กำรขอโอนสิทธิกำรเช่ำที่ดินรำชพัสดุ
ขั้นตอนและระยะเวลำ

ช่องทำง
กำรติดต่อ / ร้องเรียน

1. กำรตรวจสอบเอกสำร ระยะเวลำ 1 วันทำกำร

สำนักงำนคลังจังหวัดพิจิตร

• รับคำร้องตรวจสอบเอกสำร

2. กำรพิจำรณำ ระยะเวลำ 22 วันทำกำร
• ตรวจสอบรังวัดจัดทำแผนที่
• รวบรวมข้อมูลกำหนดเงื่อนไขนำเสนอผู้มีอำนำจอนุมัติ

3. กำรลงนำม ระยะเวลำ 3 วันทำกำร
• ผู้มีอำนำจอนุมัติพร้อมแจ้งผู้ขอ

ระยะเวลำในกำรดำเนินงำนรวม 26 วันทำกำร
เอกสำรหลักฐำน ประกอบด้วย
ผู้ขอโอน
1. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
2. สำเนำสำเนำทะเบียนบ้ำน
3. สำเนำใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ / สกุล
4. กรณีอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำง
เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่ำจะต้องมีสำเนำ
หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้ำง
5. สัญญำเช่ำฉบับผู้เช่ำ
6. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
7. หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
ผู้รับโอน
1. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
2. สำเนำสำเนำทะเบียนบ้ำน
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)

ค่ำธรรมเนียม
1. ค่ำเช่ำ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร ( ชำระล่วงหน้ำเป็นรำยปี )
2. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนสิทธิกำรเช่ำที่รำชพัสดุ แบ่งเป็น
2 กรณี
2.1 โอนให้บุคคลทั่วไป หกเท่ำของค่ำเช่ำหนึ่งปี
2.2 โอนให้บุพกำรี ผู้สืบสันดำน หรือคู่สมรสของผู้เช่ำ
เหลือร้อยละ 25 ของข้อ 2.1
3. ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
3.1 เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บำท
ต่อกำรนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
3.2 เนื้อที่เกิน 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บ
แปลงละ 300.- บำท ต่อกำรนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
3.3 เนื้อที่เกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บ
แปลงละ 500.- บำท ต่อกำรนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
3.4 เนื้อที่เกิน 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้น
ไร่ละ 100.- บำท ต่อกำรนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่
ปัดเป็นหนึ่งไร่
ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บำท ต่อกำร
นัดรังวัดหนึ่งครั้ง
4. ค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตให้ไปดำเนินกำรโอน
กรรมสิทธิ์ สิ่งปลูกสร้ำง หลังละ 200.- บำท
5. เงินประกันสัญญำเช่ำ (เท่ำกับค่ำเช่ำ 1 ปี)

โทรศัพท์ : 0-5661-1125
E-mail : pct@cgd.go.th
website : www.cgd.go.th/pct

สำนักงำนสรรพำกรพื้นที่พิจิตร
โทรศัพท์ : 0-5661-1165
E-mail : phichit@rd.go.th
website : www.rd.go.th/phichit

คู่มือประชำชน
คบจ.พิจิตร

สำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่พิจิตร
โทรศัพท์ : 0-5661-1025
E-mail : pijitr@excise.go.th
website : www.phichit.excise.go.th

สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่พิจิตร
โทรศัพท์ : 0-5661-3010
E-mail : rtpct@treasury.go.th
website : treasury.go.th/pv_phichit

 กำรอนุมัติกำรลงทะเบียนผู้ค้ำกับภำครัฐ
 กำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
 กำรต่อใบอนุญำตขำยสุรำ ประเภทที่ 4
(ขำยสุรำที่ทำในรำชอำณำจักรครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่ำสิบลิตร)

 กำรขอโอนสิทธิกำรเช่ำที่ดินรำชพัสดุ

การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ที่ขาย
สินค้าหรือบริการเป็นอาชีพ ไม่วา่ จะเป็นบุคคล
ธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือนิติบุคคล ซึ่งมี
รายได้หรือยอดขายเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี
โดยต้องยื่นคาขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน และ
คานวณภาษีที่ตอ้ งเสียจากภาษีขายหักด้วย
ภาษีซื้อ และต้องชาระภาษีเป็นรายเดือน
โดยยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดไป

(e-Government Procurement : e-GP)
หรือ ระบบ e-GP คือ ศูนย์กลางข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ และเป็นหน้าต่างในการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้กับผู้ค้า
และผู้สนใจโดยทัว่ ไป

ขั้นตอน และระยะเวลา
1. การตรวจสอบเอกสาร ระเวลา
15 นาที

2. การพิจารณา ระยะเวลา
10 นาที

• ผู้ค้ากับภาครัฐลงทะเบียนผ่าน
เว็บไซต์ และพิมพ์แบบแจ้งการ
ลงทะเบียนส่งสานักงานคลังจังหวัด
• ยื่นเอกสารการลงทะเบียนพร้อมส่ง
สาเนาเอกสารที่สานักงานคลังจังหวัด
หรือทางไปรษณีย์
• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการ
ลงทะเบียนในระบบกับเอกสารแนบ
ต่าง ๆ ตามที่กาหนดในระบบกับ
เอกสารที่ส่งมา

• พิจารณา และอนุมัติการ
ลงทะเบียนผู้ค้า เอกสารถูกต้อง
หากเอกสารไม่ถูกต้อง จะติดต่อ
ผู้ค้ากับภาครัฐทางโทรศัพท์ เพื่อ
ขอเอกสารเพิ่มเติม โดยทาแบบ
แจ้งปัญหาไว้
• แจ้งผลการลงทะเบียน ผ่าน

e-mail ของข้อมูลการติดต่อกรณี
ผู้ค้ากับภาครัฐที่ลงทะเบียน

ระยะเวลาในการดาเนินงานรวม 25 นาที
เอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย
1. แบบแจ้งการลงทะเบียนพร้อมลงลายมือชื่อ
2. สาเนาบัตรประชาชน
3. สาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 60 วัน
4. สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์
(ทั้งนี้ ยื่นหลักฐานตามประเภทของผู้ประกอบการ)

ขั้นตอนและ ระยะเวลา
1. การตรวจสอบเอกสาร ระเวลา 30 นาที
• ผู้ประกอบการยื่นคาขอ ภ.พ.01
• เจ้าหน้าที่ตรวจรายการคาขอ
• คืนคาขอ ภ.พ.01 พร้อมใบรับให้
ผู้ประกอบการ

3. การลงนาม / คกก. มีมติ
ระยะเวลา 5 วันทาการ
• ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม

การต่อใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 4
(ขายสุราที่ทาในราชอาราจักรครัง้ หนึ่งเป็นจานวนต่ากว่าสิบลิตร)

ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าและบริการ ซึ่งมีเหตุผล
สมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น บริโภคแล้วอาจก่อให้
เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และศีลธรรมอันดี มีลักษณะเป็นสินค้าและ
บริการที่ฟุ่มเฟือย หรือได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการของรัฐ

ขั้นตอนและระยะเวลา

2. การพิจารณา ระยะเวลา
22 วันทาการ

1. การตรวจสอบเอกสาร
ระเวลา 1 นาที

2. การพิจารณา ระยะเวลา
4 นาที

• ตรวจสอบข้อมูล บันทึกใน
ระบบ จัดพิมพ์ใบทะเบียน ภ.พ.20
• เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
ใบทะเบียน ภ.พ.20 แล้วส่งมอบ
ใบทะเบียนให้ผู้ประกอบการ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

• ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ
ใบอนุญาตขายสุราตามแบบ
สยพ. 1 พร้อมแนบใบอนุญาต
ขายสุราหรือสาเนาใบอนุญาต
(ปีก่อน) และเอกสารหลักฐาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

• เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารครบถ้วน
ให้ผู้ขอนุญาตชาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตแต่ละประเภท และ
เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตทางระบบ
งานใบอนุญาต โดยใบอนุญาตถือ
เป็น ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต

ระยะเวลาในการดาเนินงานรวม 27 วัน
เอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย
1. สาเนาสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งสถาน
ประกอบการ
2. แผนที่และภาพถ่ายสถานประกอบการ
3. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
4. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ค่าธรรมเนียม : ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 ปีละ 220 บาท

ระยะเวลาในการดาเนินงานรวม 5
นาที
เอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย

1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล
3. แบบใบขอนุญาตขายสุรา ยาเส้น และไพ่ (สยพ.1)
4. ใบอนุญาตขายสุรา (ฉบับล่าสุด)

