
ตารางท่ี 2  การก าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC) 
กระบวนการ  :  การจัดเกบ็ค่าเช่าจากการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางราชการ 

Supplie Inputs Process Outputs Customers Stakeholders 

   1. ผู้บรจิาค 
 
   2. ผู้เช่าอาคาร/ 
ที่ราชพัสด ุ
 
 
   3. กระทรวงการ 
คลัง/กรมธนารักษ์ 

   1.1 พินัยกรรม 
 
   2.1 สัญญาเช่าผูเ้ช่า
รายตัว 
   2.2 ค่าเช่า 
 
   3.1 ระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วย
การจัดประโยชน์ในที่ราช
พัสดุ พ.ศ.2552 
   3.2 .ค าสั่ง 
กรมธนารกัษ์ ที่ 
296/2553 ลงวันที่ 29 
มิถุนายน 2553 
 

Process Description 

       เป็นกระบวนการจัดเก็บค่าเช่า (ภาษีโรงเรือน) จากผู้เช่า 
โดยมีขั้นตอนต้ังแต่ การจัดท าทะเบียนคุมผู้เช่ารายตัว ตรวจสอบ
สัญญาเช่าที่ ใกล้ครบก าหนด แจ้งเก็บค่าเช่าตามใบแจ้งหนี้
กรมสรรพากร น าส่งเงินค่าเช่าและข้อมูลผู้เช่าแต่ละรายให้งาน
การเงินและสวัสดิการ กคส.สอ.สป.  เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติลง
นามในสัญญาเช่า จนถึงข้ันตอนการส่งสัญญาเช่าที่ลงนามแล้วให้
ผู้เช่า และเก็บส าเนาสัญญาเช่าเข้าแฟ้มให้เป็นระเบียบ 

   1 . เ งิ น ค่ า เ ช่ า 
(ภาษีโรงเรือน) 

   2. สัญญาเช่า 

งานการเงินและ
สวัสดิการ 
กคส.สอ.สป. 

1. ผู้เช่าอาคาร/
ที่ราชพัสด ุ

 

Process (Map) 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาระเบียบ จัดท าทะเบียนคุม 

ตรวจสอบสัญญา
เช่าเริ่มต้นสิ้นสุด 

จัดท าสัญญาเช่า
ตามระเบียบ  

แจ้งเก็บเงินค่าเช่า
ตามใบแจ้งหน้ี 

ส่งสัญญาเช่า ให้ผู้
เช่า  

เสนอผู้มีอ านาจ
ลงนามในสัญญา 

 
น าส่งเงินค่าเช่า
พร้อมข้อมูล 

 



ตารางท่ี 9  ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการย่อย  :  จัดเก็บค่าเช่าจากการใช้ประโยชน์ทรพัย์สินทางราชการ 
ตัวชี้วัดท่ีส าคัญของกระบวนการ  :  ร้อยละความส าเร็จในการน าสง่เงินค่าเช่าและข้อมลูผู้เช่าได้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว 

ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

    1. ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดประโยชน์ในที่ราชพสัดุ 
พ.ศ.2552 และค าสั่ง กรมธนารักษ์     
ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 
2553 

30 นาที   เจ้าหน้าที่งาน 
ที่ราชพัสดุฯ 

2.     2. จัดท าทะเบียนคุมผูเ้ช่ารายตัว    
แบ่งตามทุนพินัยกรรม โดยกรอก
ข้อมูลต่อไปนี ้
     2.1 ช่ือ-สกลุ ผู้เช่าแต่ละราย 
     2.2 ระยะเวลาเริม่ต้น-สิ้นสุด
สัญญา 
     2.3 จ านวนเงินค่าเช่า 

30 นาที ความรวดเร็วในการให้บริการ 
ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมลู 
 

ทะเบียนคุม 
ผู้เช่ารายตัว 
 

เจ้าหน้าที่งาน 
ที่ราชพัสดุฯ 

3.     3. ตรวจสอบสัญญาเช่าฉบบัเดิม     
วันเริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ครบก าหนด   
ในสัญญาเช่า 
 

10 นาที  สัญญาเช่าฉบับเดิม เจ้าหน้าที่งาน 
ที่ราชพัสดุฯ 

4.  

 

   4. จัดท า(ร่าง)สญัญาเช่า แต่ละทุน     
แต่ละราย  ตามระเบียบกระทรวง    
การคลงัว่าด้วยการจัดประโยชน์ในที่
ราชพัสดุ พ.ศ.2552 และค าสั่ง 
กรมธนารกัษ์ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 
29 มิถุนายน 2553 

30 นาท ี ด าเนินการตามระเบียบ 
 

(ร่าง) สัญญาเช่าฉบับ
ใหม ่

เจ้าหน้าที่งาน 
ที่ราชพัสดุฯ 

ศึกษาระเบียบ  
และค าสั่ง 

จัดท าทะเบียนคุมผู้เช่า 
แบ่งตามทุนพินัยกรรม 

ตรวจสอบสัญญาเช่า 

จัดท าร่างสัญญาเช่า 



ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

5.     5. แจ้งเกบ็เงินค่าเช่า (ภาษีโรงเรือน) 
จากผูเ้ช่าตามใบแจง้หนีก้รมสรรพากร 
ด้วยจดหมายลงทะเบียน  เกบ็ใบตอบ
รับจดหมายลงทะเบียนไว้เป็นหลกัฐาน  
และโทรศัพท์แจ้งผู้เช่าอีกทางหนึง่ 
 

20 นาที ความรวดเร็วในการให้บริการ 
ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมลู 
 

   1. ใบแจ้งหนี้
กรมสรรพากร 
   2. ใบตอบรับ
จดหมาย ลงทะเบียน 

เจ้าหน้าที่งาน 
ที่ราชพัสดุฯ 

6.     6. น าส่งเงินค่าเช่า (ภาษีโรงเรือน) 
พร้อมข้อมูลผู้เช่า โดยมีขั้นตอนดังนี ้
     6.1 กรอกข้อมูลในใบน าส่งเงิน 
     6.2 ช าระเงินค่าเช่าพรอ้มข้อมลูผู้
เช่า ที่งานการเงินและสวัสดิการ 
สอ.สป. 
     6.3 สอบถามความพึงพอใจของผู้
เช่าต่อการใหบ้รกิาร 

20 นาท ี ความรวดเร็วในการให้บริการ 
ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมลู 
ความเป็นกันเอง 
 

  1. ส าเนาสัญญาเช่า 
  2. ส าเนาใบแจ้งหนี้
กรมสรรพากร 
  3. แบบฟอร์มใบ
น าส่งเงินค่าเช่า 
  4. แบบสอบถาม
ความ พึงพอใจต่อ
การบริการ 

เจ้าหน้าที่งาน 
ที่ราชพัสดุฯ 

7.     7. จัดท าบันทึกข้อความเสนอ          
ผู้มีอ านาจอนุมัตลิงนามในสัญญาเช่า 
โดยแนบเอกสารต่อไปนี ้
     7.1 สัญญาเช่า 
     7.2 ส าเนาใบเสรจ็รับเงินค่าเช่า  

30 นาท ี     1. บันทึกข้อความ  
   2. สัญญาเช่า 
   3. ส าเนา
ใบเสร็จรับเงินค่าเช่า 
(ภาษีโรงเรือน)  

เจ้าหน้าที่งาน 
ที่ราชพัสดุฯ 

8.     8. จัดส่งสัญญาเช่าที่ได้รับการลง
นามแล้วให้ผูเ้ช่า ทางจดหมาย
ลงทะเบียน และจัดเก็บส าเนาสัญญา
เช่าเข้าแฟ้มผูเ้ช่ารายตัว 
 

20 นาท ี    1. สัญญาเช่า 
  2. ส าเนาสัญญาเช่า 
  3. ส าเนา
ใบเสร็จรับเงิน 
  4. ใบตอบรับ
จดหมายลงทะเบียน 

เจ้าหน้าที่งาน 
ที่ราชพัสดุฯ 

แจ้งเก็บเงินค่าเช่าด้วย
จดหมายลงทะเบียน

และโทรศัพท์ 

 
น าส่งเงินค่าเช่า 

พร้อมข้อมูลผู้เช่า  
และสอบถามความพึงพอใจ 

เสนอผู้มีอ านาจลงนาม    
ในสัญญา 

จัดส่งสัญญาเช่า 
และเก็บส าเนา 


