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คูมือสําหรับประชาชน: การใหเชาล็อคตลาด 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การใหเชาล็อคตลาด 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 นาท ี 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การใหเชาล็อคตลาด กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการ กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (โทรศัพท 044602345 ตอ 204 โทรสาร 044611396) 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2543 การใหเชา

อสังหาริมทรัพยของเทศบาลใหดําเนินการเพื่อประโยชนของทางราชการ 
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 การใหเชาที่ดินเพื่อกอสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางที่มีลักษณะถาวรมีเงื่อนไข คือ 

  1) ใหผูเชายกกรรมสิทธิ์อาคารหรือสิ่งกอสรางใหเทศบาล 

  2) ใหผูเชาไดรับสิทธิการเชาอาคารหรือสิ่งกอสรางมีกําหนดไมเกินสามปนับแตวันลงนามสัญญาเชา 

  3) ใหผูเชาประกันอัคคีภัยอาคารหรือสิ่งกอสรางในอัตราไมต่ํากวาราคาทุนกอสรางที่เทศบาลกําหนดในนามของ

เทศบาลเปนผูเอาประกันและผูรับประโยชนตลอดอายุสัญญาเชา โดยผูเชาเปนผูชําระเบี้ยประกันภัยแทนผูใหเชา 

  4) ใหผูเชาชําระคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่หรือภาษีอื่นใดตลอดจนคาธรรมเนียมและคาใชจาย

ตาง ๆ เกี่ยวกับการเชาแทนผูใหเชา 

 หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาเชาอสังหาริมทรัพย เทศบาลเรียกเก็บในอัตราไมต่ํากวารอยละหาแตไมเกิน

รอยละสิบของประโยชนตอบแทน 

 การตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพย 

  (1) มีกําหนดไมเกินสามป ใหผูบริหารเปนผูมีอํานาจอนุมัต ิ

  (2) มีกําหนดเกินสามป ใหสภาทองถิ่นเปนผูอนุมัติ 

 การใหเชาชวง การโอนสิทธิการเชาหรือการเปลี่ยนตัวผูเชาอสังหาริมทรัพยของเทศบาล 

  (1) อายุสัญญาเชาที่เหลืออยูไมเกินสามป ผูบริหารเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 

  (2) อายุสัญญาเชาที่เหลืออยูเกินสามป ใหสภาทองถิ่นเปนผูอนุมัติ 

 การเรียกเก็บคาตอบแทนการตออายุสัญญาเชา การใหเชาชวง การโอนสิทธิการเชาและการเปลี่ยนตัวผูเชาจากผูเชา

อสังหาริมทรัพยไดตามอัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชนของเทศบาลกําหนด 

 หากผูเชาอสังหาริมทรัพยประสงคจะตออายุสัญญาเชาใหยื่นคําขอตออายุสัญญาเชาพรอมทั้งเสนอประโยชนตอบ

แทนใหเทศบาลพิจารณากอนที่สัญญาเดิมจะสิ้นสุดไมนอยกวาหกสิบวัน 

 การใหเชาอสังหาริมทรัพยผูบริหารเทศบาลจะกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเชาใหเหมาะสมกับสภาพและ

ลักษณะของอสังหาริมทรัพยที่ใหเชา กอนการเชาทุกครั้ง 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นคํารองขอจัดทําสัญญา

เชาล็อคตลาด 
 

2 นาที เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 
 

 

- 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานประกอบใหถูกตอง 
 

1 นาที เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เสนออคํารองขอจัดทํา

สัญญาเชาล็อคตลาด เพื่อ

เสนอผูมีอํานาจลงนาม

อนุมัติ 

10 นาที เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ชําระคาธรรมเนียมและสง

มอบสัญญาเชาล็อคตลาด 
 

1 นาที เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   15 นาที 

 
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ของผูเชา) 

2) 
สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ของผูเชา) 

3) 
ใบสําคัญการ

เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมใบคํารอง (ฉบับละ) 

 คาธรรมเนียม 2 บาท 

หมายเหตุ -   

2) คามัดจําประกันสัญญา ไมต่ํากวารอยละ 5 และไมเกินรอยละ 10 ของประโยชนตอบแทน 

 คาธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

3) คาเชารายเดือน ตามกําหนดในสัญญาเชา 

 คาธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ไมเกินวันที่ 5 ของดือน หากเกินกําหนดเสียคาปรับรอยละ 1.25 ตอเดือนของคาเชา)   

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมจังหวัดบุรีรัมย 

หมายเหตุ (สถานที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย ชั้น 1 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย 31000 

เบอรติดตอ : 044 666 847 , 044 666 563 สายดวน : 1567) 

2) ชองทางการรองเรียน เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

หมายเหตุ (สํานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย เลขที่ 9  ถนนรมยบุรี ตําบลในเมือง   อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

31000 โทรศัพท 044602345 โทรสาร   044611396) 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคํารอง 

- 
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