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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรก่อสร้ำงสะพำน ทำงเชื่อม วำงท่อระบำยนำ ทำทำงเข้ำ-ออก ผ่ำนที่รำชพัสดุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การก่อสร้างสะพาน ทางเชื่อม วางท่อระบายน้า ทาทางเข้า-ออก ผ่านที่ราชพัสดุ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ 0
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
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10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การก่อสร้างสะพาน ทางเชื่อม วางท่อระบายน้า ทาทางเข้าออก ผ่านที่ราชพัสดุ 14/07/2558 15:43
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์:
0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพัฒนาที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์กาหนด และ
ก่อนที่ผู้ยื่นคาขอจะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
รับคาร้อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

หมำยเหตุ

-
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ที่

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

2)

ตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบแบบแปลนและ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

3)

หมำยเหตุ

-

พะเยา

รวบรวมข้อมูลกาหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ

7 วันทาการ

พิจารณา
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

30 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

จัดทาแผนที่
การพิจารณา

4)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ

5 วันทาการ

ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 43 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจำตัว

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

ประชำชน
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

3)

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

4)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

กรมกำรปกครอง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1)

2)

หมำยเหตุ

1

1

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

1

1

ชุด

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบแปลนพร้ อม -

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

7

0

ชุด

-

-

3

0

ชุด

-

-

3

0

ชุด

-

-

3

0

ชุด

-

รำยกำรประกอบ
แบบแปลน
รำยกำรคำนวณ
โครงสร้ ำงอำคำร
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม

3)

ควบคุมและ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
สำเนำ

4)

ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

สถำปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
5)

สัญญำเช่ำ

สำนักงำนธนำรักษ์ 1

0

ฉบับ

-

1

ชุด

(กรณีมอบอำนำจ
หนังสือมอบ

พื ้นที่พะเยำ
หนังสือมอบ
อำนำจ

-

1

อำนำจ ผู้มอบ
อำนำจ - สำเนำ
บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจำตัว
6)

ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบอำนำจ สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง )

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดตำมระเบียบฯ
- ค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเป็นเงินก้อนเดียว (จานวนเงินที่..)
- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ
- ค่าธรรมเนียมการรังวัด
- วางหลักประกันความเสียหายระหว่างการก่อสร้าง
- และเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน1) ติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลัง
เก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ-
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2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียน3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขยำยระยะเวลำกำรก่อสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ 0
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0

9/265

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงคลัง 13/07/2558 14:08
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์:
0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
รับคาร้อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

หมำยเหตุ

-
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ที่

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

2)

ตรวจสอบผลงานและ
ระยะเวลาที่ขอขยายการ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

3)

ตรวจสอบหลักฐานและ
รวบรวมข้อมูลกาหนด

ตรวจสอบหลักฐานและ
รวบรวมข้อมูลกาหนด

หมำยเหตุ

-

พะเยา
7 วันทาการ

เงื่อนไขพร้อมเสนอ
ความเห็นผู้มีอานาจ
พิจารณา
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

10 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

ก่อสร้าง
การพิจารณา

4)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา

5 วันทาการ

ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา

-

เงื่อนไขพร้อมเสนอ
ความเห็นผู้มีอานาจ
พิจารณา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 23 วันทาการ

14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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1)

กรณีนิติบคุ คล
- สำเนำหนังสือ
รับรองกำรจด
ทะเบียนนิติ
บุคคลและ
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอำนำจ
ให้ ดำเนินกำร
แทน)

1

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1)

ไม่มีเอกสำรที่
ต้ องยื่นประกอบ

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
0

1

ฉบับ

-

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
-

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดตำมระเบียบฯ
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาต 100 บาท
- ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างก่อสร้างเท่ากับค่าเช่าอาคาร
- และเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
หมำยเหตุ -

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน1) ติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลัง
เก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ-
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2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียน3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสำรกำรเช่ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสารการเช่า
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ 0
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 3
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
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10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสารการเช่า 14/07/2558
16:36
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์:
0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ข้อ 24 กาหนดให้การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ
การใช้สิทธิตามสัญญาเช่า การบอกเลิกสัญญาเช่า การจัดทาสัญญาต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือการจัดให้เช่า การใช้สิทธิ
ตามสัญญาต่างตอบแทนและการบอกเลิกสัญญาต่างตอบแทน ให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมธนารักษ์ ซึ่งตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวผู้เช่าที่ดินราชพัสดุที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อ -ชื่อสกุล จึงสามารถดาเนินการได้โดยความเห็นชอบจาก
กรมธนารักษ์ โดยเงื่อนไขในการยื่นคาขอจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์กาหนดและก่อนที่ผู้ยื่นคาขอจะลง
นามในคาขอจะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถู กต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ และในการ
รับคาขอเอกสารหลักฐานที่ต้องแนบประกอบในการยื่นคาขอให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขันตอน ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขันตอน
หน่วยงำนที่
กำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

1.รับคาร้อง ตรวจสอบ

3.5 ชั่วโมง

สานักงาน

-
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ที่

ประเภทขันตอน

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

เอกสาร รวบรวมเสนอ
ความเห็น

2)

การลงนาม/

2. ผู้มีอานาจพิจารณา

คณะกรรมการมีมติ

อนุมัติพร้อมแจ้งผู้เช่า

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
3.5 ชั่วโมง

สานักงาน

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 1 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจำตัว

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

ประชำชน
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

3)

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

4)

หนังสือรับรองนิติ กรมกำรปกครอง
บุคคล

1

1

ฉบับ

-
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1)

2)

3)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

สัญญำเช่ำ

สำนักงำนธนำรักษ์ 1
พื ้นที่พะเยำ

0

ฉบับ

-

ใบสำคัญแสดง

สำนักงำนธนำรักษ์ 1

0

ฉบับ

-

กำรเช่ำที่รำช
พัสดุ

พื ้นที่พะเยำ

บัตรประจำตัวผู้
เช่ำ

สำนักงำนธนำรักษ์ 1
พื ้นที่พะเยำ

0

ฉบับ

-

หนังสือมอบ

-

1

ฉบับ

(กรณีมอบอำนำจ

อำนำจ

1

หนังสือมอบ
อำนำจ ผู้มอบ
อำนำจ - สำเนำ
บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว

4)

เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ผู้รับมอบอำนำจ สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง )

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดตำมระเบียบฯ
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน1) ติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลัง
เก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ-
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2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียน3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอแก้ไขแบบแปลนกำรก่อสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545

2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 2
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
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10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงคลัง 13/07/2558 11:48
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์:
0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
รับคาร้อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

หมำยเหตุ

-
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ที่

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
รวบรวมข้อมูล

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
2 วันทาการ

2)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
การพิจารณา

ตรวจสอบแบบแปลน

3)

40 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา
การพิจารณา

รวบรวมข้อมูลกาหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ

4)

5)

7 วันทาการ

พิจารณาเงื่อนไขเสนอผู้มี
อานาจอนุมัติหลักการ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา
3 วันทาการ

ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 53 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1)

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

-

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ถ้ ำมี)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
ประชำชน

-

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(
(สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ

2)

หรื อ บัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
)

3)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

-

1

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1)

แบบแปลนพร้ อม รำยกำรประกอบ

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

ฉบับ

-

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

7

0

ชุด

-

3

0

ชุด

-

แบบแปลน
2)

รำยกำรคำนวณ
โครงสร้ ำงอำคำร

-
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ที่

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
3)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

3

0

ชุด

-

-

3

0

ชุด

-

-

1

1

ฉบับ

-

วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
สำเนำ

4)

ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
กรณีนิติบคุ คล
- สำเนำหนังสือ

5)

รับรองกำรจด
ทะเบียนนิติ
บุคคลและ
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอำนำจ
ให้ ดำเนินกำร
แทน)
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ที่

กรณีมอบอำนำจ หนังสือมอบ
อำนำจ ผู้มอบ
อำนำจ - สำเนำ
บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ
บัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
- สำเนำทะเบียน
บ้ ำนพร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบอำนำจ
- สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
- สำเนำทะเบียน
บ้ ำนพร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
16. ค่ำธรรมเนียม
1) ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดตำมระเบียบฯ
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ และเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน1) ติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลัง
เก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียน3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ–

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-
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5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอเช่ำที่ดินรำชพัสดุแทนผู้เช่ำเดิมที่ถึงแก่กรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 2
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 10
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 2
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
13/07/2558 16:17
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11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์:
0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

รับคาร้องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน

หมำยเหตุ

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
การพิจารณา

2)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่ 15 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-

29/265

ที่

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

3)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

จัดทาประกาศขอเช่าเสนอผู้ 3 วันทาการ
มีอานาจลงนามในประกาศ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
การพิจารณา

ปิดประกาศ

30 วันทาการ สานักงาน

4)

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
การพิจารณา

5)

6)

-

รวบรวมข้อมูลกาหนด

7 วันทาการ

เงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ
อนุมัติ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอานาจอนุมัติพร้อมแจ้ง
ผู้ขอ

สานักงาน

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
3 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 59 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ทะเบียนสมรส
1)

กรมกำรปกครอง

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(- คูส่ มรสของผู้
เช่ำเดิม (คูส่ มรส
โดยชอบด้ วย
กฎหมำย)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ใบจดทะเบียน
สมรส (ฉบับจริง)
หย่ำ และถ่ำย
สำเนำพร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
กรณีที่มีชีวิต
อยู่ บัตรประชำชน
และทะเบียนบ้ ำน
ของคูส่ มรส
และถ่ำยสำเนำ
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
กรณีที่ไม่มี
ชีวิตอยู่ สำเนำใบ
มรณบัตร พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง

บัตรประจำตัว
ประชำชน
2)

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

(บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ (ฉบับ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
จริง) และถ่ำย
สำเนำพร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง ของผู้เช่ำ
แทนและผู้ที่สละ
สิทธิกำรเช่ำ
ทังหมด)
้

สำเนำทะเบียน

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

บ้ ำน

(ทะเบียนบ้ ำน
(ฉบับจริง) และ
ถ่ำยสำเนำ พร้ อม
รับรองสำเนำ

3)

ถูกต้ องของของผู้
เช่ำแทน และผู้ที่
สละสิทธิกำรเช่ำ
ทังหมด)
้

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สัญญำเช่ำฉบับ
เดิม/ใบสำคัญ
1)

แสดงกำรเช่ำ/
บัตรประจำตัวผู้
เช่ำ

สำนักงำนธนำรักษ์ 1
พื ้นที่พะเยำ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ถ้ ำเอกสำร
ดังกล่ำวสูญหำย/
ไม่พบ ให้ ไปแจ้ ง
ควำมหำยที่สถำนี
ตำรวจ และนำใบ
แจ้ งควำมหำย
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ดังกล่ำวไป
ประกอบกำร
พิจำรณำเรื่ อง
ดังกล่ำว)

2)

ใบมรณบัตรของ
ผู้เช่ำเดิม

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

เอกสำรของผู้ขอ

-

1

1

ฉบับ

(1. หนังสือสละ

เช่ำแทนผู้เช่ำเดิม
ที่ถึงแก่กรรม

สิทธิกำรเช่ำที่รำช
พัสดุที่มีลำยมือชื่อ
ผู้ที่มีสิทธิขอเช่ำ
แทนผู้เช่ำเดิม
แต่ขอสละสิทธิ
กำรเช่ำทังหมด
้
2. หนังสือกำร
สละสิทธิกำรขอ

3)

ถอนเงินประกัน
กำรเช่ำ ของ
ทำยำทที่มีสิทธิรับ
มรดก
แต่ประสงค์จะ
สละสิทธิกำรขอรับ
เงินประกันกำรเช่ำ
ทังหมด
้
3. บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ (ฉบับ
จริง) และถ่ำย
สำเนำพร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง ของผู้เช่ำ
แทนและผู้ที่สละ
สิทธิกำรเช่ำ
ทังหมด
้
4. ทะเบียนบ้ ำน
(ฉบับจริง) และ
ถ่ำยสำเนำ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องของของผู้
เช่ำแทน และผู้ที่
สละสิทธิกำรเช่ำ
ทังหมด
้
5. คูส่ มรสของผู้
ที่สละสิทธิกำร
เช่ำ/สละสิทธิกำร
ขอถอนเงินประกัน
(คูส่ มรสโดยชอบ
ด้ วยกฎหมำย
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
สำเนำใบจด
ทะเบียนสมรส
หย่ำ พร้ อม/รับรอง
สำเนำ
กรณีที่มีชีวิต
อยู่ - สำเนำบัตร
ประชำชนและ
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนพร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
- หนังสือ
ยินยอมให้ ทำนิติ
กรรมของคูส่ มรส
ไม่กรณีที่มี
ชีวิต สำเนำใบ
มรณบัตร พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำเช่ำ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร (ชำระล่วงหน้ำเป็นรำยปี)
หมำยเหตุ -
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2)

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดเช่ำให้เช่ำ 2 เท่ำ ของค่ำเช่ำ 1 ปี (กรณียื่นคำร้องภำยหลังระยะเวลำที่ทำง
รำชกำรกำหนด)
หมำยเหตุ -

3)

ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
หมำยเหตุ (
- เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนื้อที่เกิน 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนื้อที่เกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนื้อที่เกิน 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ่งไร่
ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง)

4)

ค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตให้ไปดำเนินกำรโอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้ำง หลังละ 200.-บำท
ค่ำธรรมเนียม 200 บาท
หมำยเหตุ -

5)

เงินประกันสัญญำเช่ำ (เท่ำกับค่ำเช่ำ 1 ปี)
หมำยเหตุ -

และเงินอื่น (ถ้ามี)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน1) ติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลัง
เก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
หมายเหตุ-
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3)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียนตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอเช่ำที่ดินรำชพัสดุเพื่อประกอบกำรเกษตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1.
2.
3.
4.

ชื่อกระบวนงำน:การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร
หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร
13/07/2558 14:20
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11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์:
0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพัฒนาที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์กาหนด และ
ก่อนที่ผู้ยื่นคาขอจะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รับคาร้อง ตรวจสอบ
เอกสาร

1)
การตรวจสอบเอกสาร
2)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ตรวจสอบข้อมูลและจัดทา
แผนที่

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน

หมำยเหตุ

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
20 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-
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ที่

ประเภทขันตอน
-

3)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

จัดทาประกาศขอเช่าเสนอผู้ 3 วันทาการ
มีอานาจลงนามในประกาศ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
-

ปิดประกาศ 30 วัน

30 วัน

4)

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
การพิจารณา

5)

6)

สานักงาน

รวบรวมข้อมูลกาหนด

7 วันทาการ

เงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า

สานักงาน

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
5 วันทาการ

ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 66 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 53 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
1)

ประชำชน

กรมกำรปกครอง

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(หรื อบัตร
ประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ (ฉบับ
จริง) พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง )

2)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

1

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

แผนที่สงั เขป

สำนักงำนธนำรักษ์ 1

บริเวณที่ขอเช่ำ
หรื อแผนที่แสดง

พื ้นที่พะเยำ

ฉบับ

(พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

ตำแหน่งที่ดนิ
เพื่อขอเช่ำ
กรณีนิติบคุ คล
สำเนำหนังสือ
2)

-

1

0

ฉบับ

-

กรณีมอบอำนำจ ใช้ เอกสำร

0

0

ฉบับ

-

รับรองกำรจด
ทะเบียนนิติ
บุคคลและ
หนังสือมอบ
อำนำจ

3)

41/265

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1.1 หนังสือมอบ
อำนำจ ผู้มอบ
อำนำจ 1)
สำเนำ
บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง 2)
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนพร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับ
มอบอำนำจ และ
พยำนกำรมอบ
อำนำจ
1) สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง 2)
สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำเช่ำ (ต่อปี ) ตำมระเบียบของทำงรำชกำร
หมำยเหตุ 2)

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดให้เช่ำ 2 เท่ำของค่ำเช่ำ 1 ปี
หมำยเหตุ -

3)

ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
- เนือที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บำท
- เกินกว่ำ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 300 บำท
- เกินกว่ำ 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 500 บำท
- หำกเกินกว่ำ 10 ไร่ ขึนไป เรียกเก็บเพิ่มขึนไร่ละ 100 บำทต่อกำรรังวัดหนึ่งครัง
แต่ทังนีไม่เกินแปลงละ 1,000 บำท ต่อกำรนัดรังวัดหนึ่งครัง
หมำยเหตุ -

หมำยเหตุ
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4)

เงินประกันสัญญำเช่ำเท่ำกับค่ำเช่ำ 1 ปี
หมำยเหตุ -

5)

อัตรำค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียม หรือเงินอื่นๆ เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร
หมำยเหตุ และเงินอื่นๆ (ถ้ามี)

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน1) ติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลัง
เก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียนตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข

วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอเช่ำที่ดินรำชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่ำงอื่น (กรณียกเว้นกำรประมูลและมีอัตรำค่ำ
เช่ำคงที่แล้ว)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น (กรณียกเว้นการประมูลและมีอัตราค่าเช่าคงที่
แล้ว)
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น (กรณียกเว้น
การประมูลและมีอัตราค่าเช่าคงที่แล้ว) 13/07/2558 15:39
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพัฒนาที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์กาหนด และ
ก่อนที่ผู้ยื่นคาขอจะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รับคาร้อง ตรวจสอบ
เอกสาร

1)
การพิจารณา
2)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ตรวจสอบข้อมูลและจัดทา
แผนที่

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน

หมำยเหตุ

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
15 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-
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ที่

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

3)

4)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
รวบรวมข้อมูลกาหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
7 วันทาการ

พิจารณา
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า

5 วันทาการ

ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 28 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
ประชำชน

1)

กรมกำรปกครอง

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(หรื อบัตร
ประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ (ฉบับ
จริง) พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
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จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

2)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

(พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)

3)

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

4)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

1

1

ฉบับ

(กรณีนิติบคุ คล)

กรณีมอบอำนำจ -

1

1

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

หนังสือมอบ
อำนำจ ผู้มอบ
อำนำจ - สำเนำ
บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว

5)

เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบอำนำจ
- สำเนำบัตร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
กรณีบคุ คลกำร
ยื่นคำร้ องผู้
6)

สำนักงำนธนำรักษ์ 0
พื ้นที่พะเยำ

0

ฉบับ

-

ประสงค์ขอเช่ำ
ต้ องมำแสดงตน
และยื่นคำร้ อง
ด้ วยตนเอง

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แผนที่สงั เขป
บริเวณที่ขอเช่ำ

1)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

สำนักงำนธนำรักษ์ 1
พื ้นที่พะเยำ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
-

หรื อแผนที่แสดง
ตำแหน่งที่ดนิ
เพื่อขอเช่ำ

16. ค่ำธรรมเนียม
1) อัตรำค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียม หรือเงินอื่นๆ เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร
- ค่าเช่า (ต่อปี ) ตามระเบียบของทางราชการ- ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าในอัตราร้อยละสองของราคาที่ดินคูณ
ด้วยจานวนปีที่ให้เช่า หรือตามที่ราชการกาหนด- ค่าธรรมเนียมการรังวัด
เนื้อที่ไม่เกิน 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 ขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100 บาทต่อการรังวัดหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ไม่เกินแปลงละ 1,000 บาท
ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง- เงินประกันสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่า 1 ปี- อัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นๆ
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า)
ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
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หมายเหตุ3)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอเช่ำอำคำรรำชพัสดุแทนผู้เช่ำเดิมที่ถึงแก่กรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
14/07/2558 14:14
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11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
รับคาร้อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
การพิจารณา
2)

ตรวจสอบข้อมูลและจัดทา
แผนที่

15 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-
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ที่

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
ตรวจสอบสภาพอาคาร

3)

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

20 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
การพิจารณา
4)

จัดทาประกาศขอเช่าเสนอผู้ 3 วันทาการ
มีอานาจลงนามในประกาศ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา
การพิจารณา

ปิดประกาศ

30 วัน

5)

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
การพิจารณา

6)

รวบรวมข้อมูลกาหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ

7 วันทาการ

พิจารณาอนุมัติ
7)

สานักงาน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา
3 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 79 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

สัญญำเช่ำฉบับ

สำนักงำนธนำรักษ์ 1

เดิม

พื ้นที่พะเยำ

1

ฉบับ

(ถ้ ำเอกสำร
ดังกล่ำวสูญหำย/
ไม่พบ ให้ ไปแจ้ ง
ควำมหำยที่สถำนี
ตำรวจ โดยนำใบ

1)

บันทึกประจำวัน
ดังกล่ำวไป
ประกอบกำร
พิจำรณำเรื่ อง
ดังกล่ำว)

2)

ใบมรณบัตรของ
ผู้เช่ำเดิม

กรมกำรปกครอง

คูส่ มรสของผู้เช่ำ เดิม (คูส่ มรสโดย
ชอบด้ วย
3)

กฎหมำย) ใบจดทะเบียน
สมรส/หย่ำ (ฉบับ
จริง) และถ่ำย
สำเนำ พร้ อม

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง กรณี
ที่มีชีวิตอยู่ บัตร
ประจำตัว
ประชำชนและ
ทะเบียนบ้ ำน
(ฉบับจริง)
และถ่ำยสำเนำ
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
กรณีที่ไม่มีชีวิต
สำเนำใบมรณ
บัตร พร้ อม
รับรองสำเนำ
(ฉบับจริง)
เอกสำรที่ทำยำท โดยธรรมของผู้

4)

1

1

ฉบับ

(1. หนังสือสละ
สิทธิกำรเช่ำที่รำช

เช่ำเดิมที่ถึงแก่
กรรม จะต้ อง

พัสดุ
2. หนังสือกำรสละ

จัดเตรี ยมให้
ครบถ้ วน

สิทธิกำรขอถอน
เงินประกัน
3. บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ (ฉบับ
จริง) และถ่ำย
สำเนำ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง ของผู้เช่ำ
แทน/ผู้ที่สละสิทธิ
กำรเช่ำทังหมด
้
4. ทะเบียนบ้ ำน
(ฉบับจริง) และ
ถ่ำยสำเนำ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง ของผู้ขอ
เช่ำแทน/
ผู้ที่สละสิทธิกำร
เช่ำทังหมด
้
5. หลักฐำนกำร
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ
สกุล (ฉบับจริง)
และถ่ำยสำเนำ
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง (ถ้ ำ
มี)

หนังสือมอบ
5)

อำนำจ

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอำนำจ
ผู้มอบอำนำจ สำเนำบัตร
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ
บัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนพร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบอำนำจ
และพยำนกำร
มอบอำนำจ
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนพร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดตำมระเบียบฯ
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาระล่วงหน้าเป็นรายปี)
2) ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าอาคารที่ราชพัสดุ
อาคาร = (ร้อยละ 20 ของราคาที่ดิน + (ราคาก่อสร้างอาคารปัจจุบัน – ค่าเสื่อมตามสภาพ) * จานวนปีที่ให้เช่า
15
3) ค่าธรรมเนียมการรังวัด
3.1 เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
3.2 เนื้อที่เกิน 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
3.3 เนื้อที่เกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
3.4 เนื้อที่เกิน 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัด
เป็นหนึ่งไร่ ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
4) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ไปดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างหลังละ 200.-บาท
5) เงินประกันสัญญาเช่า (เท่ากับค่าเช่า 1 ปี)
และเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน1) ติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลัง
เก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02 278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียนตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

61/265

19. หมำยเหตุ
คู่มืออยุ่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุสัญญำเช่ำอำคำรรำชพัสดุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 7
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 1
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ 14/07/2558
16:35
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

รับคาร้องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทาการ

1)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน

หมำยเหตุ

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
การพิจารณา

2)

ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่ 15 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา
การพิจารณา
3)

ตรวจสอบสภาพอาคาร

20 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-
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ที่

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

4)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

รวบรวมข้อมูลกาหนด
เงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ

7 วันทาการ

อนุมัติ
5)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา

ผู้มีอานาจอนุมัติพร้อมแจ้ง
ผู้ขอ

3 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 46 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
ประชำชน

1)

กรมกำรปกครอง

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(หรื อบัตร
ประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ (ฉบับ
จริง) และถ่ำย
สำเนำพร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
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จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

2)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

(พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง )

3)

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ำมี พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)

1

1

ฉบับ

(กรณีนิติบคุ คล
สำเนำหนังสือ
รับรองกำรจด

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ

4)

อำนำจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอำนำจ
ให้ ดำเนินกำร
แทน))
หนังสือมอบ
อำนำจ ผู้มอบ
อำนำจ 1)
สำเนำ
5)

บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร

-

1

1

ฉบับ

(ถ้ ำมี)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง 2)
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนพร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับ
มอบอำนำจ และ
พยำนกำรมอบ
อำนำจ
1) สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำ
ตัวข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง 2)
สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

สัญญำเช่ำฉบับ
ผู้เช่ำ

สำนักงำนธนำรักษ์ 1
พื ้นที่พะเยำ

0

ฉบับ

-

หมำยเหตุ กรณี

-

0

ฉบับ

-

1

ที่อำคำรรำชพัสดุ
อยูใ่ นควำม
ครอบครองใช้
ประโยชน์ของ

2)

ส่วนรำชกำรใน
กำรยื่นขอต่ออำยุ
สัญญำเช่ำ
อำคำรรำชพัสดุ
จะต้ องแนบ
หนังสือให้ ควำม
ยินยอมของส่วน
รำชกำรนันๆ
้ มำ
พร้ อมด้ วย

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาระล่วงหน้าเป็นรายเดือน)
หมายเหตุ 2)

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าตามระเบียบของทางราชการ
2.1
2.2

เพื่อใช้ในกิจการอันเป็นสาธารณกุศลที่ไม่ได้มุ่งหากาไร ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เพื่อประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก 2.1 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อครบกาหนดอายุสัญญาเช่า ดังนี้
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2.2.1 กรณีขอต่ออายุสัญญาเช่า 5 ปี ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเท่ากับ
ร้อยละ 30 {[ร้อยละ 20 ของราคาที่ดิน +(ราคาก่อสร้างอาคารปัจจุบัน-ค่าเสื่อมตามสภาพ)]/15} x 5
2.2.2 กรณีต่ออายุสัญญาเช่าครั้งละ ไม่เกิน 3 ปี ให้
หมายเหตุ 3)

ค่าธรรมเนียมการรังวัด
3.1
3.2

เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
เนื้อที่เกิน 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง

3.3 เนื้อที่เกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
3.4 เนื้อที่เกิน 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ่งไร่
ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
หมายเหตุ
4)

ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร
เนื้อที่ปลูกสร้างไม่เกิน 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บในอัตรา 200.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง ถ้าเนื้อที่ปลูกสร้าง
เกินกว่า 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นตามส่วน ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินครั้งละ 2,000.- บาท
หมายเหตุ -

5)

เงินประกันสัญญาเช่า (เท่ากับค่าเช่า 3 เดือน)
หมายเหตุ -

และเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน1) ติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลัง
เก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ-
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2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียนตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

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

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอนำที่ดินรำชพัสดุไปจัดให้เช่ำช่วงหรือกำรจัดหำประโยชน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอนาที่ดินราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือการจัดหาประโยชน์
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 1
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอนาที่ดินราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือการจัดหา
ประโยชน์ 13/07/2558 12:23
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11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
/ติดต่อด้วยตนเอง ณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

รับคาร้องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
การพิจารณา
2)

ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่ 15 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-

72/265

ที่

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

3)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

รวบรวมข้อมูลกาหนด
เงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ

7 วันทาการ

อนุมัติ
4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา

ผู้มีอานาจอนุมัติพร้อมแจ้ง
ผู้ขอ

3 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 26 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
ประชำชน

1)

กรมกำรปกครอง

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ถูกต้ อง )

2)
3)

สำเนำทะเบียน

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

บ้ ำน
ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

สัญญำเช่ำฉบับผู้ สำนักงำนธนำรักษ์ 1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

เช่ำ (ฉบับจริง)

พื ้นที่พะเยำ

กรณีนิติบคุ คล สำเนำหนังสือ

-

1

1

ฉบับ

-

กรณีมอบอำนำจ -

1

1

ฉบับ

-

รับรองกำรจด
ทะเบียนนิติ
2)

บุคคลและ
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอำนำจ
ให้ ดำเนินกำร
แทน)

3)

หนังสือมอบ
อำนำจ ผู้มอบ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อำนำจ - สำเนำ
บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบอำนำจ
- สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำเช่ำ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร (ชำระล่วงหน้ำเป็นรำยปี)
หมำยเหตุ 2)

ค่ำเช่ำเพิ่ม กรณีนำไปให้เช่ำช่วงหรือจัดหำประโยชน์
หมำยเหตุ ( - กรณีนาไปให้เช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การเช่าเดิม ให้ปรับปรุงอัตราค่าเช่า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25
- กรณีนาไปให้เช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การเช่าเดิมให้ปรับปรุงอัตราค่า
เช่าเป็นอัตราตามวัตถุประสงค์ของการให้เช่าช่วงหรือนาไปจัดหาประโยชน์อย่างอื่นแล้วปรับปรุงอัตราค่าเช่า
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 )

3)

ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ (- เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนื้อที่เกิน 1 ไร่แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนื้อที่เกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนื้อที่เกิน 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็น)

4)

เงินประกันสัญญำเช่ำ (เท่ำกับค่ำเช่ำ 1 ปี รวมกับค่ำเช่ำช่วง)
หมำยเหตุ และเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน1) ติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลัง
เก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02 278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียนตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอนำสิทธิกำรก่อสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงกำรคลัง ไปผูกพันเงินกู้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอนาสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ไปผูกพันเงินกู้
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอนาสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลัง ไปผูกพันเงินกู้ 14/07/2558 17:07
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
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/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
รับคาร้อง ตรวจสอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วันทาการ

เอกสาร

1)
การพิจารณา
2)

รวบรวมข้อมูลกาหนด
เงื่อนไขเสนอความเห็น

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน

หมำยเหตุ

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
5 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา
3)

การลงนาม/

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการมีมติ

พร้อมแจ้งผู้ขอ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 9 วันทาการ

3 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-

80/265

14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
ประชำชน

กรมกำรปกครอง

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจำตัว

1)

ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
2)
3)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

ใบสำคัญกำร

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

เปลี่ยนชื่อ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1)

สัญญำก่อสร้ ำง
อำคำรยก

สำนักงำนธนำรักษ์ 1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
-
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

กรรมสิทธิ์ให้
พื ้นที่พะเยำ
กระทรวงกำรคลัง
หนังสือหรื อ
หลักฐำนยินยอม
2)

1

1

ฉบับ

ให้ ก้ เู งินจำก
สถำบันกำรเงิน

(โดยระบุวงเงิน
และระยะเวลำที่
ขอกู้)

หรื อผู้ให้ ก้ ู
กรณีนิติบคุ คล

-

1

1

ฉบับ

( สำเนำหนังสือ
รับรองกำรจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ

3)

อำนำจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอำนำจ
ให้ ดำเนินกำร
แทน) )
หนังสือมอบ
อำนำจ

4)

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอำนำจ
ผู้มอบอำนำจ สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบอำนำจ สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง )

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดตำมระเบียบฯ
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขาย จานอง ขายฝากให้เรียกเก็บในสัญญาละ 200 บาท/ครั้ง

83/265

- ค่าธรรมการอนุญาตให้นาสิทธิการเช่าช่วงกรณีที่ผู้เช่าได้ให้ความยินยอมด้วยแล้วไปทาเงื่อนไขผูกพันในการกู้
เงิน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.5 ของเงินกู้ ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกิน 100,000 บาท
- เงินอื่นๆ (ถ้ามี)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลัง
เก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียนตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอนำอำคำรรำชพัสดุไปเช่ำช่วงหรือจัดหำประโยชน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอนาอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอนาอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์
13/07/2558 14:27
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
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/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

รับคาร้องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทาการ

1)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
การตรวจสอบเอกสาร
2)

ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่ 15 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา
การตรวจสอบเอกสาร
3)

ตรวจสอบสภาพอาคาร

20 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-
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ที่

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

4)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
รวบรวมข้อมูลกาหนด
เงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

20 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

อนุมัติ
5)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

-

พะเยา

5.
ผู้มีอานาจอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้ขอ

3 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 46 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
ประชำชน

1)

กรมกำรปกครอง

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ บัตรประจำ
ตัวข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง )
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จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

2)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

3)

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1)

2)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

สัญญำเช่ำฉบับผู้ สำนักงำนธนำรักษ์ 1
เช่ำ
พื ้นที่พะเยำ

1

ฉบับ

-

กรณีนิติบคุ คล สำเนำหนังสือ

-

1

1

ฉบับ

-

กรณีมอบอำนำจ -

1

1

ฉบับ

-

รับรองกำรจด
ทะเบียนนิติ
บุคคลและ
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอำนำจ
ให้ ดำเนินกำร
แทน)

3)

หนังสือมอบ
อำนำจ ผู้มอบ
อำนำจ - สำเนำ
บัตรประจำตัว
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบอำนำจ
- สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำ
ตัวข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำเช่ำ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร (ชำระล่วงหน้ำเป็นรำยเดือน)
หมำยเหตุ 2)

ค่ำเช่ำเพิ่ม กรณีนำไปให้เช่ำช่วงหรือจัดหำประโยชน์
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ (- กรณีนาไปให้เช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การเช่าเดิม ให้ปรับปรุงอัตราค่าเช่า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25
- กรณีนาไปให้เช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การเช่าเดิมให้ปรับปรุงอัตราค่าเช่าเป็น
อัตราตามวัตถุประสงค์ของการให้เช่าช่วงหรือนาไปจัดหาประโยชน์อย่างอื่นแล้วปรับปรุงอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 25)

3)

ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
หมำยเหตุ (- เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนื้อที่เกิน 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนื้อที่เกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนื้อที่เกิน 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ่งไร่
ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง)

4)

ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสภำพอำคำร
หมำยเหตุ (- เนื้อที่ปลูกสร้างไม่เกิน 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บในอัตรา 200.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง ถ้า
เนื้อที่ปลูกสร้างเกินกว่า 50 ตารางวา ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นตามส่วน ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินครั้งละ 2,000.- บาท)

5)

เงินประกันสัญญำเช่ำ (เท่ำกับค่ำเช่ำ 3 เดือน รวมกับค่ำเช่ำช่วง)
หมำยเหตุ และเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลัง
เก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียนตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

92/265

19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข

วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรเช่ำที่ดินรำชพัสดุ กรณีที่ต้องรับฟังควำมคิดเห็น
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ กรณีที่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ
กรณีที่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 13/07/2558 15:58
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11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

รับคาร้องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทาการ

1)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
การพิจารณา
2)

2.
ตรวจสอบรังวัด
จัดทาแผนที่

15 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-
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ที่

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

3)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ประกาศรับฟังความคิดเห็น 30 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
การพิจารณา
4)

รวบรวมข้อมูลกาหนด
เงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ

7 วันทาการ

อนุมัติ
5)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา

5.
ผู้มีอานาจอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้ขอ

5 วันทาการ

ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 58 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
ประชำชน
1)

กรมกำรปกครอง

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจำตัว
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

2)
3)

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

สำเนำทะเบียน

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

บ้ ำน

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1)

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

2.
สัญญำ
เช่ำฉบับผู้เช่ำ

สำนักงำนธนำรักษ์ 1
พื ้นที่พะเยำ

0

ฉบับ

-

กรณีนิติบคุ คล -

-

1

ฉบับ

-

สำเนำหนังสือ
รับรองกำรจด

2)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

ทะเบียนนิติ
บุคคลและ
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอำนำจ
ให้ ดำเนินกำร
แทน)

1
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ที่

กรณีมอบอำนำจ หนังสือมอบ
อำนำจ ผู้มอบ
อำนำจ - สำเนำ
บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
3)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบอำนำจ
- สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำเช่ำ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร (ชำระล่วงหน้ำเป็นรำยปี)
หมำยเหตุ 2)

ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
หมำยเหตุ (- เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนื้อที่เกิน 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนื้อที่เกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนื้อที่เกิน 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ่งไร่
ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง)

3)

ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลนอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ยกเว้นอาคารและสิ่งปลูก
สร้างตาม (1)-(8) ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจแบบตารางเมตรละ 2 บาท ของพื้นที่แต่ละชั้นรวมกันหรือ
ร้อยละ 0.1 ของราคาก่อสร้าง แล้วแต่จานวนไหนจะมากกว่า แต่ต้องไม่ต่ากว่า 100.- บาท ในทุกกรณี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

อาคารตึกแถวอยู่อาศัย ตารางเมตรละ 2 บาท
อาคารไม้อยู่อาศัย ตารางเมตรละ 1 บาท
อาคาร ค.ส.ล. ตารางเมตรละ 1 บาท
ถนน ตารางเมตรละ 1 บาท
สะพาน ตารางเมตรละ 2 บาท
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(6)
(7)
(8)
4)

รั้วคอนกรีต ตารางเมตรละ 1 บาท
เขื่อน ค.ส.ล. ตารางเมตรละ 2 บาท
เขื่อนไม้ ตารางเมตรละ 1 บาท

เงินประกันสัญญำเช่ำ (เท่ำกับอัตรำค่ำเช่ำ 1 ปี)
หมำยเหตุ -

และเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า)
ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียนตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรเช่ำที่ดินรำชพัสดุที่ กรณีไม่ต้องรับฟังควำม
คิดเห็นตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ (จำกเพื่ออยู่อำศัย เป็นเพื่อประกอบกำรเกษตร หรือจำกเพื่อ
ประกอบกำรเกษตร เป็นเพื่ออยู่อำศัย)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุที่ กรณีไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพื่ออยู่อาศัย เป็นเพื่อประกอบการเกษตร หรือจากเพื่อประกอบการเกษตร เป็น
เพื่ออยู่อาศัย)
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุที่
กรณีไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพื่ออยู่อาศัย เป็นเพื่อประกอบการเกษตร หรือ
จากเพื่อประกอบการเกษตร เป็นเพื่ออยู่อาศัย) 13/07/2558 15:21
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11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

รับคาร้องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
การตรวจสอบเอกสาร
2)

ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่ 15 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-
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ที่

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

3)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

รวบรวมข้อมูลกาหนด
เงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ

7 วันทาการ

อนุมัติ
4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา

ผู้มีอานาจอนุมัติพร้อมแจ้ง
ผู้ขอ

5 วันทาการ

ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 28 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
ประชำชน

กรมกำรปกครอง

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว

1)

เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
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จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

2)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

3)

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1)

2)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

สัญญำเช่ำฉบับผู้ สำนักงำนธนำรักษ์ 1
เช่ำ
พื ้นที่พะเยำ

0

ฉบับ

-

กรณีนิติบคุ คล สำเนำหนังสือ

-

1

1

ฉบับ

-

กรณีมอบอำนำจ -

1

1

ฉบับ

-

รับรองกำรจด
ทะเบียนนิติ
บุคคลและ
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอำนำจ
ให้ ดำเนินกำร
แทน)

3)

หนังสือมอบ
อำนำจ ผู้มอบ
อำนำจ - สำเนำ
บัตรประจำตัว
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ บัตรประจำ
ตัวข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบอำนำจ
- สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำเช่ำ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร (ชำระล่วงหน้ำเป็นรำยปี)
หมำยเหตุ 2)

ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ (- เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนื้อที่เกิน 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนื้อที่เกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนื้อที่เกิน 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ่งไร่
ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง

เงินประกันสัญญำเช่ำ (เท่ำกับค่ำเช่ำ 1 ปี)
หมำยเหตุ และเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
3)

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า)
ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
หมายเหตุช่องทำงกำรร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
หมายเหตุ-

107/265

4)

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุช่องทำงกำรร้องเรียนตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอเปลี่ยนแปลงสภำพพืนที่หรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังนำใดๆ หรือตัด
ฟันต้นไม้ยืนต้นในที่ดินที่เช่ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอเปลี่ยนหรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังน้าใดๆ หรือตัดฟันต้นไม้ยืนต้นในที่ดินที่เช่า
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ 0
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอเปลี่ยนหรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังน้าใดๆ
หรือตัดฟันต้นไม้ยืนต้นในที่ดินที่เช่า 14/07/2558 17:05
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
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/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
รับคาร้อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
การพิจารณา

ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่ 15 วันทาการ สานักงาน

2)

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
การพิจารณา

3)

-

รวบรวมข้อมูลกาหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา

7 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-
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ที่

4)

ประเภทขันตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า

3 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา

หมำยเหตุ

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 0 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจำตัว

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

ประชำชน
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

3)

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

4)

หนังสือรับรองนิติ กรมกำรปกครอง
บุคคล

1

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่
1)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

สัญญำเช่ำ

สำนักงำนธนำรักษ์ 1
พื ้นที่พะเยำ

0

ฉบับ

-

หนังสือมอบ
อำนำจ

-

1

ฉบับ

(กรณีมอบอำนำจ
หนังสือมอบ

1

อำนำจ ผู้มอบ
อำนำจ - สำเนำ
บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
2)

บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบอำนำจ สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง )

16. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ดาเนินการ 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมการรังวัด
หมายเหตุ : ห้ามนาดินออกนอกพื้นที่เขตเช่า
- และเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน1) ติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลัง
เก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-
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3)

ช่องทำงกำรร้องเรียน3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอรับสิทธิกำรก่อสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงกำรคลังแทนผู้ได้รับสิทธิ
ก่อสร้ำงอำคำรฯ ที่ถึงแก่กรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานะนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังแทนผู้ได้รับสิทธิก่อสร้าง
อาคารฯ ที่ถึงแก่กรรม
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2) คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
3)
4)

ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลังแทนผู้ได้รับสิทธิก่อสร้างอาคารฯ ที่ถึงแก่กรรม 14/07/2558 15:19
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11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
รับคาร้อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
การพิจารณา
2)

รวมรวมข้อมูลเสนอจัดทา
ประกาศการขอรับสิทธิการ
ก่อสร้าง

4 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-
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ที่

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
ปิดประกาศ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
30 วัน

3)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
การพิจารณา
4)

กาหนดเงื่อนไขเสนอผู้มี
อานาจพิจารณา

7 วัน

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา
5)

การลงนาม/

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการมีมติ

พร้อมแจ้งผู้เช่า

3 วัน

สานักงาน

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

117/265

ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สัญญำเช่ำฉบับ
เดิม

สำนักงำนธนำรักษ์ 1
พื ้นที่พะเยำ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ถ้ ำเอกสำร
ดังกล่ำวสูญหำย/
ไม่พบ ให้ ไปแจ้ ง
ควำมหำยที่สถำนี
ตำรวจ โดยนำใบ
บันทึกประจำวัน

1)

ดังกล่ำวไป
ประกอบกำร
พิจำรณำเรื่ อง
ดังกล่ำว)
2)

ใบมรณบัตรของ

กรมกำรปกครอง

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

( - ใบจด

ผู้เช่ำเดิม
คูส่ มรสของผู้เช่ำ -

3)

1

เดิม (คูส่ มรสโดย
ชอบด้ วย

ทะเบียนสมรส/
หย่ำ (ฉบับจริง)

กฎหมำย)

และถ่ำยสำเนำ
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
กรณีที่มีชีวิตอยู่
บัตรประจำตัว
ประชำชนและ
ทะเบียนบ้ ำน
(ฉบับจริง)
และถ่ำยสำเนำ
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
กรณีที่ไม่มีชีวิต
สำเนำใบมรณ
บัตร พร้ อมรับรอง
สำเนำ (ฉบับจริง)

เอกสำรที่ทำยำท โดยธรรมของผู้

1

1

ฉบับ

(1. หนังสือสละ
สิทธิกำรเช่ำที่รำช

เช่ำเดิมที่ถึงแก่
กรรม จะต้ อง

พัสดุ
2. หนังสือกำรสละ

จัดเตรี ยมให้
ครบถ้ วน

สิทธิกำรขอถอน
เงินประกัน
3. บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว

4)

เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ (ฉบับ
จริง) และถ่ำย
สำเนำ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง ของผู้เช่ำ
แทน/ผู้ที่สละสิทธิ
กำรเช่ำทังหมด
้
4. ทะเบียนบ้ ำน
(ฉบับจริง) และ
ถ่ำยสำเนำ พร้ อม
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง ของผู้ขอ
เช่ำแทน/
ผู้ที่สละสิทธิกำร
เช่ำทังหมด
้
5. หลักฐำนกำร
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ
สกุล (ฉบับจริง)
และถ่ำยสำเนำ
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
(ถ้ ำมี)

หนังสือมอบ
อำนำจ

-

1

1

ฉบับ

( กรณีมอบ
อำนำจ
ผู้มอบอำนำจ สำเนำบัตร
ประจำตัว

5)

ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ
บัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนพร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบอำนำจ
และพยำนกำร
มอบอำนำจ
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนพร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
)
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16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำเช่ำ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร (ชำระล่วงหน้ำเป็นรำยปี)
หมำยเหตุ 2)

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดเช่ำให้เช่ำ 2 เท่ำ ของค่ำเช่ำ 1 ปี (กรณียื่นคำร้องภำยหลังระยะเวลำที่ทำง
รำชกำรกำหนด)
หมำยเหตุ -

3)

ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
หมำยเหตุ (
- เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนื้อที่เกิน 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนื้อที่เกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนื้อที่เกิน 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ่งไร่
ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง)

4)

ค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตให้ไปดำเนินกำรโอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้ำง หลังละ 200.-บำท
ค่ำธรรมเนียม 200 บาท
หมำยเหตุ -

5)

เงินประกันสัญญำเช่ำ (เท่ำกับค่ำเช่ำ 1 ปี)
หมำยเหตุ -

และเงินอื่น (ถ้ามี)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลัง
เก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ-
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2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02 278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียนตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข

วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตปลูกสร้ำงบ้ำนพักอำศัยบนที่ดินรำชพัสดุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานะนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ 0
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 4
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ
13/07/2558 15:47
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
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/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
รับคาร้อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
การพิจารณา

ที่ และตรวจแบบแปลน

2)
การพิจารณา
3)

ตรวจสอบข้อมูล จัดทาแผน 30 วันทาการ สานักงาน

รวบรวมข้อมูลนาเสนอผู้มี
อานาจอนุมัติ

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
5 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-
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ที่

4)

ประเภทขันตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า

3 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 39 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว

กรมกำรปกครอง

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

ประชำชน

หมำยเหตุ
(สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ

1)

หรื อ บัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

2)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

3)

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

4)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

กรมกำรปกครอง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1)

หมำยเหตุ

1

1

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

1

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบแปลนพร้ อม รำยกำรประกอบ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

7

0

ชุด

-

-

3

0

ชุด

-

-

3

0

ชุด

-

-

3

0

ชุด

-

แบบแปลน
2)

รำยกำรคำนวณ
โครงสร้ ำงอำคำร
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ

3)

วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ

4)

สำเนำ
ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

และ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
หนังสือมอบ
อำนำจ

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอำนำจ
หนังสือมอบ
อำนำจ ผู้มอบ
อำนำจ - สำเนำ
บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ บัตร

5)

ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบอำนำจ สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดตำมระเบียบฯ
- ค่าธรรมเนียมการรังวัด
- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ
- ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองในปลูกสร้างในที่ดินราชพัสดุ 100 บาท
- และเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน1) ติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลัง
เก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-
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3)

ช่องทำงกำรร้องเรียน3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -

130/265

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอโอนสิทธิกำรก่อสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงกำรคลัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ 0
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลัง 14/07/2558 17:16
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
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/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
รับคาร้อง
ตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
การพิจารณา
2)

ตรวจสอบหลักฐานทาง
ทะเบียนเรื่องเดิม เงื่อนไข
ข้อตกลง หรือสัญญา
ก่อสร้างอาคาร

12 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-
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ที่

3)

ประเภทขันตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
ผู้มีอานาจอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้ขอ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
3 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 16 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ผู้โอน

1)

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

1

ฉบับ

(บุคคลทัว่ ไป
1.
บัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
บำนำญ (ฉบับ
จริง) และถ่ำย
สำเนำพร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
2.
ทะเบียน
บ้ ำน (ฉบับจริง)
และถ่ำยสำเนำ
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
3.
หลักฐำน
กำรเปลี่ยนชื่อตัว
ชื่อสกุล (ฉบับจริง)
และถ่ำยสำเนำ
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง (ถ้ ำ
มี)
4. สัญญำเช่ำ
ฉบับเดิม/
ใบสำคัญแสดง
กำรเช่ำ/บัตร
ประจำตัวผู้เช่ำ
(ฉบับจริง)
ถ้ ำเอกสำร
ดังกล่ำวสูญหำย/
ไม่พบ ให้ ไปแจ้ ง
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ควำมหำยที่สถำนี
ตำรวจ และนำใบ
แจ้ งควำมหำย
ดังกล่ำวไป
ประกอบกำร
พิจำรณำเรื่ อง
ดังกล่ำว
5. สำเนำใบเสร็จ
กำรชำระเงินเบี ้ย
ประกันอัคคีภยั /
กรมธรรม์ประกัน
อัคคีภยั ของบริษัท
ทิพยประกันภัย
จำกัด (กรณี
ก่อสร้ ำงอำคำรยก
กรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงกำรคลัง)
)

ผู้โอน

-

1

1

ฉบับ

(นิตบิ คุ คล
1
สำเนำ
หนังสือรับรองกำร

2)

จดทะเบียนนิติ
บุคคลและหนังสือ
มอบอำนำจ
(กรณีที่ได้ รับมอบ
อำนำจให้
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ดำเนินกำรแทน)
2
สัญญำ
เช่ำฉบับเดิม/
ใบสำคัญแสดง
กำรเช่ำ/บัตร
ประจำตัวผู้เช่ำ
(ฉบับจริง)
ถ้ ำเอกสำร
ดังกล่ำวสูญหำย/
ไม่พบ ให้ ไปแจ้ ง
ควำมหำยที่สถำนี
ตำรวจ และนำใบ
แจ้ งควำมหำย
ดังกล่ำวไป
ประกอบกำร
พิจำรณำเรื่ อง
ดังกล่ำว
)

ผู้โอน

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอำนำจ
ใช้ เอกสำร
1.1 หนังสือ

3)

มอบอำนำจ
ผู้มอบ
อำนำจ
1)
สำเนำ
บัตรประจำตัว
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
2) สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบ
อำนำจ และพยำน
กำรมอบอำนำจ
1)
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
2)
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนพร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
)

ผู้รับโอน

-

1

1

ฉบับ

(บุคคลทัว่ ไป
1. บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ (ฉบับ

4)

จริง) และถ่ำย
สำเนำพร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
2. ทะเบียนบ้ ำน
(ฉบับจริง) และ
ถ่ำยสำเนำ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ผู้รับโอน

-

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(นิตบิ คุ คล
1. สำเนำหนังสือ
รับรองกำรจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ
อำนำจ

5)

(กรณีที่ได้ รับมอบ
อำนำจให้
ดำเนินกำรแทน)
)
16. ค่ำธรรมเนียม
1. ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ
2. ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหกเท่าของ
ค่ าตอบแทนการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น (ขณะก่ อสร้ าง) (หากเป็ นการโอนสิ ทธิ การเช่ าหรื อสิ ทธิ การปลู กสร้ างให้ กั บบุ พการี
ผู้สืบสันดาน หรือ คู่สมรสของผู้เช่าในขณะผู้เช่ายังมีชีวิตอยู่ ให้ลดค่าธรรมเนียมลงเหลือร้อยละ 25)
3. เงินประกันสัญญาเช่า (เท่ากับอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 ปี)
- และเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน1) ติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลัง
เก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
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หมายเหตุ3)

ช่องทำงกำรร้องเรียน3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอโอนสิทธิกำรเช่ำที่ดินรำชพัสดุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 6
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 12
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ 14/07/2558 17:03
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

รับคาร้องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทาการ

1)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน

หมำยเหตุ

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
การพิจารณา

2)

ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่ 15 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา
การพิจารณา
3)

รวบรวมข้อมูลกาหนด
เงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ
อนุมัติ

7 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-
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ที่

4)

ประเภทขันตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ผู้มีอานาจอนุมัติพร้อมแจ้ง
ผู้ขอ

3 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 26 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 8 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว

กรมกำรปกครอง

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

ประชำชน

หมำยเหตุ
(กรณีผ้ โู อนบุคคล
ทัว่ ไป หรื อบัตร
ประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว

1)

ข้ ำรำชกำร
บำนำญ (ฉบับ
จริง) และถ่ำย
สำเนำพร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

2)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

(กรณีผ้ โู อนบุคคล
ทัว่ ไป)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

3)

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

1

ฉบับ

(กรณีผ้ โู อนบุคคล
ทัว่ ไป ถ้ ำมี)

หนังสือรับรองนิติ สำนักงำนธนำรักษ์ 1
บุคคล
พื ้นที่พะเยำ

0

ฉบับ

(กรณีผ้ โู อนนิติ
บุคคล 1สำเนำ
หนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนนิติ

4)

บุคคลและหนังสือ
มอบอำนำจ (กรณี
ที่ได้ รับมอบ
อำนำจให้
ดำเนินกำรแทน))
กรณีมอบอำนำจ ใช้ เอกสำร 1.1
หนังสือมอบ
อำนำจ ผู้มอบ
อำนำจ 3)

5)

สำเนำ
บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม

1

1

ฉบับ

(ถ้ ำมี)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง 2)
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนพร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับ
มอบอำนำจ และ
พยำนกำรมอบ
อำนำจ
1) สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง 2)
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนพร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
6)

บัตรประจำตัว
ประชำชน

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

(กรณีผ้ รู ับโอน
บุคคลทัว่ ไป หรื อ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ (ฉบับ
จริง) และถ่ำย
สำเนำพร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

7)

(กรณีผ้ รู ับโอน
บุคคลทัว่ ไป และ
ถ่ำยสำเนำพร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

8)

1

0

ฉบับ

(กรณีผ้ รู ับโอนนิติ
บุคคล สำเนำ
หนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนนิติ
บุคคลและหนังสือ
มอบอำนำจ (กรณี
ที่ได้ รับมอบ
อำนำจให้
ดำเนินกำรแทน)
)
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สัญญำเช่ำฉบับ
เดิม/ใบสำคัญ

สำนักงำนธนำรักษ์ 1
พื ้นที่พะเยำ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
-

แสดงกำรเช่ำ/
บัตรประจำตัวผู้
เช่ำ (ฉบับจริง)
ถ้ ำเอกสำร
ดังกล่ำวสูญหำย/
1)

ไม่พบ ให้ ไปแจ้ ง
ควำมหำยที่
สถำนีตำรวจ
และนำใบแจ้ ง
ควำมหำย
ดังกล่ำวไป
ประกอบกำร
พิจำรณำเรื่ อง
ดังกล่ำว

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำเช่ำ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร (ชำระล่วงหน้ำเป็นรำยปี)
หมำยเหตุ 2)

ค่ำธรรมเนียมกำรโอนสิทธิกำรเช่ำที่รำชพัสดุ หกเท่ำของค่ำเช่ำหนึ่งปี (แต่หำกเป็นกำรโอนสิทธิกำร
เช่ำหรือสิทธิกำรปลูกสร้ำงให้กับบุพกำรี ผู้สืบสันดำน หรือ คู่สมรสของผู้เช่ำในขณะผู้เช่ำยังมีชีวิตอยู่
ให้ลดค่ำธรรมเนียมลงเหลือร้อยละ 25)
หมำยเหตุ -
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3)

ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
3.1 เนือที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บำท ต่อกำรนัดรังวัดหนึ่งครัง
3.2 เนือที่เกิน 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บำท ต่อกำรนัดรังวัดหนึ่งครัง
3.3 เนือที่เกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บำท ต่อกำรนัดรังวัดหนึ่งครัง
3.4 เนือที่เกิน 10 ไร่ ขึนไป ให้เรียกเก็บเพิ่มขึนไร่ละ 100.-บำท ต่อกำรนัดรังวัดหนึ่งครัง เศษของไร่
ปัดเป็นหนึ่งไร่ ทังนี ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บำท ต่อกำรนัดรังวัดหนึ่งครัง
หมำยเหตุ -

4)

ค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตให้ไปดำเนินกำรโอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้ำง หลังละ 200.-บำท
หมำยเหตุ -

5)

เงินประกันสัญญำเช่ำ (เท่ำกับค่ำเช่ำ 1 ปี)
หมำยเหตุ -

และเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า)
ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
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หมายเหตุ5)

ช่องทำงกำรร้องเรียนตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอโอนสิทธิกำรเช่ำอำคำรรำชพัสดุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ 0
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 3
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ 14/07/2558 17:31
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแ
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

รับคาร้องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทาการ

1)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
การพิจารณา
2)

ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่ 15 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา
การพิจารณา
3)

3.
อาคาร

ตรวจสอบสภาพ

20 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-
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ที่

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

4)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

รวบรวมข้อมูล
กาหนดเงื่อนไขนาเสนอผู้มี

7 วันทาการ

อานาจอนุมัติ
5)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา

5.
ผู้มีอานาจอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้ขอ

3 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 46 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ผู้โอน
1)

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

1

ฉบับ

(บุคคลทัว่ ไป
1.
บัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ (ฉบับ
จริง) และถ่ำย
สำเนำพร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
2.
ทะเบียน
บ้ ำน (ฉบับจริง)
และถ่ำยสำเนำ
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
3.
หลักฐำน
กำรเปลี่ยนชื่อตัว
ชื่อสกุล (ฉบับจริง)
และถ่ำยสำเนำ
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง (ถ้ ำ
มี)
4. สัญญำเช่ำ
ฉบับเดิม/
ใบสำคัญแสดง
กำรเช่ำ/บัตร
ประจำตัวผู้เช่ำ
(ฉบับจริง)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ถ้ ำเอกสำร
ดังกล่ำวสูญหำย/
ไม่พบ ให้ ไปแจ้ ง
ควำมหำยที่สถำนี
ตำรวจ และนำใบ
แจ้ งควำมหำย
ดังกล่ำวไป
ประกอบกำร
พิจำรณำเรื่ อง
ดังกล่ำว
5. สำเนำใบเสร็จ
กำรชำระเงินเบี ้ย
ประกันอัคคีภยั /
กรมธรรม์ประกัน
อัคคีภยั ของบริษัท
ทิพยประกันภัย
จำกัด (มหำชน) ปี
ปั จจุบนั (กรณี
สัญญำเช่ำอำคำร
รำชพัสดุ)

ผู้โอน
2)

-

1

1

ฉบับ

(นิตบิ คุ คล
1
สำเนำ
หนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนนิติ
บุคคลและหนังสือ
มอบอำนำจ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
(กรณีที่ได้ รับมอบ
อำนำจให้
ดำเนินกำรแทน)
2
สัญญำ
เช่ำฉบับเดิม/
ใบสำคัญแสดง
กำรเช่ำ/บัตร
ประจำตัวผู้เช่ำ
(ฉบับจริง)
ถ้ ำเอกสำร
ดังกล่ำวสูญหำย/
ไม่พบ ให้ ไปแจ้ ง
ควำมหำยที่สถำนี
ตำรวจ และนำใบ
แจ้ งควำมหำย
ดังกล่ำวไป
ประกอบกำร
พิจำรณำเรื่ อง
ดังกล่ำว

กรณีมอบอำนำจ -

3)

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอำนำจ
ใช้ เอกสำร
1.1 หนังสือ
มอบอำนำจ
ผู้มอบ
อำนำจ
1)
สำเนำ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
2) สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบ
อำนำจ และพยำน
กำรมอบอำนำจ
1)
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
2)
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนพร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง

ผู้รับโอน

-

1

1

ฉบับ

(บุคคลทัว่ ไป
1. บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ (ฉบับ
จริง) และถ่ำย

4)

สำเนำพร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
2. ทะเบียนบ้ ำน
(พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ องเนำ
ฉบับจริง) และ
ถ่ำยสำเนำ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ผู้รับโอน

-

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(นิตบิ คุ คล
1. สำเนำหนังสือ
รับรองกำรจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ
อำนำจ

5)

(กรณีที่ได้ รับมอบ
อำนำจให้
ดำเนินกำรแทน)

16. ค่ำธรรมเนียม
ค่ำเช่ำ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร (ชำระล่วงหน้ำเป็นรำยเดือน)
1) 1)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 2)

2)
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนสิทธิกำรเช่ำที่รำชพัสดุ หกเท่ำของค่ำเช่ำหนึ่งปี (แต่หำกเป็นกำรโอน
สิทธิกำรเช่ำหรือสิทธิกำรปลูกสร้ำงให้กับบุพกำรี ผู้สืบสันดำน หรือ คู่สมรสของผู้เช่ำในขณะผู้เช่ำยังมี
ชีวิตอยู่ ให้ลดค่ำธรรมเนียมลงเหลือร้อยละ 25 )
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

3)

3)

ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ –
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4)

4)
ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสภำพอำคำร
เนือที่ปลูกสร้ำงไม่เกิน 50 ตำรำงวำ ให้เรียกเก็บในอัตรำ 200.- บำท ต่อกำรนัดรังวัดหนึ่งครัง ถ้ำเนือที่
ปลูกสร้ำงเกินกว่ำ 50 ตำรำงวำ ให้เรียกเก็บเพิ่มขึนตำมส่วน ทังนี ให้เรียกเก็บไม่เกินครังละ 2,000.บำท
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

5)

5)

เงินประกันสัญญำเช่ำ (เท่ำกับค่ำเช่ำ 3 เดือน)

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ และเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน1) ติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลัง
เก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียน3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-
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5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรต่ออำยุสัญญำเช่ำที่รำชพัสดุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 7
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 1
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ 14/07/2558 15:03
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์กาหนด
โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความประสงค์
หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่
จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

รับคาร้องตรวจสอบเอกสาร 1 วันทาการ

1)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน

หมำยเหตุ

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
การพิจารณา

2)

ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่ 15 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา
การพิจารณา
3)

รวบรวมข้อมูลกาหนด
เงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ
อนุมัติ

7 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-
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ที่

4)

ประเภทขันตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ผู้มีอานาจอนุมัติพร้อมแจ้ง
ผู้ขอ

3 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 26 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว

กรมกำรปกครอง

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

ประชำชน

หมำยเหตุ
(หรื อบัตร
ประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร

1)

บำนำญ (ฉบับ
จริง) พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
2)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

(พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)

3)

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ำมี พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีนิติบคุ คล
สำเนำหนังสือ
รับรองกำรจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล

4)

และหนังสือมอบ
อำนำจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอำนำจ
ให้ ดำเนินกำร
แทน))
กรณีมอบอำนำจ ใช้ เอกสำร
1.1 หนังสือมอบ
อำนำจ ผู้มอบ
อำนำจ 1)
สำเนำ
บัตรประจำตัว

5)

ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง 2)

1

1

ฉบับ

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนพร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับ
มอบอำนำจ และ
พยำนกำรมอบ
อำนำจ
1) สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง 2)
สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ องก
ต้ อง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

สัญญำเช่ำฉบับผู้ สำนักงำนธนำรักษ์ 1
เช่ำ
พื ้นที่พะเยำ

0

ฉบับ

-

หมำยเหตุ กรณี

0

ฉบับ

-

-

1

ที่ที่ดนิ รำชพัสดุ
อยูใ่ นควำม
ครอบครองใช้
ประโยชน์ของ

2)

ส่วนรำชกำร
ในกำรยื่นขอต่อ
อำยุสญ
ั ญำเช่ำ
ที่ดนิ รำชพัสดุ
จะต้ องแนบ
หนังสือให้ ควำม
ยินยอมของส่วน
รำชกำรนันๆ
้ มำ
พร้ อมด้ วย

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำเช่ำ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร (ชำระล่วงหน้ำเป็นรำยปี)
หมำยเหตุ 2)

ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำตำมระเบียบของทำงรำชกำร (กรณีกำรให้เช่ำที่ดินเพื่อประโยชน์
อย่ำงอื่น)
2.1 กรณีขอต่ออำยุสัญญำเช่ำ 5 ปี ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม = ร้อยละ 20 (ร้อยละ 2 ของรำคำ
ที่ดินปีที่ต่อสัญญำ x 5)
2.2 กรณีต่ออำยุสัญญำเช่ำครังละ ไม่เกิน 3 ปี ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมปีละเท่ำกับค่ำเช่ำที่เรียก
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เก็บในปีที่ต่อสัญญำเช่ำ 2 เดือน เศษของปีให้เฉลี่ยตำมส่วน เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
หมำยเหตุ 3)

ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
3.1 เนือที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บำท ต่อกำรนัดรังวัดหนึ่งครัง
3.2 เนือที่เกิน 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บำท ต่อกำรนัดรังวัดหนึ่งครัง
3.3 เนือที่เกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บำท ต่อกำรนัดรังวัดหนึ่งครัง
3.4 เนือที่เกิน 10 ไร่ ขึนไป ให้เรียกเก็บเพิ่มขึนไร่ละ 100.-บำท ต่อกำรนัดรังวัดหนึ่งครัง เศษของ
ไร่ปัดเป็นหนึ่งไร่ ทังนี ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บำท ต่อกำรนัดรังวัดหนึ่งครัง
หมำยเหตุ -

4)

เงินประกันสัญญำเช่ำ (เท่ำกับค่ำเช่ำ 1 ปี)
หมำยเหตุ –
และเงินอื่นๆ (ถ้ามี)

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลัง
เก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-
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5)

ช่องทำงกำรร้องเรียนตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอำคำรรำชพัสดุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การยื่นแบบขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารราชพัสดุ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ 0
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การยื่นแบบขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติม
อาคารราชพัสดุ 13/07/2558 15:15
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
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/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
รับคาร้อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
การพิจารณา

15 วันทาการ สานักงาน

แผนที่

2)
การพิจารณา
3)

ตรวจสอบข้อมูลและจัดทา

รวบรวมเอกสาร

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
5 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-

170/265

ที่

4)

ประเภทขันตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

การพิจารณา

ตรวจแบบแปลน

40 วันทาการ กรมธนารักษ์

-

การพิจารณา

รวบรวมข้อมูลกาหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ

7 วันทาการ

-

5)

6)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

พิจารณา
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

ผู้มีอานาจพิจารณา

3 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 71 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
ประชำชน
1)

กรมกำรปกครอง

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจำตัว
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

2)
3)
4)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

ใบสำคัญกำร

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

1

1

ฉบับ

-

เปลี่ยนชื่อ
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบแปลนพร้ อม 1)

2)

3)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

7

0

ชุด

-

รำยกำรคำนวณ โครงสร้ ำงอำคำร

3

0

ชุด

-

หนังสือรับรอง

3

0

ชุด

-

รำยกำรประกอบ
แบบแปลน

ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
สถำปั ตยกรรม

-
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
สำเนำ
ใบอนุญำต

4)

-

1

1

ฉบับ

-

สัญญำเช่ำ

-

1

0

ฉบับ

(ฉบับผู้เช่ำ)

หนังสือมอบ
อำนำจ

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอำนำจ
หนังสือมอบ

ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ

5)

อำนำจ ผู้มอบ
อำนำจ - สำเนำ
บัตรประจำตัว
6)

ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบอำนำจ สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดตำมระเบียบฯ
- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ
- ค่าธรรมเนียมการรังวัด
- และเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า)
ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียน3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
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วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรังวัดสอบเขตเช่ำเพื่อประกอบกำรเกษตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่อประกอบการเกษตร
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ 0
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่อประกอบการเกษตร 14/07/2558
15:24
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
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/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือสาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
รับคาร้องขอรังวัด

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วันทาการ

1)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
การพิจารณา

20 วันทาการ สานักงาน

แผนที่

2)

3)

ตรวจสอบรังวัดและจัดทา

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

แจ้งผู้เช่า

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
3 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 24 วันทาการ

-

-
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14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจำตัว

1

1

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

1

1

ฉบับ

-

ประชำชน
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน
ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

4)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

สัญญำเช่ำ

สำนักงำนธนำรักษ์ 1
พื ้นที่พะเยำ

0

ฉบับ

(ฉบับผู้เช่ำ)

หนังสือมอบ

-

1

ฉบับ

(กรณีมอบอำนำจ

อำนำจ
2)

หมำยเหตุ

กรมกำรปกครอง

3)

1)

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

หนังสือมอบ
อำนำจ ผู้มอบ
อำนำจ - สำเนำ
บัตรประจำตัว
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบอำนำจ สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง )
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16. ค่ำธรรมเนียม
1) ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดตำมระเบียบฯ
ค่าธรรมเนียมการรังวัด และเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลัง
เก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรังวัดสอบเขตเช่ำเพื่ออยู่อำศัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่ออยู่อาศัย
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ 0
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่ออยู่อาศัย 14/07/2558 15:01
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ชั้น 1 กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2618 6328 , 0 2618 6329
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
รับคาร้องขอรังวัด

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วันทาการ

1)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
การพิจารณา
2)

ตรวจสอบรังวัดและจัดทา
แผนที่

15 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา
3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

แจ้งผู้เช่า

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 19 วันทาการ

3 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-
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14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1)
2)
3)
4)

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

สำเนำทะเบียน

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

1

1

ชุด

-

บ้ ำน
ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

สัญญำเช่ำ

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

(ฉบับผู้เช่ำ)

หนังสือมอบ

-

1

1

ชุด

(กรณีมอบอำนำจ

อำนำจ
2)

หมำยเหตุ

บัตรประจำตัว
ประชำชน

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1)

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หนังสือมอบ
อำนำจ ผู้มอบ
อำนำจ - สำเนำ
บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบอำนำจ สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง )
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16. ค่ำธรรมเนียม
1) ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดตำมระเบียบฯ
ค่าธรรมเนียมการรังวัด และเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน1) ติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลัง
เก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียน3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรอนุญำตให้นำสิทธิกำรเช่ำที่ดินรำชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การอนุญาตให้นาสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การอนุญาตให้นาสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
14/07/2558 16:20
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
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/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

รับคาร้อง ตรวจสอบ

0.5 วันทา

สานักงาน

เอกสาร

การ

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

รวมรวมข้อมูลเสนอผู้มี
อานาจพิจารณา

0.5 วันทา
การ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

-

พะเยา
3)

การลงนาม/

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ

0.5 วันทา

สานักงาน

คณะกรรมการมีมติ

พร้อมแจ้งผู้เช่า

การ

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 1.5 วันทาการ

-
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14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว

กรมกำรปกครอง

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

ประชำชน

หมำยเหตุ
(สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ

1)

หรื อ บัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

2)

ใบสำคัญกำร

กรมกำรปกครอง

1

2)

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

เปลี่ยนชื่อ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1)

1

สัญญำเช่ำ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

สำนักงำนธนำรักษ์ 1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(โดยระบุวงเงิน

พื ้นที่พะเยำ
หนังสือหรื อ

-

1
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หลักฐำนยินยอม
ให้ ก้ เู งินจำก

หมำยเหตุ
และระยะเวลำที่
ขอกู้)

สถำบันกำรเงิน
หรื อผู้ให้ ก้ ู
กรณีนิติบคุ คล

-

1

1

ฉบับ

(สำเนำหนังสือ
รับรองกำรจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ

3)

อำนำจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอำนำจ
ให้ ดำเนินกำร
แทน) )
หนังสือมอบ
อำนำจ

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอำนำจ
ผู้มอบอำนำจ สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ

4)

บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบอำนำจ สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง )

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดตำมระเบียบฯ
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขาย จานอง ขายฝากให้เรียกเก็บในสัญญาละ 200 บาท/ครั้ง
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้นาสิทธิการเช่าช่วงกรณีที่ผู้เช่าได้ให้ ความยินยอมด้วยแล้วไปทาเงื่อนไขผูกพันใน
การกู้เงิน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.5 ของเงินกู้ ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกิน 100,000 บาท
- เงินอื่นๆ (ถ้ามี)
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า)
ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02 278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียนตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรอนุญำตให้นำสิทธิกำรเช่ำที่อำคำรรำชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การอนุญาตให้นาสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนาไปผูกพันเงินกู้
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การอนุญาตให้นาสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนาไป
ผูกพันเงินกู้ 14/07/2558 16:54
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
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/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือสาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
รับคาร้อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
0.5 วันทา
การ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
การพิจารณา
2)

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รวบรวมข้อมูลกาหนด

0.5 วันทา

สานักงาน

เงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา

การ

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้ขอ

0.5 วันทา
การ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 1.5 วันทาการ

-

-
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14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
ประชำชน

กรมกำรปกครอง

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจำตัว

1)

ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
2)
3)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

ใบสำคัญกำร

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

เปลี่ยนชื่อ
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1)

2)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

สัญญำเช่ำฉบับผู้ สำนักงำนธนำรักษ์ 1
เช่ำ
พื ้นที่พะเยำ

0

ฉบับ

-

หนังสือหรื อ

1

ฉบับ

(โดยระบุวงเงิน

-

1

หลักฐำนยินยอม
ให้ ก้ เู งินจำก

และระยะเวลำที่
ขอกู้)

สถำบันกำรเงิน
หรื อผู้ให้ ก้ ู
กรณีนิติบคุ คล

-

1

1

ฉบับ

( สำเนำหนังสือ
รับรองกำรจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ
อำนำจ (กรณีที่

3)

ได้ รับมอบอำนำจ
ให้ ดำเนินกำร
แทน) )
หนังสือมอบ
อำนำจ

4)

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอำนำจ
ผู้มอบอำนำจ สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจำตัว
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบอำนำจ สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง )

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดตำมระเบียบฯ
หมำยเหตุ -
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลัง
เก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02 278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียนตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่รำชพัสดุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ 0
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 4
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 5
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 14/07/2558
16:50
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
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/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ข้อ 24 กาหนดให้การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ
การใช้สิทธิตามสัญญาเช่า การบอกเลิกสัญญาเช่า การจัดทาสัญญาต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือการจัดให้เช่า การใช้สิทธิ
ตามสัญญาต่างตอบแทนและการบอกเลิกสัญญาต่างตอบแทน ให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมธนารักษ์ ซึ่งตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวผู้เช่าที่ดินราชพัสดุที่มีความประสงค์จะขอให้ออกหนังสือรับรองการเป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุ จึงสามารถดาเนินการ
ได้โดยความเห็นชอบจากกรมธนารักษ์ โดยเงื่อนไขในการยื่นคาขอจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์กาหนด
และก่อนที่ผู้ยื่นคาขอจะลงนามในคาขอจะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และในการรับคาขอเอกสารหลักฐานที่ต้องแนบประกอบในการยื่นคาขอให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึง
จะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

รับคาร้อง ตรวจสอบ

0.5 วันทา

สานักงาน

เอกสาร

การ

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

รวบรวมข้อมูลกาหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ

0.5 วันทา
การ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

พิจารณา

พะเยา

หมำยเหตุ

-

-
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ที่

3)

ประเภทขันตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้ขอ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1.5 วันทา
การ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 1.5 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจำตัว

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

ประชำชน
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

3)

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

4)

หนังสือรับรองนิติ กรมกำรปกครอง
บุคคล

1

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่
1)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

สัญญำเช่ำ

สำนักงำนธนำรักษ์ 1
พื ้นที่พะเยำ

0

ฉบับ

-

หนังสือมอบ
อำนำจ

-

1

ฉบับ

(กรณีมอบอำนำจ
หนังสือมอบ

1

อำนำจ ผู้มอบ
อำนำจ - สำเนำ
บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
2)

บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบอำนำจ สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว

206/265

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง )

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดตำมระเบียบฯ
ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง ครั้งละ 100 บาท
หมายเหตุ และเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน1) ติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลัง
เก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียน3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

207/265

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: ขอหนังสือรับรองนำสิทธิกำรเช่ำที่ดินรำชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:ขอหนังสือรับรองนาสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อนาไปผูกพันเงินกู้
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] ขอหนังสือรับรองนาสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อนาไป
ผูกพันเงินกู้ 14/07/2558 15:46
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
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/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
16:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

รับคาร้อง ตรวจสอบ

0.5 วันทา

สานักงาน

เอกสาร

การ

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

รวมรวมข้อมูลเสนอผู้มี
อานาจพิจารณา

0.5 วันทา
การ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

-

พะเยา
3)

การลงนาม/

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ

0.5 วันทา

สานักงาน

คณะกรรมการมีมติ

พร้อมแจ้งผู้เช่า

การ

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 1.5 วันทาการ

-
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14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว

กรมกำรปกครอง

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

ประชำชน

หมำยเหตุ
(บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว

1)

ข้ ำรำชกำร
บำนำญ (ฉบับ
จริง)
2)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

3)

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
กรณีนิติบคุ คล
1)

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(สำเนำหนังสือ
รับรองกำรจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
อำนำจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอำนำจ
ให้ ดำเนินกำร
แทน) )

หนังสือมอบ
อำนำจ

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอำนำจ
กรณีมอบอำนำจ
หนังสือมอบ
อำนำจ ผู้มอบ
อำนำจ - สำเนำ
บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ

2)

หรื อ บัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบอำนำจ สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง )

3)

สัญญำเช่ำฉบับ

สำนักงำนธนำรักษ์ 1

ผู้เช่ำ

พื ้นที่พะเยำ

0

ฉบับ

-

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดตำมระเบียบฯ
- ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง 100 บาท
- และเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า)
ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
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หมายเหตุ3)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02 278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียนตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: ขอหนังสือรับรองนำสิทธิกำรเช่ำที่อำคำรรำชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:ขอหนังสือรับรองนาสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนาไปผูกพันเงินกู้
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] ขอหนังสือรับรองนาสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนาไป
ผูกพันเงินกู้ 14/07/2558 16:36
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
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/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
รับคาร้อง ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
การพิจารณา

20 วันทาการ สานักงาน

ขยายระยะเวลาการเช่า)

2)
การพิจารณา
3)

ตรวจสภาพอาคาร (กรณี

กาหนดเงื่อนไขพร้อมเสนอ
ความเห็น

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
2 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-
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ที่

4)

ประเภทขันตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า

3 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 26 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว

กรมกำรปกครอง

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

ประชำชน

หมำยเหตุ
(สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ

1)

หรื อ บัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

2)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

3)

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1)

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

สัญญำเช่ำฉบับ

สำนักงำนธนำรักษ์ 1

ผู้เช่ำ

พื ้นที่พะเยำ

กรณีนิติบคุ คล

-

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
ฉบับ

หมำยเหตุ
(ถ้ ำมี)

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(สำเนำหนังสือ
รับรองกำรจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ

2)

อำนำจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอำนำจ
ให้ ดำเนินกำร
แทน) )
หนังสือมอบ
อำนำจ

3)

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอำนำจ
ผู้มอบอำนำจ สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ บัตร
ประจำตัว
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบอำนำจ
- สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง )

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดตำมระเบียบ
- ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง 100 บาท
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- และเงินอื่นๆ (ถ้ามี)

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า)
ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐"
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียนตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอติดตังป้ำยโฆษณำในที่รำชพัสดุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:ผู้เช่าขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ 0
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] ผู้เช่าขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ 13/07/2558 16:14
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
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/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รับคาร้อง ตรวจสอบ
เอกสาร

1)
การพิจารณา
2)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน

หมำยเหตุ

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

ตรวจสอบข้อมูล จัดทาแผน 30 วันทาการ สานักงาน
ที่ และตรวจแบบแปลน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-
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ที่

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

3)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

รวบรวมข้อมูลนาเสนอผู้มี
อานาจอนุมัติ

7 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
การลงนาม/
4)

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ

3 วันทาการ

คณะกรรมการมีมติ

สานักงาน

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 41 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
ประชำชน

กรมกำรปกครอง

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว

1)

เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อ บัตรประจำ
ตัวข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
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จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

2)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

3)

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

1

1

ชุด

(ถ้ ำมี)

4)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

1

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1)

แบบแปลนพร้ อม รำยกำรประกอบ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

7

0

ชุด

-

รำยกำรคำนวณ โครงสร้ ำงอำคำร

3

0

ชุด

-

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ

-

3

0

ชุด

-

-

3

0

ชุด

-

แบบแปลน
2)

3)

วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ

4)

สำเนำ
ใบอนุญำต
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
หนังสือมอบ
อำนำจ

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอำนำจ
หนังสือมอบ
อำนำจ ผู้มอบ
อำนำจ - สำเนำ
บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ

5)

หรื อ บัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบอำนำจ
- สำเนำบัตร
ประจำตัว
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดตำมระเบียบฯ
- ค่าธรรมเนียมการรังวัด
- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ ตารางเมตรละ 2 บาทของพื้นที่แต่ละชิ้นรวมกัน หรือร้อยละ 0.1 ของราคา
ค่าก่อสร้าง แล้วแต่จานวนไหนจะมากกว่ากัน แต่ต้องไม่ต่ากว่า 100 บาทในทุกกรณี
- ค่าเช่าตามระเบียบที่ทางราชการกาหนด
- และเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน1) ติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลัง
เก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ-
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2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน2) จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียน3) ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 02278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน4) ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน5) ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: ผู้เช่ำที่ดินรำชพัสดุขอปลูกสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงกำรคลัง (อนุญำตให้
ปลูกสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงกำรคลัง)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อนุญาตให้ปลูกสร้าง
อาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง)
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลัง (อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง) 14/07/2558 14:16
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพัฒนาที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์กาหนด และ
ก่อนที่ผู้ยื่นคาขอจะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รับคาร้อง ตรวจสอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วันทาการ

เอกสาร

1)
การพิจารณา
2)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

รวบรวมข้อมูลส่งกรมธนา
รักษ์

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน

หมำยเหตุ

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
2 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-
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ที่

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

3)

ตรวจสอบแบบแปลนและ
ส่งสานักงานธนารักษ์พื้นที่

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

40 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

การพิจารณา

รวบรวมข้อมูลกาหนด

การลงนาม/

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการมีมติ

พร้อมแจ้งผู้เช่า

หมำยเหตุ

กรณีดังกล่าวไม่
เข้าหลักเกณฑ์
พื้นที่ที่รายงานต่อ
สนข.

10 วันทาการ สานักงาน

เงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา

4)

5)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
5 วันทาการ

ผู้ว่าราชการ

-

จังหวัดพะเยา

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 53 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
หนังสือรับรองนิติ บุคคล
1)

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีนิติบคุ คล
สำเนำหนังสือ
รับรองกำรจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือมอบ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
อำนำจ (กรณีที่
ได้ รับมอบอำนำจ
ให้ ดำเนินกำร
แทน))

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1)

แบบแปลนพร้ อม รำยกำรประกอบ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

7

0

ชุด

-

-

3

0

ชุด

-

-

3

0

ชุด

-

-

3

0

ชุด

-

แบบแปลน
2)

รำยกำรคำนวณ
โครงสร้ ำง
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ

3)

วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
สำเนำ

4)

ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

สถำปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
กรณีมอบอำนำจ หนังสือมอบ
อำนำจ ผู้มอบ
อำนำจ - สำเนำ
บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำ
ตัวข้ ำรำชกำร
5)

บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
- สำเนำทะเบียน
บ้ ำนพร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบอำนำจ
- สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำ

1

1

ฉบับ

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ตัวข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
- สำเนำทะเบียน
บ้ ำนพร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
16. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร
-ค่าเช่าที่ดินและอาคารตามจานวนปีที่จัดให้เช่า
- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ
- ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างก่อสร้างอาคาร
- หลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารเป็นเงินร้อยละ 10 ของราคาก่อสร้าง
- ค่าธรรมเนียมจัดหาประโยชน์
- ค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดิน
- ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ
- และเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า)
ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ-
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2)

3)

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุช่องทำงกำรร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538
หมายเหตุช่องทำงกำรร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"

5)

หมายเหตุช่องทำงกำรร้องเรียนตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์

6)

หมายเหตุช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: ผู้เช่ำที่ดินรำชพัสดุขอปลูกสร้ำงอำคำรยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงกำรคลัง (อนุมัติ
หลักกำรให้ก่อสร้ำง)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อนุมัติหลักการให้
ก่อสร้าง)
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลัง (อนุมัติหลักการให้ก่อสร้าง) 13/07/2558 16:19
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพัฒนาที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์กาหนด และ
ก่อนที่ผู้ยื่นคาขอจะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
รับคาร้อง ตรวจสอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วันทาการ

เอกสาร

1)
การพิจารณา
2)

ตรวจสอบข้อมูลและจัดทา
แผนที่

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน

หมำยเหตุ

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
15 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา
การพิจารณา
3)

ประกาศรับฟังความคิดเห็น 30 วัน

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-
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ที่

ประเภทขันตอน
การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
จัดทาผลกระทบสภาพ
การจราจร เสนอสานักงาน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
6 เดือน

นโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจรพิจารณาให้
ความเห็นชอบการปลูก

4)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
นโยบายและ

หมำยเหตุ

((ถ้ามี))

แผนการขนส่ง
และจราจร

สร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์
การพิจารณา
5)

รวบรวมข้อมูลกาหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ

7 วันทาการ

สานักงานธนา
รักษ์พื้นที่พะเยา

-

สานักงานธนา
รักษ์พื้นที่พะเยา

-

อนุมัติหลักการ
การพิจารณา

มีอานาจพิจารณาอนุมัติ
หลักการ

5 วันทาการ

การพิจารณา

วางผังและอนุมัติผัง

45 วันทาการ สานักพัฒนาและ (ร่วมกับ
บารุงรักษา
สานักงานธนา
อาคารราชพัสดุ รักษ์พ้นื ที่พะเยา)

6)

7)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 103 วันทาการ

14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 66 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
ประชำชน

กรมกำรปกครอง

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(หรื อบัตร
ประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ (ฉบับ

1)

จริง) และถ่ำย
สำเนำพร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
2)
3)
4)

สำเนำทะเบียน

1

1

ฉบับ

บ้ ำน
ใบสำคัญกำร

(พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

เปลี่ยนชื่อ

(ถ้ ำมี พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

1

1

ฉบับ

(กรณีนิติบคุ คล)

กรณีมอบอำนำจ กรมกำรปกครอง
หนังสือมอบ

1

1

ฉบับ

-

อำนำจ ผู้มอบ
อำนำจ - สำเนำ
5)

กรมกำรปกครอง

บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตร
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับมอบอำนำจ
- สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
16. ค่ำธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า)
ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียนตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอเช่ำที่ดินรำชพัสดุเพื่ออยู่อำศัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2)

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545

3)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] ภารดี การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย 13/07/2558
11:14
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีมีความประสงค์จะขอเช่าหรือขอพัฒนาที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์กาหนด และ
ก่อนที่ผู้ยื่นคาขอจะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
รับคาร้อง ตรวจสอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วันทาการ

เอกสาร

1)
การตรวจสอบเอกสาร
2)

ตรวจสอบข้อมูลและจัดทา
แผนที่

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน

หมำยเหตุ

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
15 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา
การตรวจสอบเอกสาร
3)

จัดทาประกาศขอเช่าเสนอผู้ 3 วันทาการ
มีอานาจลงนามในประกาศ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-
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ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
ปิดประกาศ 30 วัน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
30 วัน

4)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

หมำยเหตุ

-

พะเยา
การพิจารณา
5)

รวบรวมข้อมูลกาหนด
เงื่อนไขเสนอผู้มีอานาจ

7 วันทาการ

พิจารณา
6)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

พะเยา

ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ
พร้อมแจ้งผู้เช่า

5 วันทาการ

ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 61 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 53 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
ประชำชน
1)

กรมกำรปกครอง

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(หรื อบัตร
ประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจำ
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ (ฉบับ
จริง) และสำเนำ
พร้ อมรับรอง
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
สำเนำถูกต้ อง
)

2)

3)
4)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

1

ฉบับ

(สำเนำเอกสำร
ต้ องลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ด้ วย)

ใบสำคัญกำร

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

0

1

ฉบับ

(กรณีนิติบคุ คล)

1

1

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

เปลี่ยนชื่อ
หนังสือรับรองนิติ บุคคล
กรณีมอบอำนำจ ใช้ เอกสำร
1.1 หนังสือมอบ
อำนำจ
-ผู้มอบอำนำจ

5)

1

1)
สำเนำ
บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ถูกต้ อง 2)
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนพร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้รับ
มอบอำนำจ และ
พยำนกำรมอบ
อำนำจ
1) สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจำตัว
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง 2)
สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
หมำยเหตุ กรณี
6)

สำนักงำนธนำรักษ์ 0

บุคลำกรยื่นคำ พื ้นที่พะเยำ
ร้ องผู้ประสงค์ขอ

0

ฉบับ

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

เช่ำต้ องมำแสดง
ตนและยื่นคำร้ อง
ด้ วยตนเอง
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

แผนที่สงั เขป
บริเวณที่ขอเช่ำ
หรื อแผนที่แสดง

สำนักงำนธนำรักษ์ 1
พื ้นที่พะเยำ

ตำแหน่งที่ดนิ
เพื่อขอเช่ำ
16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำเช่ำ (ต่อปี) ตำมระเบียบของทำงรำชกำร
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 2)

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดให้เช่ำเท่ำกับ 2 เท่ำของค่ำเช่ำ 1 ปี
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

3)

ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
- เนือที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บำท
- เกินกว่ำ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ แปลงละ 300 บำท
- เกินกว่ำ 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ แปลงละ 500 บำท

0

ฉบับ

-
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- หำกเกินกว่ำ 10 ไร่ ขึนไป เรียกเก็บเพิ่มขึนไร่ละ 100 บำทต่อกำรรังวัดหนึ่งครัง แต่ทังนีไม่เกินแปลง
ละ 1,000 บำทต่อกำรนัดรังวัดหนึ่งครัง
หมำยเหตุ 4)

เงินประกันสัญญำเช่ำเท่ำกับค่ำเช่ำ 1 ปี
หมำยเหตุ -

5)

อัตรำค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียม หรือเงินอื่นๆ เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร
หมำยเหตุ และเงินอื่นๆ (ถ้ำมี)

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า)
ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ-
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5)

ช่องทำงกำรร้องเรียนตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ-

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
วันที่พิมพ์

15/07/2558

สถำนะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย -
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรประเมินรำคำทุนทรัพย์ที่ดินแปลงแบ่งแยกใหม่/หมู่บ้ำนจัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตก
หล่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินแปลงแบ่งแยกใหม่/หมู่บ้านจัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ประมวลกฎหมายที่ดิน
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 2
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 3
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 1
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินแปลงแบ่งแยกใหม่/หมู่บ้าน
จัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น 13/07/2558 11:33
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0 54449512โทรสาร 0 5444 9513
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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2)

สถานที่ให้บริการสานักงานธนารักษ์พื้นที่ทุกพื้นที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
แปลงที่ดินที่ไม่ปรากฏราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ในบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและในแผนที่ราคา
ประเมินที่ดิน เนื่องจากเป็นแปลงที่ดินแบ่งแยกใหม่/หมู่บ้านจัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น
ผู้ที่จะยื่นคาร้องต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือผู้ได้รับมอบอานาจจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
หมายเหตุ ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือสาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
รับเรื่องร้องขอจากผู้ร้อง

1 วันทาการ

และตรวจสอบเอกสารผู้ยื่น
คาร้อง
การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
ได้แก่ ราคาประเมินในบัญชี
กาหนดราคาประเมินทุน

2)

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ทรัพย์ที่ดิน แผนที่ราคา
ประเมินที่ดิน สาเนาโฉนด
ที่ดิน ระวางแผนที่ระบบ
พิกัดฉาก ยูทีเอ็ม
ฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน

หมำยเหตุ

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
4 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-
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ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
ประสานสานักงานที่ดิน
เพื่อตรวจสอบข้อมูล

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

15 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

ทะเบียนที่ดิน (สปท.104ง)
รูปแปลงที่ดินในระวางแผน
ที่พิกัดฉาก ยูทีเอ็ม ณ

3)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

-

พะเยา

สานักงานที่ดินที่แปลงที่ดิน
ร้องขอตั้งอยู่
การตรวจสอบเอกสาร

สารวจสภาพแปลงที่ดิน
แบ่งแยกใหม่/หมู่บ้าน
จัดสรรใหม่/รวมแปลง/ ตก

5 วันทาการ

สานักงาน

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

หล่นในพื้นที่ และแปลง
ที่ดิน/หมู่บ้านจัดสรรที่นามา

4)

เปรียบเทียบ
การพิจารณา

วิเคราะห์และประเมินราคา 20 วันทาการ สานักงาน
ที่ดินรายแปลง สาหรับ
ธนารักษ์พื้นที่
แปลงแบ่งแยกใหม่/หมู่บ้าน
จัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตก

5)

-

พะเยา

หล่น
การพิจารณา
6)

เสนออธิบดีกรมธนารักษ์
หรือธนารักษ์พื้นที่เพื่อ
พิจารณาการประเมินราคา

15 วันทาการ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

-
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ที่

ประเภทขันตอน

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ทุนทรัพย์ที่ดินแปลง
แบ่งแยกใหม่/หมู่บ้าน
จัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตก
หล่น
การพิจารณา

เสนอคณะอนุกรรมการ
กาหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์ประจาจังหวัด
พิจารณากาหนดราคา

7)

การพิจารณา
8)

การตรวจสอบเอกสาร

(ขั้นตอนที่ 7 และ

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

8 นับวันทาการ
รวมกัน คืออยู่ใน
ช่วงเวลาเดียวกัน)

เสนอคณะกรรมการกาหนด 45 วันทาการ สานักประเมิน
ราคาประเมินทุนทรัพย์
ราคาทรัพย์สิน
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ขั้นตอนที่ 7 และ
8 นับวันทาการ
รวมกัน คืออยู่ใน

ราคา

ช่วงเวลาเดียวกัน)

รับรองมติและรายงานการ
ประชุม
ตรวจสอบความถูกต้อง
เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียน

9)

45 วันทาการ สานักงาน

ที่ดิน และตรวจร่างบัญชี
จัดพิมพ์บัญชีกาหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และ
จัดทาประกาศบัญชีกาหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

20 วันทาการ สานักประเมิน
ราคาทรัพย์สิน

-
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ที่

ประเภทขันตอน

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

และปรับปรุงแก้ไขแผนที่
ราคาประเมินที่ดิน
การลงนาม/

เสนอประธาน

คณะกรรมการมีมติ

คณะอนุกรรมการฯ (ปลัด
กรุงเทพมหานคร/ผู้ว่า

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

ราชการจังหวัด) ลงนาม
ประกาศใช้บัญชีกาหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

10)

-

11)

10 วันทาการ สานักงาน

ส่งประกาศและบัญชี
กาหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์ที่ดินให้กรมที่ดิน ใช้

5 วันทาการ

ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา

-

ในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม พร้อมแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ร้องทราบ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 140 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
ประชำชน

กรมกำรปกครอง

0

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1)

หมำยเหตุ
(สำเนำบัตร
ประชำชนของผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง 1
ฉบับ)

2)

บัตรประจำตัว
ประชำชน

กรมกำรปกครอง

0

ฉบับ

(ของผู้รับมอบ
อำนำจพร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำโฉนดที่ดนิ กรมที่ดนิ
แปลงแบ่งแยก
1)

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
0

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ชุด

ใหม่/หมูบ่ ้ ำน
จัดสรรใหม่/รวม
แปลง/แปลงตก

หมำยเหตุ
(ทุกหน้ ำพร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง )

หล่น
หนังสือมอบ
2)

อำนำจให้
ดำเนินกำรแทน
เจ้ ำของที่ดิน

-

1

0

ฉบับ

(กรณีมอบอำนำจ
ทำกำรแทน)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบอนุญำตให้ ทำ กรมที่ดนิ
กำรจัดสรรที่ดิน

0

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

(จ.ส. 2)

หมำยเหตุ
(พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
รำยกำรที่ 3-8
สำหรับโครงกำร

3)

จัดสรรใหม่/
หมูบ่ ้ ำนจัดสรร
ใหม่)
สำเนำโฉนดที่ดนิ กรมที่ดนิ

4)

0

1

ชุด

(พร้ อมรับรอง

ที่นำมำรวมแปลง
ก่อนแบ่งแยก
ใหม่ภำยใต้ กำร

สำเนำถูกต้ อง
รำยกำรที่ 3-8
สำหรับโครงกำร

จัดสรร

จัดสรรใหม่/
หมูบ่ ้ ำนจัดสรร
ใหม่)

ข้ อมูล

5)

กรมที่ดนิ

0

1

ชุด

(รำยกำรที่ 3-8

รำยละเอียด
แปลงที่ดนิ ใน

สำหรับโครงกำร
จัดสรรใหม่/

โครงกำรจัดสรร
ที่ดนิ ใหม่/
หมูบ่ ้ ำนจัดสรร

หมูบ่ ้ ำนจัดสรร
ใหม่)

ใหม่
แผนผังโครงกำร
6)

กรมที่ดนิ

0

1

ชุด

(รำยกำรที่ 3-8

จัดสรรที่ดนิ
พร้ อมระบุแปลง

สำหรับโครงกำร
จัดสรรใหม่/

จำหน่ำยและ

หมูบ่ ้ ำนจัดสรร
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

แปลง
สำธำรณูปโภค

ใหม่)

สำเนำโฉนดที่ดนิ กรมที่ดนิ
แปลงแบ่งแยก
7)

0

1

ชุด

(รำยกำรที่ 3-8
สำหรับโครงกำร

ใหม่ภำยใต้ กำร
จัดสรรของ

จัดสรรใหม่/
หมูบ่ ้ ำนจัดสรร

หมูบ่ ้ ำนใหม่ทกุ
แปลง

ใหม่
)

แผ่นพับโฆษณำ

8)

หมำยเหตุ

-

1

0

ชุด

(รำยกำรที่ 3-8

พร้ อมใบเสนอ
รำคำของ

สำหรับโครงกำร
จัดสรรใหม่/

โครงกำรจัดสรร
ที่ดนิ ใหม่/

หมูบ่ ้ ำนจัดสรร
ใหม่)

หมูบ่ ้ ำนจัดสรร
ใหม่
16. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มี
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองที่ ติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลาง
จังหวัดพะเยา(หลังเก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือสานักประเมิน
ราคาทรัพย์สิน ชั้น 6 ฝั่งตะวันตก อาคารรัฐประศาสนภักดี ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
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หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางจดหมายส่งมาที่ สานักประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสนภักดี ถ.แจ้ง
วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทาง E-Mail pvb@treasury.go.th
หมายเหตุ-

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักงานธนารักษ์พื้นที่ทุกพื้นที่
หมายเหตุ-

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
ตัวอย่างหนังสือร้องขอ
2)

แบบรับทราบการรับคาร้องเรื่องราคาประเมิน
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์

21/07/2558

สถำนะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

259/265

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรให้บริกำรข้อมูลรำคำประเมิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานธนารักษ์พื้นทพะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 160,000
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 200,000
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 100,000
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน 13/07/2558 10:38
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการสานักประเมินราคาทรัพย์สิน
อาคารศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ
โทรศัพท์ 02-1422465-67/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

260/265

2)

สถานที่ให้บริการ กระทรวงการคลัง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการร่วม
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

3)

สถานที่ให้บริการ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ทุกพื้นที่(ที่ที่ดินตั้งอยู่)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

4)

สถานที่ให้บริการสานักประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสนภักดี ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210/ไปรษณีย์
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ -

5)

สถานที่ให้บริการ02-1422465-67/โทรศัพท์
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

6)

สถานที่ให้บริการwww.treasury.go.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ -

7)

สถานที่ให้บริการpvb@treasury.go.th/อีเมล์
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ขอต้องกรอกคาร้องการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อแสดงความประสงค์จะขอรับบริการตรวจดู
ข้อมูล ขอสาเนาข้อมูล หรือขอสาเนาที่มีผู้รับรองสาเนาเอกสารในเรื่องบัญชีราคาประเมินที่ดินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และ
อาคารชุดได้ทั่วประเทศ แต่ในกรณีที่จังหวัดใดหรือพื้นที่ใดที่มีการประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินรายบล็อก ผู้ขอจะต้อง
รู้ตาแหน่งที่ตั้งของที่ดินที่แน่นอนว่าอยู่โซน บล็อกใด จึงจะสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินได้ การให้บริการข้อมูลนี้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
1. บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง กาหนดราคาประเมินที่ดินแต่ละแปลงเป็นตารางวา ผู้ขอจะต้อง
ทราบเลขที่โฉนดที่ดิน ระวาง-แผ่น เลขที่ดิน หน้าสารวจ ตาบล อาเภอ จังหวัด ให้ถูกต้องครบถ้วนจึงจะสามารถ
ตรวจสอบได้
2. บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก กาหนดหน่วยราคาประเมินที่ดินตามแนวถนน กลุ่มแปลงที่ดิน
สภาพที่ดิน ซึ่งได้ประกาศใช้ในพื้นที่ทุกจังหวัดนอกเหนือจากพื้นที่ที่ได้กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง ผู้ขอ
จะต้องทราบตาแหน่งที่ตั้งของที่ดินอย่างถูกต้องว่าที่ดินตั้งอยู่ในโซน บล็อกใดจึงจะสามารถตรวจสอบข้อมูลราคา
ประเมินที่ดินได้
3. การขอทราบราคาประเมินอาคารชุด ผู้สอบถามจะต้องแจ้งชื่ออาคารชุด เขต/อาเภอ จังหวัด ที่ตั้งอาคารชุดและชั้นที่
ห้องชุดตั้งอยู่
4. การขอทราบราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ผู้สอบถามจะต้องแจ้งจังหวัด ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
5. ติดต่อขอข้อมูลราคาประเมินที่ดิน/อาคารชุด/โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการทราบ ณ สานักงานธนารักษ์พื้นจังหวัด
นั้น ๆ
หมายเหตุ ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือสาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
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13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
กรอกแบบคาขอให้บริการ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
5 นาที

ข้อมูลข่าวสารของกรม
ธนารักษ์
การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล/

สานักงาน

หมำยเหตุ

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
45 นาที

ตาแหน่งที่ตั้ง/ประเภทของ
บัญชีกาหนดราคาประเมินฯ

2)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

สานักงาน

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

ที่ขอทราบ
การพิจารณา
3)

แจ้งราคาประเมินฯ/สาเนา

5 นาที

บัญชีกาหนดราคาประเมินฯ
ที่มีผู้รับรอง
การพิจารณา

4)

ชาระค่าธรรมเนียมการขอ

สานักงาน

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา
5 นาที

ข้อมูลข่าวสารพร้อมรับ
สาเนาใบเสร็จรับเงิน

สานักงาน

-

ธนารักษ์พื้นที่
พะเยา

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นาที
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจำตัว

กรมกำรปกครอง

0

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ขอดูเพื่อใช้
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

ประชำชน

ประกอบคำขอ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1)

สำเนำโฉนดที่ดนิ กรมที่ดนิ
/ นส.3 / นส.3 ก./

หมำยเหตุ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
0

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ขอดูเพื่อใช้
ประกอบคำขอ)

สำเนำ อช.2
16. ค่ำธรรมเนียม
1) กำรตรวจดูข้อมูลรำคำประเมิน ผู้ขอต้องกรอกแบบคำร้องฯ ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่เพื่อขอตรวจดูข้อมูลและ
คัดลอก โดยไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม ส่วนกำรขอสำเนำข้อมูล หรือขอสำเนำข้อมูลที่มีผู้รับรองสำเนำ
กำรทำสำเนำ (ถ่ำยเอกสำร) โดยเครื่องถ่ำยเอกสำรจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540
กระดำษ A4 หน้ำละ
ค่ำธรรมเนียม 1 บาท
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมการให้คารับรองสาเนาถูกต้องคารับรองละ 5 บาท)
2)

กำรตรวจดูข้อมูลรำคำประเมิน ผู้ขอต้องกรอกแบบคำร้องฯ ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่เพื่อขอตรวจดูข้อมูลและ
คัดลอก โดยไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม ส่วนกำรขอสำเนำข้อมูล หรือขอสำเนำข้อมูลที่มีผู้รับรองสำเนำ
กำรทำสำเนำ (ถ่ำยเอกสำร) โดยเครื่องถ่ำยเอกสำรจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540
กระดำษ F4 หน้ำละ
ค่ำธรรมเนียม 1.5 บาท
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมการให้คารับรองสาเนาถูกต้องคารับรองละ 5 บาท)
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3)

กำรตรวจดูข้อมูลรำคำประเมิน ผู้ขอต้องกรอกแบบคำร้องฯ ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่เพื่อขอตรวจดูข้อมูลและ
คัดลอก โดยไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม ส่วนกำรขอสำเนำข้อมูล หรือขอสำเนำข้อมูลที่มีผู้รับรองสำเนำ
กำรทำสำเนำ (ถ่ำยเอกสำร) โดยเครื่องถ่ำยเอกสำรจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540
กระดำษ A3 หน้ำละ
ค่ำธรรมเนียม 3 บาท
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมการให้คารับรองสาเนาถูกต้องคารับรองละ 5 บาท)

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา(หลังเก่า)
ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือสานักประเมินราคาทรัพย์สิน ชั้น 6 ฝั่ง
ตะวันตก อาคารรัฐประศาสนภักดี ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางจดหมายส่งมาที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลัง
เก่า) ชั้น 1 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หรือสานักประเมินราคาทรัพย์สิน อาคาร
รัฐประศาสนภักดี ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเหตุ-

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทาง E-Mail
หมายเหตุ-

pvb@treasury.go.th

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียนทางโทรศัพท์
หมายเหตุ-

02-1422465-67

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน ธนารักษ์พื้นที่ทุกพื้นที่ (ที่ที่ดิน/อาคารชุดตั้งอยู่)
หมายเหตุ-

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์
-

265/265

19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์

21/07/2558

สถำนะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

นายจักรพันธ์ นันทชัย

อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

