

เปลียนชือ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

สัญญาเช่าฉบับผู้ สํานักงานธนารักษ์ 1
เช่า
พื 6นทีสงขลา

0

ฉบับ

-

กรณีนิติบคุ คล

1

ฉบับ

(สําเนาหนังสือ

-

1

รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ
อํานาจ (กรณีที

2)

ได้ รับมอบอํานาจ
ให้ ดําเนินการ
แทน) )
3)

หนังสือมอบ
อํานาจ

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอํานาจ
ผู้มอบอํานาจ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอํานาจ สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามทีทางราชการกําหนดตามระเบียบ
- ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง 100 บาท
- และเงินอืนๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
วันทีพิมพ์

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

วนิดา โคนกระโทก

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอติดตังป้ายโฆษณาในทีราชพัสดุ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:ผู้เช่าขอติดตังป้ายโฆษณาในทีราชพัสดุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
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10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] ผู้เช่าขอติดตังป้ายโฆษณาในทีราชพัสดุ 13/07/2558 16:14
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีทีผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดําเนินการใด ๆ ในทีราชพัสดุทีเช่าจะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์
กําหนด โดยก่อนทีจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
รับคําร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

การพิจารณา

ตรวจสอบข้ อมูล จัดทําแผน 30 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ ที และตรวจแบบแปลน
พืนทีสงขลา

การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลนําเสนอผู้มี

2)

7 วันทําการ

อํานาจอนุมตั ิ

3)

4)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ

3 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 41 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
ประชาชน
1)

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

2)
3)
4)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

ใบสําคัญการ

กรมการปกครอง

1

1

ชุด

(ถ้ ามี)

1

1

ฉบับ

-

เปลียนชือ
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบแปลนพร้ อม 1)

2)

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

7

0

ชุด

-

รายการคํานวณ โครงสร้ างอาคาร

3

0

ชุด

-

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ

3

0

ชุด

-

รายการประกอบ
แบบแปลน

วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
สถาปั ตยกรรม

-
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
สําเนา

4)

-

3

0

ชุด

-

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอํานาจ
หนังสือมอบ

ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
หนังสือมอบ
อํานาจ

อํานาจ
ผู้มอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
5)

ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามทีทางราชการกําหนดตามระเบียบฯ
- ค่าธรรมเนียมการรังวัด
- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ ตารางเมตรละ 2 บาทของพืนทีแต่ละชินรวมกัน หรื อร้ อยละ 0.1 ของราคา
ค่าก่อสร้ าง แล้ วแต่จํานวนไหนจะมากกว่ากัน แต่ต้องไม่ตํากว่า 100 บาทในทุกกรณี
- ค่าเช่าตามระเบียบทีทางราชการกําหนด
- และเงินอืนๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน1) ติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
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2)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยน2) จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน3) ทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน5) ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

ณัฐวีร์วรรณ เหลืองสุวาลัย

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: ผู้เช่ าทีดินราชพัสดุขอปลูกสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิHให้ กระทรวงการคลัง (อนุญาตให้
ปลูกสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิHให้ กระทรวงการคลัง)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:ผู้เช่าทีดินราชพัสดุขอปลูกสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้ กระทรวงการคลัง (อนุญาตให้ ปลูกสร้ าง
อาคารยกกรรมสิทธิ_ให้ กระทรวงการคลัง)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางทีตังอยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วันทําการ
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9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 2
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] ผู้เช่าทีดินราชพัสดุขอปลูกสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้
กระทรวงการคลัง (อนุญาตให้ ปลูกสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้ กระทรวงการคลัง) 14/07/2558 14:16
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรื อขอพัฒนาทีราชพัสดุทีเช่า จะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์ กําหนด และ
ก่อนทีผู้ยืนคําขอจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

รับคําร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

1 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลส่งกรมธนา

2 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ -

1)

รักษ์

2)
การพิจารณา
3)

ตรวจสอบแบบแปลนและ
ส่งสํานักงานธนารักษ์ พืนที

พืนทีสงขลา
40 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ กรณีดงั กล่าวไม่
พืนทีสงขลา
เข้ าหลักเกณฑ์
พืนทีทีรายงาน
ต่อ สนข.

การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลกําหนด

10 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ -

เงือนไขเสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา

4)

5)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

การลงนาม/

ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ

คณะกรรมการมีมติ

พร้ อมแจ้ งผู้เช่า

พืนทีสงขลา

5 วันทําการ

ผู้วา่ ราชการจังหวัด สงขลา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 53 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
หนังสือรับรองนิติ -

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

บุคคล

หมายเหตุ
(กรณีนิติบคุ คล
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ
อํานาจ (กรณีที

1)

ได้ รับมอบอํานาจ
ให้ ดําเนินการ
แทน))
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบแปลนพร้ อม 1)

2)

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

7

0

ชุด

-

รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคํานวณ
โครงสร้ าง

-

3

0

ชุด

-

หนังสือรับรอง

-

3

0

ชุด

-

ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
สถาปั ตยกรรม
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
สําเนา
ใบอนุญาต

4)

-

3

0

ชุด

-

กรณีมอบอํานาจ -

1

1

ฉบับ

-

ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
หนังสือมอบ
อํานาจ ผู้มอบ
อํานาจ - สําเนา
บัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว

5)

เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อ
บัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

สําเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
-ค่าเช่าทีดินและอาคารตามจํานวนปี ทีจัดให้ เช่า
- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ
- ค่าตอบแทนการใช้ ประโยชน์ทีดินระหว่างก่อสร้ างอาคาร
- หลักประกันสัญญาก่อสร้ างอาคารเป็ นเงินร้ อยละ 10 ของราคาก่อสร้ าง
- ค่าธรรมเนียมจัดหาประโยชน์

หมายเหตุ
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- ค่าธรรมเนียมการรังวัดทีดิน
- ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองให้ ปลูกสร้ างอาคารในทีดินราชพัสดุ
- และเงินอืนๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
2)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"

3)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538

4)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"

5)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์

6)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
วันทีพิมพ์

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

ภารดี สุวรรณรัตนศรี

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: ผู้เช่ าทีดินราชพัสดุขอปลูกสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิHให้ กระทรวงการคลัง (อนุมัติ
หลักการให้ ก่อสร้ าง)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:ผู้เช่าทีดินราชพัสดุขอปลูกสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้ กระทรวงการคลัง (อนุมตั ิหลักการให้
ก่อสร้ าง)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานทีเชือมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คําสัง& กรมธนารักษ์ ที & 296/2553 สัง& ณ วันที & 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื &อง หลักเกณฑ์ การกํ าหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนี ยมเกี &ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที ร& าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางทีตังอยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
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จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] ผู้เช่าทีดินราชพัสดุขอปลูกสร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ_ให้
กระทรวงการคลัง (อนุมตั ิหลักการให้ ก่อสร้ าง) 13/07/2558 16:19
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรื อขอพัฒนาทีราชพัสดุทีเช่า จะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์ กําหนด และ
ก่อนทีผู้ยืนคําขอจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

1)

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
รับคําร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

ตรวจสอบข้ อมูลและจัดทํา
แผนที

การพิจารณา

ประกาศรับฟั งความคิดเห็น 30 วัน

2)

3)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

15 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ผู้วา่ ราชการจังหวัด สงขลา

การพิจารณาโดย

จัดทําผลกระทบสภาพ

หน่วยงานอืน

การจราจร เสนอสํานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่ง

6 เดือน

สํานักงานนโยบาย ((ถ้ ามี))
และแผนการขนส่ง
และจราจร

และจราจรพิจารณาให้
ความเห็นชอบการปลูก

4)

สร้ างอาคารยกกรรมสิทธิ_
การพิจารณา
5)

7 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

ผู้วา่ ราชการจังหวัด สงขลา

อนุมตั หิ ลักการ
การพิจารณา

มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ
หลักการ

5 วันทําการ

การพิจารณา

วางผังและอนุมตั ผิ งั

45 วันทําการ สํานักพัฒนาและ

6)

7)

รวบรวมข้ อมูลกําหนด
เงือนไขเสนอผู้มีอํานาจ

บํารุงรักษาอาคาร
ราชพัสดุ

(ร่วมกับ
สํานักงานธนา
รักษ์ พืนทีสงขลา
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 103 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 66 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

ประชาชน

หมายเหตุ
(หรื อบัตร
ประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ (ฉบับ

1)

จริ ง) และถ่าย
สําเนาพร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
2)
3)
4)

5)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)

ใบสําคัญการ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี พร้ อมรับรอง

เปลียนชือ
หนังสือรับรองนิติ -

สําเนาถูกต้ อง)
1

1

ฉบับ

(กรณีนิติบคุ คล)

1

1

ฉบับ

-

บุคคล
กรณีมอบอํานาจ กรมการปกครอง
หนังสือมอบ
อํานาจ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ผู้มอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ผู้รับมอบอํานาจ
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ถูกต้ อง
- สําเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื &น ๆ สํ าหรับยื &นเพิ& มเติ ม
16. ค่ าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-
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5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

ภารดี สุวรรณรัตนศรี

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอเช่ าทีดินราชพัสดุเพืออยู่อาศัย
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การขอเช่าทีดินราชพัสดุเพืออยูอ่ าศัย
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติที&ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

2)

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี &ยวกับที ร& าชพัสดุ
พ.ศ. 2545

3)

ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที &ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางทีตังอยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 2
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] ภารดี การขอเช่าทีดินราชพัสดุเพืออยูอ่ าศัย 13/07/2558
11:14
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11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรื อขอพัฒนาทีราชพัสดุทีเช่า จะต้ องยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกรมธนารักษ์ กําหนด และ
ก่อนทีผู้ยืนคําขอจะลงนามในคําขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคําขอเพือตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอตามทีกรมธนารักษ์ กําหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีจึงจะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคําขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
สําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดําเนินงานตามกระบวนงานขึนอยูก่ บั ปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในแต่ละสํานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

การตรวจสอบเอกสาร

รับคําร้ อง ตรวจสอบ
เอกสาร

1 วันทําการ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบข้ อมูลและจัดทํา

15 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์ -

1)
2)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขันตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

พืนทีสงขลา

การตรวจสอบเอกสาร

จัดทําประกาศขอเช่าเสนอผู้ 3 วันทําการ
มีอํานาจลงนามในประกาศ

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

การตรวจสอบเอกสาร

ปิ ดประกาศ 30 วัน

สํานักงานธนารักษ์ -

30 วัน

พืนทีสงขลา
การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลกําหนด

7 วันทําการ

เงือนไขเสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา

5)

6)

ระยะเวลา
ให้ บริการ

แผนที

3)

4)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

การลงนาม/

ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ

คณะกรรมการมีมติ

พร้ อมแจ้ งผู้เช่า

สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา

5 วันทําการ

ผู้วา่ ราชการ

-

จังหวัดสงขลา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 61 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 53 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจําตัว

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(หรื อบัตร
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

ประชาชน

หมายเหตุ
ประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตรประจํา
ข้ าราชการ
บํานาญ (ฉบับ
จริ ง) และสําเนา
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
)

2)

3)
4)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

ฉบับ

(สําเนาเอกสาร
ต้ องลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ด้ วย)

ใบสําคัญการ
เปลียนชือ

กรมการปกครอง

หนังสือรับรองนิติ -

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

0

1

ฉบับ

(กรณีนิติบคุ คล)

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

บุคคล
กรณีมอบอํานาจ ใช้ เอกสาร
1.1 หนังสือมอบ

5)

1

อํานาจ
-ผู้มอบอํานาจ
1)สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
2) สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
-ผู้รับมอบอํานาจ
และพยานการ
มอบอํานาจ
1) สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัว
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อบัตร
ประจําตัว
ข้ าราชการ
บํานาญ พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

2) สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
หมายเหตุ กรณี
บุคลากรยืนคํา
6)

สํานักงานธนารักษ์ 0
พื 6นทีสงขลา

0

ฉบับ

-

ร้ องผู้ประสงค์ขอ
เช่าต้ องมาแสดง
ตนและยืนคําร้ อง
ด้ วยตนเอง

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนทีสังเขป
บริ เวณทีขอเช่า
1)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

สํานักงานธนารักษ์ 1
พื 6นทีสงขลา

หรื อแผนทีแสดง
ตําแหน่งทีดิน
เพือขอเช่า

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าเช่ า (ต่ อปี ) ตามระเบียบของทางราชการ
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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2)

ค่ าธรรมเนียมการจัดให้ เช่ าเท่ ากับ 2 เท่ าของค่ าเช่ า 1 ปี
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

3)

ค่ าธรรมเนียมการรั งวัด
- เนือทีไม่ 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 ขึนไป เรี ยกเก็บเพิมขึนไร่ ละ 100 บาทต่ อการรั งวัดหนึงครั ง แต่ ทังนีไม่ เกินแปลง
ละ 1,000 บาทต่ อการนัดรั งวัดหนึงครั ง
หมายเหตุ -

4)

เงินประกันสัญญาเช่ าเท่ ากับค่ าเช่ า 1 ปี
หมายเหตุ -

5)

อัตราค่ าเช่ า ค่ าธรรมเนียม หรื อเงินอืนๆ เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
หมายเหตุ -

และเงินอืนๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา ชัน 1 หรื อทีสํานักเลขานุการกรม
ส่วนอํานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนจดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สํานักเลขานุการกรม ส่วน
อํานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-
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3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์ได้ ที “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์” สํานักเลขานุการกรม ส่วนอํานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปทีหัวข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

15/07/2558

สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)

จัดทําโดย

ภารดี สุวรรณรัตนศรี

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การประเมินราคาทุนทรั พย์ ทีดินแปลงแบ่ งแยกใหม่ /หมู่บ้านจัดสรรใหม่ /รวมแปลง/ตก
หล่ น
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1.
2.
3.
4.
5.

ชือกระบวนงาน:การประเมินราคาทุนทรัพย์ทีดินแปลงแบ่งแยกใหม่/หมูบ่ ้ านจัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานทีเชือมโยงหลายหน่วยงาน
หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
• ประมวลกฎหมายที &ดิน

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 2
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 3
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 1
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การประเมินราคาทุนทรัพย์ทีดินแปลงแบ่งแยกใหม่/หมูบ่ ้ าน
จัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น 13/07/2558 11:33
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
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08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 2)

สถานทีให้ บริการสํานักงานธนารักษ์ พืนI ที &ทกุ พืนI ที /& ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
แปลงทีดินทีไม่ปรากฏราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดิน ในบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินและในแผนทีราคา
ประเมินทีดิน เนืองจากเป็ นแปลงทีดินแบ่งแยกใหม่/หมูบ่ ้ านจัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น
ผู้ทีจะยืนคําร้ องต้ องเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ_ในทีดินหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจากผู้ถือกรรมสิทธิ_ในทีดิน

หมายเหตุ ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ใน
คูม่ ือสําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

2)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

รับเรื องร้ องขอจากผู้ร้อง
1 วันทําการ
และตรวจสอบเอกสารผู้ยืน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

-

สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

-

คําร้ อง
การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบข้ อมูลเบืองต้ น
4 วันทําการ
ได้ แก่ ราคาประเมินในบัญชี
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

กําหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์ทีดิน แผนทีราคา
ประเมินทีดิน สําเนาโฉนด
ทีดิน ระวางแผนทีระบบ
พิกดั ฉาก ยูทีเอ็ม
ฐานข้ อมูลทะเบียนทีดิน
การตรวจสอบเอกสาร

ประสานสํานักงานทีดิน
เพือตรวจสอบข้ อมูล

15 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

-

5 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

-

วิเคราะห์และประเมินราคา 20 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์

-

ทะเบียนทีดิน (สปท.104ง)
รูปแปลงทีดินในระวางแผน

3)

ทีพิกดั ฉาก ยูทีเอ็ม ณ
สํานักงานทีดินทีแปลงทีดิน
ร้ องขอตังอยู่
การตรวจสอบเอกสาร

สํารวจสภาพแปลงทีดิน
แบ่งแยกใหม่/หมูบ่ ้ าน
จัดสรรใหม่/รวมแปลง/ ตก
หล่นในพืนที และแปลง

4)

ทีดิน/หมูบ่ ้ านจัดสรรทีนํามา
เปรี ยบเทียบ

5)

การพิจารณา

ทีดินรายแปลง สําหรับ

พืนทีสงขลา
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

แปลงแบ่งแยกใหม่/หมูบ่ ้ าน
จัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตก
หล่น
การพิจารณา

เสนออธิบดีกรมธนารักษ์
หรื อธนารักษ์ พืนทีเพือ

15 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

-

45 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์

(ขันตอนที 7

พิจารณาการประเมินราคา
ทุนทรัพย์ทีดินแปลง
แบ่งแยกใหม่/หมูบ่ ้ าน

6)

จัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตก
หล่น
การพิจารณา

เสนอคณะอนุกรรมการ
กําหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์ประจําจังหวัด

7)

พืนทีสงขลา

พิจารณากําหนดราคา

และ 8 นับวัน
ทําการรวมกัน
คืออยูใ่ น
ช่วงเวลา
เดียวกัน)

การพิจารณา

8)

เสนอคณะกรรมการกําหนด 45 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์

(ขันตอนที 7

ราคาประเมินทุนทรัพย์
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ราคา

และ 8 นับวัน
ทําการรวมกัน
คืออยูใ่ น

พืนทีสงขลา

ช่วงเวลา
เดียวกัน)
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ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
รับรองมติและรายงานการ
ประชุม

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

20 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

-

10 วันทําการ สํานักงานธนารักษ์

-

ตรวจสอบความถูกต้ อง
เชือมโยงฐานข้ อมูลทะเบียน
ทีดิน และตรวจร่ างบัญชี
จัดพิมพ์บญ
ั ชีกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ทีดิน และ

9)

จัดทําประกาศบัญชีกําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดิน
และปรับปรุงแก้ ไขแผนที
ราคาประเมินทีดิน
การลงนาม/

เสนอประธาน

คณะกรรมการมีมติ

คณะอนุกรรมการฯ (ปลัด
กรุงเทพมหานคร/ผู้วา่

พืนทีสงขลา

ราชการจังหวัด) ลงนาม
ประกาศใช้ บญ
ั ชีกําหนด

10)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดิน
11)

ส่งประกาศและบัญชี
กําหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์ทีดินให้ กรมทีดิน ใช้
ในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิตกิ รรม พร้ อมแจ้ งผลการ

5 วันทําการ

สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

-
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

พิจารณาให้ ผ้ รู ้ องทราบ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 140 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

ประชาชน

(สําเนาบัตร
ประชาชนของผู้ถือ
กรรมสิทธิBทีดิน

1)

2)

หมายเหตุ

พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง 1
ฉบับ)
บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
หน่ วยงานภาครั ฐ
ที รายการเอกสาร
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

0

1

ฉบับ

(ของผู้รับมอบ
อํานาจพร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที

สําเนาโฉนดทีดิน กรมทีดิน
แปลงแบ่งแยก
1)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ชุด

หมายเหตุ
(ทุกหน้ าพร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง )

ใหม่/หมูบ่ ้ าน
จัดสรรใหม่/รวม
แปลง/แปลงตก
หล่น

2)

หนังสือมอบ
อํานาจให้

-

1

0

ฉบับ

(กรณีมอบอํานาจ
ทําการแทน)

0

1

ฉบับ

(พร้ อมรับรอง

ดําเนินการแทน
เจ้ าของทีดิน
ใบอนุญาตให้ ทํา กรมทีดิน
การจัดสรรทีดิน
(จ.ส. 2)

สําเนาถูกต้ อง
รายการที 3-8

3)

สําหรับโครงการ
จัดสรรใหม่/
หมูบ่ ้ านจัดสรร
ใหม่)
สําเนาโฉนดทีดิน กรมทีดิน

4)

0

1

ชุด

(พร้ อมรับรอง

ทีนํามารวมแปลง
ก่อนแบ่งแยก

สําเนาถูกต้ อง
รายการที 3-8

ใหม่ภายใต้ การ
จัดสรร

สําหรับโครงการ
จัดสรรใหม่/
หมูบ่ ้ านจัดสรร
ใหม่)

5)

ข้ อมูล

กรมทีดิน

0

1

ชุด

(รายการที 3-8
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

รายละเอียด
แปลงทีดินใน

สําหรับโครงการ
จัดสรรใหม่/

โครงการจัดสรร
ทีดินใหม่/

หมูบ่ ้ านจัดสรร
ใหม่)

หมูบ่ ้ านจัดสรร
ใหม่
แผนผังโครงการ
จัดสรรทีดิน
6)

กรมทีดิน

0

1

ชุด

พร้ อมระบุแปลง
จําหน่ายและ
แปลง

(รายการที 3-8
สําหรับโครงการ
จัดสรรใหม่/
หมูบ่ ้ านจัดสรร
ใหม่)

สาธารณูปโภค
สําเนาโฉนดทีดิน กรมทีดิน

7)

1

ชุด

(รายการที 3-8

แปลงแบ่งแยก
ใหม่ภายใต้ การ

สําหรับโครงการ
จัดสรรใหม่/

จัดสรรของ
หมูบ่ ้ านใหม่ทกุ

หมูบ่ ้ านจัดสรร
ใหม่

แปลง

)

แผ่นพับโฆษณา
พร้ อมใบเสนอ
8)

0

-

1

0

ชุด

(รายการที 3-8
สําหรับโครงการ

ราคาของ
โครงการจัดสรร

จัดสรรใหม่/
หมูบ่ ้ านจัดสรร

ทีดินใหม่/
หมูบ่ ้ านจัดสรร

ใหม่)

ใหม่

264/272

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนติดต่อด้ วยตนเองที
ประศาสนภักดี ถ.แจ้ งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้ อง
หมายเหตุ2)

สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน ชัน 6 ฝั งตะวันตก อาคารรัฐ
เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางจดหมายส่งมาที

สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสน

ภักดี ถ.แจ้ งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี
หมายเหตุ-

กรุงเทพมหานคร 10210

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทาง E-Mail
หมายเหตุ-

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนสํานักงานธนารักษ์ พืนทีทุกพืนที
หมายเหตุ-

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

แบบรับทราบการรับคําร้ องเรื องราคาประเมิน
-

pvb@treasury.go.th
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19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์

21/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว

จัดทําโดย

อาจรี ย์ ศิริอธิวฒ
ั น์

อนุมัตโิ ดย

วิลาวัลย์ วีระกุล

เผยแพร่ โดย บุษยา เจริ ญผล
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การให้ บริการข้ อมูลราคาประเมิน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน:การให้ บริ การข้ อมูลราคาประเมิน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 160,000
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 200,000
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 100,000
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การให้ บริ การข้ อมูลราคาประเมิน 13/07/2558 10:38
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
17 ถนนชลเจริ ญ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0 7431 2953
/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนทีสงขลา
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ -
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2)

สถานทีให้ บริการกระทรวงการคลัง/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริ การร่ วม
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ -

3)

สถานทีให้ บริการสํานักงานธนารักษ์ พืนI ที &ทกุ พืนI ที (& ที ท& ี &ดินตังI อยู่)/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ -

4)

สถานทีให้ บริการสํานักประเมิ นราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสนภักดี ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี & กรุงเทพมหานคร 10210/ไปรษณี ย์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว& โมง
หมายเหตุ -

5)

สถานทีให้ บริการ02-1422465-67/โทรศัพท์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังI แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ -

6)

สถานทีให้ บริการwww.treasury.go.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว& โมง
หมายเหตุ -

7)

สถานทีให้ บริการpvb@treasury.go.th/อี เมล์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว& โมง
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ขอต้ องกรอกคําร้ องการขอใช้ บริ การข้ อมูลข่าวสารของทางราชการ เพือแสดงความประสงค์จะขอรับบริ การตรวจดู
ข้ อมูล ขอสําเนาข้ อมูล หรื อขอสําเนาทีมีผ้ รู ับรองสําเนาเอกสารในเรื องบัญชีราคาประเมินทีดินโรงเรื อน สิงปลูกสร้ าง และ
อาคารชุดได้ ทวประเทศ
ั
แต่ในกรณีทีจังหวัดใดหรื อพืนทีใดทีมีการประกาศบัญชีราคาประเมินทีดินรายบล็อก ผู้ขอจะต้ อง
รู้ตําแหน่งทีตังของทีดินทีแน่นอนว่าอยู่โซน บล็อกใด จึงจะสามารถตรวจสอบราคาประเมินทีดินได้ การให้ บริ การข้ อมูลนี
เป็ นไปตามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
1. บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินรายแปลง กําหนดราคาประเมินทีดินแต่ละแปลงเป็ นตารางวา ผู้ขอจะต้ อง
ทราบเลขทีโฉนดทีดิน ระวาง-แผ่น เลขทีดิน หน้ าสํารวจ ตําบล อําเภอ จังหวัด ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนจึงจะสามารถ
ตรวจสอบได้
2. บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินรายบล็อก กําหนดหน่วยราคาประเมินทีดินตามแนวถนน กลุม่ แปลงทีดิน
สภาพทีดิน ซึงได้ ประกาศใช้ ในพืนทีทุกจังหวัดนอกเหนือจากพืนทีทีได้ กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินรายแปลง ผู้ขอ
จะต้ องทราบตําแหน่งทีตังของทีดินอย่างถูกต้ องว่าทีดินตังอยูใ่ นโซน บล็อกใดจึงจะสามารถตรวจสอบข้ อมูลราคา
ประเมินทีดินได้
3. การขอทราบราคาประเมินอาคารชุด ผู้สอบถามจะต้ องแจ้ งชืออาคารชุด เขต/อําเภอ จังหวัด ทีตังอาคารชุดและชันที
ห้ องชุดตังอยู่
4. การขอทราบราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรื อนสิงปลูกสร้ าง ผู้สอบถามจะต้ องแจ้ งจังหวัด ประเภทสิงปลูกสร้ าง
5. ติดต่อขอข้ อมูลราคาประเมินทีดิน/อาคารชุด/โรงเรื อนสิงปลูกสร้ างทีต้ องการทราบ ณ สํานักงานธนารักษ์ พืนจังหวัด
นัน ๆ
หมายเหตุ ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ใน
คูม่ ือสําหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
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13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

กรอกแบบคําขอให้ บริ การ
ข้ อมูลข่าวสารของกรมธนา

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

5 นาที

สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

-

45 นาที

สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

-

5 นาที

สํานักงานธนารักษ์

-

รักษ์
การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบข้ อมูล/
ตําแหน่งทีตัง/ประเภทของ
บัญชีกําหนดราคาประเมินฯ
ทีขอทราบ

2)

การพิจารณา

แจ้ งราคาประเมินฯ/สําเนา
บัญชีกําหนดราคาประเมินฯ
ทีมีผ้ รู ับรอง

3)

การพิจารณา
4)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ชําระค่าธรรมเนียมการขอ
ข้ อมูลข่าวสารพร้ อมรับ
สําเนาใบเสร็ จรับเงิน

พืนทีสงขลา

5 นาที

สํานักงานธนารักษ์
พืนทีสงขลา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ

-
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
หน่ วยงานภาครั ฐ
ที รายการเอกสาร
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

สําเนาโฉนดทีดิน กรมทีดิน
/ นส.3 / นส.3 ก./

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
ฉบับ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ขอดูเพือใช้
ประกอบคําขอ)

หมายเหตุ
(ขอดูเพือใช้
ประกอบคําขอ)

สําเนา อช.2
16. ค่ าธรรมเนียม
1) การตรวจดูข้อมูลราคาประเมิน ผู้ขอต้ องกรอกแบบคําร้ องฯ ยืนต่ อเจ้ าหน้ าทีเพือขอตรวจดูข้อมูลและ
คัดลอก โดยไม่ ต้องเสียค่ าธรรมเนียม ส่ วนการขอสําเนาข้ อมูล หรื อขอสําเนาข้ อมูลทีมีผ้ ูรับรองสําเนา
การทําสําเนา (ถ่ ายเอกสาร) โดยเครื องถ่ ายเอกสารจะต้ องเสียค่ าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูล
ข่ าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
กระดาษ A4 หน้ าละ
ค่ าธรรมเนียม 1 บาท
หมายเหตุ (ค่าธรรมเนี ยมการให้คํารับรองสําเนาถูกต้องคํารับรองละ 5 บาท)
2)

การตรวจดูข้อมูลราคาประเมิน ผู้ขอต้ องกรอกแบบคําร้ องฯ ยืนต่ อเจ้ าหน้ าทีเพือขอตรวจดูข้อมูลและ
คัดลอก โดยไม่ ต้องเสียค่ าธรรมเนียม ส่ วนการขอสําเนาข้ อมูล หรื อขอสําเนาข้ อมูลทีมีผ้ ูรับรองสําเนา
การทําสําเนา (ถ่ ายเอกสาร) โดยเครื องถ่ ายเอกสารจะต้ องเสียค่ าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูล
ข่ าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
กระดาษ F4 หน้ าละ
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ค่ าธรรมเนียม 1.5 บาท
หมายเหตุ (ค่าธรรมเนี ยมการให้คํารับรองสําเนาถูกต้องคํารับรองละ 5 บาท)
3)

การตรวจดูข้อมูลราคาประเมิน ผู้ขอต้ องกรอกแบบคําร้ องฯ ยืนต่ อเจ้ าหน้ าทีเพือขอตรวจดูข้อมูลและ
คัดลอก โดยไม่ ต้องเสียค่ าธรรมเนียม ส่ วนการขอสําเนาข้ อมูล หรื อขอสําเนาข้ อมูลทีมีผ้ ูรับรองสําเนา
การทําสําเนา (ถ่ ายเอกสาร) โดยเครื องถ่ ายเอกสารจะต้ องเสียค่ าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูล
ข่ าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
กระดาษ A3 หน้ าละ
ค่ าธรรมเนียม 3 บาท
หมายเหตุ (ค่าธรรมเนี ยมการให้คํารับรองสําเนาถูกต้องคํารับรองละ 5 บาท)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ติดต่อด้ วยตนเองที
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถ.แจ้ งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้ อง
หมายเหตุ-

สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน ชัน 6 ฝั งตะวันตก
เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร

2)

สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสน

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางจดหมายส่งมาที
ภักดี ถ.แจ้ งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี
หมายเหตุ-

กรุงเทพมหานคร 10210

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทาง E-Mail
หมายเหตุ-

pvb@treasury.go.th

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์

02-1422465-67

หมายเหตุ5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนธนารักษ์ พืนทีทุกพืนที (ทีทีดิน/อาคารชุดตังอยู่)
หมายเหตุ-

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก

272/272

1)

แบบการขอใช้ บริ การข้ อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์
-

19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์

21/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว

จัดทําโดย

ศิริวรรณ วงษ์ ออ่ น

อนุมัตโิ ดย

วิลาวัลย์ วีระกุล

เผยแพร่ โดย บุษยา เจริ ญผล

