บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมธนารักษ์ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค โทร.02 298 5361 โทรสาร 0 2270 1890
ที่ กค 0305/ ว 55
วันที่ 26 มิถุนายน 2561
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบข้อมูลและการถอนคืนเงินประกันการเช่า
เรียน ธนารักษ์พื้นที่
ตามที่ ก รมธนารัก ษ์ม ีค าสั ่ง ที ่ 464/2560 สั ่ง ณ วัน ที ่ 15 กัน ยายน พ.ศ. 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ตรวจสอบเงินประกัน
การเช่าและเปรียบเทียบข้อมูลเงินประกันในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่ากับบัญชีเงินฝากคลัง รายการ
เงินประกันการเช่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 แล้วดาเนินการตามแนวทางการแก้ไขเงินประกันการเช่า
ตามเอกสารแนบท้ายคาสั่ง ข้างต้น นั้น
กรมธนารักษ์ขอเรียนว่า
1. ปัจจุบัน มีการปรับ วิธีการปฏิบัติกรณีการตรวจสอบข้อมูล และการถอนคืนเงินประกัน
การเช่า ดัง นั้น เพื่อ ให้ก ารแก้ไ ขปัญ หากรณีดัง กล่า วเป็นไปด้วยความชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
อีกทั้งเพื่อให้ การด าเนินการของส านั กงานธนารักษ์พื้นที่เป็นไปตามเป้าหมายการประเมินผลตั วชี้วัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตลอดจนเพื่อให้ มีแนวทางป้องกันมิให้ เกิดปัญหากรณีดังกล่ าวอีก จึงได้ จัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงานการตรวจสอบข้อมูลและถอนคืนเงินประกันการเช่า เพื่อให้สานักงานพื้นที่ธนารักษ์พื้นที่ถือปฏิบัติ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถ download คู่มือดังกล่าวได้ ในระบบ intranet เครือข่ายภายใน
กรมธนารักษ์ --> หน่วยงานในสังกัด --> กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค --> คู่มือ/หลักเกณฑ์ --> คู่มือการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบข้อมูลและการถอนคืนเงินประกันการเช่า
2. สาหรับกรณีที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่จะนาเงินประกันส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้สานักงาน
ธนารั กษ์พื้ นที่ สรุ ปจ านวนราย/ จ านวนเงิน ที่ ต้ องน าเงิ นส่ งเป็ นรายได้ แผ่ นดิ นให้ กรมธนารั กษ์ เพื่ อพิ จ ารณา
และเมื่ อ กรมธนารั ก ษ์ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ให้ ส านั ก งานธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ น าเงิ น ส่ ง เป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

(นางสาวอมรรัตน์ กล่าพลบ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธนารักษ์

คู่มือการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบข้อมูล
และการถอนคืนเงินประกันการเช่า

กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์

คานา
คู่มือการปฏิบัติ งานการตรวจสอบข้อมูลและการถอนคืนเงินประกันการเช่าเล่มนี้
จัดทาขึ้น เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง และอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนาไปใช้ในการ
ดาเนินการกรณีการตรวจสอบข้อมูลและการถอนคืนเงินประกันการเช่าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเนื่องจากคู่มือนี้จัดทาในระยะเวลาจากัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน มีแนวทางในดาเนินการกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเป็นไปตามเป้าหมายการ
ประเมินผลตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนั้น หากมีความเห็นเพิ่มเติมประการใด ขอได้
โปรดแจ้งให้กรมธนารักษ์ทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและการจัดทาคู่มือการตรวจสอบ
และการถอนคืนเงินประกันการเช่าต่อไป

กรมธนารักษ์
มิถุนายน 2561

สารบัญ
หน้า
บทนา
แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีที่ข้อมูลเงินประกันไม่ถูกต้องตรงกัน
1. กรณีข้อมูลเงินประกันในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่าไม่ถูกต้องตรงกับเอกสารหลักฐาน
2. กรณีข้อมูลในบัญชีเงินฝากคลังตัดออกจากระบบ GFMIS แล้ว
แต่ข้อมูลเงินประกันยังไม่ตัดออกจากระบบจัดประโยชน์ฯ

1
2
2
3

การถอนคืนเงินประกันของผู้เช่าที่เลิกเช่าแล้วแต่ผู้เช่าไม่มาดาเนินการขอถอนคืนเงินประกัน

3

การถอนคืนเงินประกันอื่นๆ
- เงินประกันภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- เงินประกันภาษีบารุงท้องที่
- เงินประกันอัคคีภัย

5

การถอนคืนเงินประกันกรณีที่ไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด

5

การดาเนินการกรณีไม่ทราบที่มาของเงินฝากในบัญชีเงินฝากคลัง

6

การดาเนินการกรณีข้อมูลในบัญชีเงินฝากคลังไม่เท่ากับระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า

6

การนาเงินประกันการเช่าและเงินประกันอื่นๆ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

7

การถอนคืนเงินประกันกรณีที่ทางราชการได้นาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว

7

แนวทางการป้องกันปัญหาเงินประกันค้างจ่ายในระบบบัญชีเงินฝากคลัง
และในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า
1. การจัดทาทะเบียนคุมแฟ้ม
2. การรับคาร้องขอโอนสิทธิการเช่าและการรับคาขอถอนคืนเงินประกันการเช่า
3. การบันทึกข้อมูลถอนคืนเงินประกันในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า

8

ภาคผนวก

8
10
12

ภาคผนวก
ภาคผนวก
1. การบันทึกข้อมูลในระบบจัดประโยชน์ฯ “กรณีข้อมูลในบัญชีเงินฝากคลังตัดออก
จากระบบ GFMIS แล้ว แต่ข้อมูลเงินประกันยังไม่ตัดออกจากระบบจัดประโยชน์ฯ”

ก

2. หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กค 0318/ว 34 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560
เรื่อง แบบร่างประกาศเกี่ยวกับการถอนคืนเงินประกันการเช่า

ข

3. แบบฟอร์มข้อมูลเงินฝากคลังและยืนยันยอดคงเหลือเพื่อปรับปรุงบัญชี

ค

4. การตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาการถอนคืนเงินประกันการเช่า
ของสานักงานธนารักษ์พื้นที่

ง

5. ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550 จ
6. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0503.1/ว 143 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2543
เรื่อง การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้โดยวิธีผ่านธนาคาร

ฉ

7. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0420.1/ว 78 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
เรื่อง การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน

ช

8. หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กค 0318/ว 31 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง สรุปผลการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า

ซ

1

บทนา
ด้วยสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของกรมธนารักษ์และให้ข้อสังเกตว่า
การจัดทาทะเบียนคุมเงินประกันการเช่า เงินภาษีบารุงท้องที่ เงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดทาเป็นรายตัว
ของผู้ เ ช่ า โดยใช้ ร ะบบจั ด ประโยชน์ แ ละสั ญ ญาเช่ า แต่ ไ ม่ ส ามารถสอบยั น ยอดเงิ น ประกั น การเช่ า
ในบัญชีเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS ได้ จึงมีความเห็นให้กรมธนารักษ์ตรวจสอบและจัดทาทะเบียนคุม
ที่สามารถใช้ตรวจสอบยอดคงเหลือของเงินรับฝากประเภทต่าง ๆ เช่น เงินประกันการเช่า เงินภาษีบารุง
ท้องที่ เงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน และตรวจสอบการบันทึกบัญชี การกาหนดรหัสบัญชีย่อยให้ตรงกับเงินฝาก
คลังเพื่อให้สอบยันกันได้
กรมธนารั ก ษ์ จึ ง ได้ มี ค าสั่ ง ที่ 464/2560 สั่ ง ณ วั น ที่ 15 กั น ยายน พ.ศ. 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ตรวจสอบเงิน
ประกันการเช่า และเปรียบเทียบข้อมูลเงินประกันในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่ากับบัญชีเงินฝากคลัง
รายการเงินประกันการเช่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 แล้วดาเนินการตามแนวทางการแก้ไขเงินประกัน
การเช่าตามเอกสารแนบท้ายคาสั่ ง พร้ อมทั้งให้ถือปฏิบั ติ ต ามผลสรุป การประชุม หารือการแก้ไขปั ญหา
เงินประกันการเช่าเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ตามนัยหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กค 0318/ว 31 ลง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับวิธีการปฏิบัติกรณีการตรวจสอบข้อมูลและการถอนคืนเงินประกัน
การเช่า อีกทั้งเพื่อให้การด าเนิน การแก้ไขปัญ หากรณีดั งกล่าวเป็น ไปด้ วยความถูกต้อง ชัด เจน และเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน จึงขอให้เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหากรณีการตรวจสอบข้อมูลและการถอนคืนเงินประกันการเช่า
ตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ต่อไป

2
แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีที่ข้อมูลเงินประกันไม่ถกู ต้องตรงกัน
กรมธนารักษ์ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติ กรณีที่ ข้อมูลเงินประกันในระบบจัดประโยชน์และ
สัญญาเช่ากับบัญชีเงินฝากคลัง รายการเงินประกันการเช่าไม่ถูกต้องตรงกัน หรือข้อมูลเงินประกันในระบบ
จัดประโยชน์และสัญญาเช่าไม่ถูกต้องตรงกับเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติดังนี้
1. กรณีข้อมูลเงินประกันในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่าไม่ถูกต้องตรงกับเอกสารหลักฐาน
จั ด ท าแบบฟอร์ ม การขอแก้ ไ ขข้ อ มู ล (สท.003) และรวบรวมเอกสาร
หลักฐานที่ถูกต้อง เช่น ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับ – จ่ายเงินของ
ผู้เช่า สัญญาเช่า สาเนาทะเบียนรายตัวของผู้เช่า เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แล้วส่งให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคเพื่อตรวจสอบเอกสาร

สานักงานธนารักษ์พื้นที่

เมื่อกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคตรวจสอบแล้วเห็นว่าเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน ให้ส่งกลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณา
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค

ผู้ตรวจราชการกรมพิจารณารับ รองความถูกต้องแล้ ว
ส่ ง ให้ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ แก้ ไ ขข้ อ มู ล
ในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า

กลุ่มงานตรวจราชการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาหรั บ การแก้ไขข้อมูล เงิน ประกัน ของสานั กบริห ารที่ราชพัส ดุ กรุงเทพมหานคร
ให้สานักการคลังตรวจสอบรับรองก่อนแจ้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการปรับปรุง
ข้อมูลในระบบจัดประโยชน์ฯ
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แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีที่ข้อมูลเงินประกันไม่ถกู ต้องตรงกัน(ต่อ)

2. กรณีข้อมูลในบัญชีเงินฝากคลังตัดออกจากระบบ GFMIS แล้ว
แต่ข้อมูลเงินประกันยังไม่ตัดออกจากระบบจัดประโยชน์ฯ
กรณีผู้เช่าที่มีทะเบียนรายตัวได้เลิกเช่า เนื่องจากโอนสิทธิการเช่า /ทายาทผู้เช่าเดิมได้สิทธิ
การเช่าหรือผู้ได้รับสิทธิการประมูล ผู้ได้รับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ผู้ให้
สัญญาตามสัญญาต่างตอบแทน หรือผู้ให้สัญญาอื่นๆ ที่ไม่มีทะเบียนรายตัวได้เลิกเช่าหรือพ้นภาระผูกพันแล้ว
และได้ ด าเนิ น การถอนคื น เงิ น ประกั น และข้ อ มู ล ในบั ญ ชี เ งิ น ฝากคลั ง ตั ด ออกจากระบบ GFMIS
เรียบร้อยแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่บันทึกข้อมูลเพื่อตัดออกจากระบบจัดประโยชน์ฯ
ให้สานักงานธนารักษ์พื้น ที่ดาเนินการขอถอนคืนเงินประกันออกจากระบบจัดประโยชน์ฯ
โดยบันทึกคาขอถอนคืนหลักประกันใหม่ และแนบคาขอจากระบบเดิมหรือแนบหลักฐานที่แสดงว่า ผู้เช่า
ได้ ถ อนคื น เงิ น ประกั น แล้ ว รวมเป็ น เรื่ อ งเดี ย วกั น เมื่ อ ด าเนิ น การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ตามขั้ น ตอนในระบบ
จัด ประโยชน์ฯ แล้ว เงิน ประกัน การเช่า ของผู ้เ ช่า รายนั้น ๆ จะถูก ตัด ออกจากระบบจัด ประโยชน์ฯ
โดยอัตโนมัติ วิธีการและขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่าให้ดาเนินการตาม
ภาคผนวก ก

กรณีผู้เช่าที่มีทะเบียนรายตัวได้ยกเลิกเช่า โอนสิทธิการเช่า หรือทายาทผู้เช่าเดิมได้สิทธิ
การเช่าแล้ว แต่ยังไม่มาดาเนินการถอนคืนเงินประกัน หรือผู้ได้รับสิทธิการประมูล ผู้ได้รับสิทธิการก่อสร้าง
อาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ผู้ให้สัญญาตามสัญญาต่างตอบแทน หรือผู้ให้สัญญาอื่นๆ ที่ไม่มี
ทะเบียนรายตัวได้พ้นภาระผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้ถอนคืนเงินประกันให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ ดังนี้
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ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาลท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือ
ทายาทให้มาถอนเงินประกันการเช่า ภายใน 45 วัน นับแต่วันประกาศ
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนเงินประกันภายในกาหนดเวลาให้
ให้ปิดประกาศครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
รายงานอธิบดี/เมื่ออธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่ที่นาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

การจั ด ท าประกาศให้ ผู้ เ ช่ า ไปด าเนิ น การถอนคื น เงิ น ประกั น การเช่ า ให้ เ ป็ น ไป
ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กค 0318/ว 34 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง แบบร่าง
ประกาศเกี่ยวกับการถอนคืนเงินประกันการเช่า รายละเอียดตามภาคผนวก ข

ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับแจ้งผู้เช่า/ทายาท
มาถอนเงินประกัน ภายใน 45 วัน นับแต่วันประกาศ
หากผู้เช่า/ทายาทไม่มาขอถอนเงินประกันภายในกาหนดเวลาให้ส่งจดหมาย
ลงทะเบียนตอบรับครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
รายงานอธิบดี/เมื่ออธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่ที่นาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ
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การถอนคืนเงินประกันอื่นๆ
เงิ น ประกั น อื่ น ๆ เช่ น เงิ น ประกั น ภาษีโ รงเรือ นและที่ ดิ น เงิ น ประกั น ภาษีบ ารุง ท้อ งที่
และเงินประกันอัคคีภัย ปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้ยกเลิกการจัดเก็บเงินประกันดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีสานักงาน
ธนารั กษ์พื้นที่บางพื้น ที่ยั งคงมีข้อมูล เงิน ประกันดังกล่ าวทั้งในรายการบัญชีเงินฝากคลั งในระบบ GFMIS
และในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า ดังนั้น สานักงานธนารักษ์พื้นที่จะต้องดาเนินการถอนคืนเงินประกัน
โดยให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการถอนคืนเงินประกันดังกล่าวในลักษณะเดียวกันกับการถอนคืนเงินประกันกรณี
ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว แต่ยังไม่มาดาเนินการขอถอนคืนเงินประกัน

การถอนคืนเงินการถอนคื
ประกันทีน่ไม่เงิทนราบว่
นของผู
ประกัานเป็ของผู
้เช่า้เช่ทีา่เลิรายใด
กเช่าแล้ว
แต่ไม่มาดาเนินการขอถอนคืนเงินประกัน

กรณี ที่ มี ข้ อ มู ล เงิ น ประกั น ของผู้ เ ช่ า ที่ ไ ด้ ย กเลิ ก เช่ า โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า หรื อ ทายาทผู้ เ ช่ า เดิ ม
ได้สิทธิการเช่าแล้ว แต่ยังไม่มาดาเนินการถอนคืนเงินประกัน อยู่ในรายการบัญชีเงินฝากในระบบ GFMIS
ซึ่งเป็นเงินประกันที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบจัดประโยชน์ฯ และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด ให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการถอนคืนเงินประกัน ตามวิธีการและขั้นตอน ดังนี้
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการอาเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยประกาศครอบคลุมทุกอาเภอในพื้นที่ แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็น
ผู้เช่าหรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันที่ค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสารยืนยัน ภายใน 45 วัน

ห า ก ไ ม่ มี ผู้ ใ ด ม า ข อ ถ อ น เ งิ น ป ร ะ กั น ภ า ย ใ น ก า ห น ด เ ว ล า
ให้ปิดประกาศครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

รายงานอธิบดี/เมื่ออธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้สานักงานธนารักษ์พื้นที่นาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

6

การดาเนินการกรณีไม่ทราบที่มาของเงินฝากในบัญขีเงินฝากคลัง
การถอนคืนเงินประกันของผู้เช่าที่เลิกเช่าแล้ว
แต่ไม่มาดาเนินการขอถอนคืนเงินประกัน
กรณีทสี่ านักงานธนารักษ์พื้นที่ไม่ทราบที่มาของรายการในบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS
ให้สานักงานธนารักษ์พื้นที่ดาเนินการปิดประกาศเป็นการทั่วไป หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนเงินประกันภายใน
กาหนดให้ปิด ประกาศครั้ งที่ 2 แจ้ ง การน าเงิน ส่ งเป็ น รายได้แผ่ น ดิน และรายงานอธิ บดี เพื่อพิ จารณา
ซึ่งเป็นการดาเนินการในลักษณะเดียวกับกรณีการถอนคืนเงินประกันที่ไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
การดาเนินการกรณีข้อมูลเงินประกันในบัญขีเงินฝากคลัง
ไม่เท่ากับในระบบจัดประโยชน์ฯ
เมื่อสานักงานธนารักษ์พื้นที่ได้ตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า และปรับปรุงแก้ไขและถอนคืน
เงินประกัน โดยปฏิบัติตามนัยคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบข้อมูลและการถอนคืนเงินประกัน การเช่า
เล่มนี้ครบถ้วนแล้ว แต่ยังมีข้อมูลเงินประกันในรายการบัญชีเงินฝากคลัง ในระบบ GFMIS ไม่เท่ากับ
ข้อมูลเงินประกันในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า กรมธนารักษ์จะดาเนินการ ดังนี้
ข้อมูลเงินประกันในบัญชีเงินฝากคลังสูงกว่าในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า
ให้สานักงานธนารักษ์พื้นที่ถอนเงินประกันและนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ข้อมูลเงินประกันในบัญชีเงินฝากคลังต่ากว่าในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า
กรมธนารักษ์จะดาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
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การนาเงินประกันการเช่าและเงินประกันอื่นๆ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
เมื่อสานักงานธนารักษ์พื้นที่ได้ส่งจดหมายให้กับผู้เช่าและปิดประกาศเพื่อแจ้งการนาส่งเงินประกัน
ดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามวิธีการและขั้นตอนที่กาหนดแล้ว ให้สานักงานธนารักษ์พื้นที่รายงานผลการ
ดาเนิ น การและจ านวนเงิน ที่ส านั กงานธนารั กษ์พื้ นที่ต้อ งนาเงินส่ งเป็น รายได้แผ่ น ดิน พร้อมส่ งเอกสาร
หลักฐานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้กรมธนารักษ์ทราบ และกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาครวบรวมสรุปผล
การดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเงินประกันการเช่าเสนออธิบดีกรมธนารักษ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เมื่อกรมธนารักษ์ให้ความเห็นชอบให้นาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว ให้สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ดาเนินการนาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานกรมธนารักษ์เพื่อทราบ

การถอนคืนเงินประกันกรณีที่ทางราชการได้นาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว

หากภายหลั งที่มีการนาเงิน ฝากคลั ง รายการเงินประกันการเช่ าส่ งเป็น รายได้แ ผ่ นดินแล้ ว
มีผู้มาแสดงตนและมีเอกสารหลักฐานชัดเจนว่าเป็นเจ้าของเงินประกันดังกล่าว ให้ดาเนินการดังนี้

ให้สานักงานธนารักษ์พื้นที่รับคาขอถอนคืนเงินประกันของผู้มาแสดงตน
พร้อมส่งข้อมูลคาขอถอนคืนเงินประกันและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ให้กรมธนารักษ์ เพื่อขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินที่ได้นาส่งไปแล้ว

กรมธนารั ก ษ์ โ ดยส านั ก การคลั ง จะด าเนิ น การท าความตกลงกั บ
กระทรวงการคลัง ตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่าย
ขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ.2550 และหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนมาก ที่ กค 0420.1/ว 78 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
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แนวทางการป้องกันปัญหาเงินประกันค้างจ่ายในบัญชีเงินฝากคลัง
และในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า
เพื่อให้ข้อมูลเงินประกันในรายการบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS และข้อมูลเงินประกัน
ในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่าถูกต้องตรงกันและเป็นปัจจุบัน และเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหา
ยากแก่การตรวจสอบขึ้นอีก ประกอบกับเพื่อดาเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินที่ให้กรมธนารักษ์ตรวจสอบและจัดทาทะเบียนคุมที่สามารถใช้ตรวจสอบยอดคงเหลือ
ของเงินรับฝากประเภทต่างๆ กรมธนารักษ์จึงได้กาหนดแนวทางป้องกันการถอนคืนเงินประกันการเช่า
เพื่อให้สานักงานธนารักษ์พื้นที่ถือปฏิบัติ ดังนี้

1. การจัดทาทะเบียนคุมเงินประกันการเช่า
เมื่อส านั กงานธนารั กษ์พื้นที่ได้ตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า ในระบบจัดประโยชน์และ
สัญญาเช่าถูกต้องครบถ้วนตรงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ข้อมูลและการถอนคืนเงินประกันการเช่าแล้ว ให้สานักงานธนารักษ์พื้นที่จัดทาทะเบียนคุมเงินประกัน
การเช่าเพื่อสอบยันยอดระหว่างบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กับในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า
ดังนี้
1. เมื่อสานักงานธนารักษ์พื้นที่นาส่งเงินรับฝากที่ได้รับอนุมัติให้นาส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
โดยมีเงินฝากคลังถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ยืนยันยอดคงเหลือของเงินรับฝากประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในบัญชี
เงินฝากคลัง รหัส 10901 ตามแบบฟอร์มข้อมูลเงินฝากคลังและยืนยันยอดคงเหลือเพื่อปรับปรุง บัญชี
ตามแบบฟอร์ ม ภาคผนวก ค พร้ อมแนบรายงานแสดงการเคลื่ อ นไหวเงิน ฝากกระทรวงการคลั ง
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901 จากระบบ GFMIS ส่งให้สานักการคลังเพื่อดาเนินการ
2. เมื่อสานักการคลังตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ที่แจ้งยืนยันยอด
คงเหลื อเงิ น รั บ ฝากถู ก ต้อ งครบถ้ว นแล้ ว ให้ ป รั บปรุง บั ญชี เ งิน รั บฝากอื่ น (2111020199) ให้ มี
ยอดคงเหลือเท่ากับบัญชีเงินฝากคลัง รหัส 10901 ตามยอดคงเหลือที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่ได้ยืนยันยอด
3. ให้สานักงานธนารักษ์พื้นที่บันทึกข้อมูลการจัดเก็บเงิน – นาส่งเงิน รายการเงินประกันการเช่า
ในระบบ GFMIS โดยระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงินไว้ในช่องคาอธิบายเอกสารในแบบ นส.01 และ นส.02-1
ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบในภายหลัง
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1. การจัดทาทะเบียนคุมเงินประกันการเช่า (ต่อ)
4. บันทึกข้อมูลการจัดเก็บเงิน - นาส่งเงินในระบบ GFMIS ลงในระบบจัดประโยชน์และ
สั ญญาเช่า รวมทั้ งหากรายใดมีการถอนคืน เงิน ประกั นการเช่า ก็ให้ บัน ทึก ข้อมู ล ลงในระบบงานจั ด
ประโยชน์และสัญญาเช่าให้ครบถ้วนด้วย
5. ทุกสิ้นเดือนให้สานักงานธนารักษ์พื้นที่ดาเนินการเรียกรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน
ฝากกระทรวงการคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901 และรายงานบัญชีแยกประเภท เงินรับฝากอื่น
(2111020199) จากระบบ GFMIS มาตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บ การนาส่งเงิน การขอถอนคืนเงิน
ประกัน ให้ ถูกต้องครบถ้ว นตรงกัน กับ รายงานทะเบียนคุมการรับหลั กประกัน (20105) ในระบบ
จัดประโยชน์และสัญญาเช่า
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2. การรับคาร้องขอโอนสิทธิการเช่าและการรับคาขอถอนคืนเงินประกันการเช่า
เมื่ อ ทางราชการได้ อ นุ ญ าตให้ ผู้ เ ช่ า โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า ในที่ ร าชพั ส ดุ แ ล้ ว แต่ ผู้ เ ช่ า ไม่ ม าด าเนิ น การ
ขอถอนคืนเงินประกัน ทาให้มีข้อมูลเงินประกันคงค้างอยู่ในบัญชีเงินฝากคลังและระบบจัดประโยชน์เป็น
จานวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดกรณีดังกล่าว ในการรับคาร้องโอนสิทธิการเช่าให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับคาร้องอธิบายวิธีการคืนเงินประกันการเช่า และดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 กรณีผู้ขอโอนประสงค์ขอนาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้องปฏิบัติ ดังนี้
ให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดคาขอโอนสิทธิการเช่าในระบบจัดประโยชน์ฯ โดยบันทึกรายละเอียด
เพิ่มเติมว่า “เมื่อกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้โอนสิทธิการเช่าแล้ว ผู้ขอโอนขอนาเงินประกันการเช่า
ที่วางไว้กับกรมธนารักษ์นาส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป”

ผู้ขอโอนกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในแบบคาขอถอนคืนเงินประกัน (แบบ จป. 4101)

เมื่ อ กรมธนารั ก ษ์ ได้อ นุ ญ าตให้ โอนสิ ท ธิก ารเช่ า แล้ว ให้ ระบุ ข้ อความในหนั งสื อ แจ้ง ผู้ ข อโอนว่ า
“กรมธนารักษ์ได้อนุมัติให้นาเงินประกันการเช่าที่ผู้ขอโอนได้วางไว้กับกรมธนารักษ์นาส่งเป็นรายได้
แผ่นดินเรียบร้อยแล้ว”
เจ้าหน้าที่บันทึกคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ฯ โดยแนบคาขอถอนคืนเงินประกัน
ที่ผู้ขอโอนได้ลงลายมือชื่อไว้ แล้วรวมเป็นเรื่องเดียวกัน

เจ้าหน้าที่การเงินถอนคืนเงินประกันในบัญชีเงินฝากคลังและนาส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน แล้วบันทึก
ข้อมูลการถอนคืนเงินประกันในระบบจัดประโยชน์ฯ
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2.2 กรณีผู้ขอโอนมีความประสงค์ขอถอนคืนเงินประกัน ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบหลั ก ฐานประกอบการขอโอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า
และหลักฐานการวางเงินประกันของผู้ขอโอน และให้ผู้ขอโอนแจ้งชื่อ
ธนาคาร เลขที่บัญชี/สาขาโดยแนบสาเนา Passbook (ถ้ามี)
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ บั น ทึ ก รายละเอี ย ดค าขอโอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า ในระบบ
จั ดประโยชน์ และให้ ผู้ ขอโอนกรอกรายละเอี ยดลงลายมื อชื่อในแบบ
คาขอถอนคืนเงินประกันตามแบบ จป. 4101
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

เมื่อกรมธนารักษ์อนุญาตให้โอนสิทธิการเช่า แล้ว ให้เจ้าหน้าที่บันทึก
ค าขอถอนคื น หลั ก ประกั น ในระบบจั ด ประโยชน์ ฯ โดยแนบค าขอ
ถอนคืนเงินประกันที่ผู้ขอโอนได้ลงลายมือชื่อไว้ แล้วรวมเป็นเรื่อง
เดียวกัน
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

เจ้าหน้าที่การเงินเบิกจ่ายเงินตามคาขอและโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขอโอน
ผ่านระบบ Online ของธนาคาร แล้วบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินประกันคืน
ในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่าตามสาเนา Payin Slip ของธนาคาร
เจ้าหน้าที่การเงิน

ทั้ งนี้ การโอนเงิ นเข้ าบั ญชี ของผู้ ขอโอน ให้ ปฏิ บั ติ ตามนั ยหนั งสื อกระทรวงการคลั ง ด่ วนที่ สุ ด
ที่ กค 0503.1/ว 143 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2543 เรื่อง การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้โดยวิธีผ่าน
ธนาคาร
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3. การบันทึกข้อมูลถอนคืนเงินประกันในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า
ในการดาเนินการที่ผ่านมา ผู้เช่าได้เลิกเช่าหรือโอนสิทธิการเช่า และได้มาดาเนินการถอนคืน
เงินประกันการเช่าซึ่งข้อมูลในบัญชีเงินฝากคลังตัดออกจากระบบ GFMIS แล้ว แต่เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
ยังไม่บันทึกการถอนคืนเงินประกันเพื่อตัดข้อมูลออกจากระบบจัดประโยชน์ฯ ทาให้ข้อมูลเงินประกัน
การเช่าของทั้ง 2 ระบบ ไม่ถูกต้องตรงกัน
ปั จ จุ บั น ในระบบจั ด ประโยชน์ แ ละสั ญ ญาเช่ า ส่ ว นขยายได้ แ ก้ ไ ขปั ญ หากรณี ดั ง กล่ า ว
โดยเจ้าหน้าที่การเงินได้ถอนคืนเงินประกันการเช่าในบัญชีเงินฝากคลังแล้ว จะบันทึกข้อมูลการถอนคืนเงิน
ประกั น ในระบบจั ด ประโยชน์ ฯ และข้ อมู ล เงิ นประกัน ดั งกล่ า วจะถูก ตัด ออกจากระบบโดยอัต โนมั ติ
ซึ่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ไม่ต้องบันทึกการถอนคืนเงินประกันอีก
แต่อย่างไรก็ดี เพื่อให้ข้อมูลเงินประกันในบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS และในระบบ
จัดประโยชน์และสัญญาเช่าถูกต้องตรงกันตามข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
บันทึกข้อมูลการขอถอนคืนเงินประกันในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่าทุกครั้งด้วยความรอบคอบ
และถือปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบและการขอถอนคืนเงินประกันเล่มนี้โดยเคร่งครัดต่อไป
------------------------------------------------------------------------
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
การบันทึกข้อมูล“กรณีข้อมูลในบัญชีเงินฝากคลังตัดออกจากระบบ GFMIS แล้ว
แต่ข้อมูลเงินประกันยังไม่ตัดออกจากระบบจัดประโยชน์ฯ”

กรณีข้อมูลในบัญชีเงินฝากคลังตัดออกจากระบบ GFMIS แล้ว แต่ข้อมูลเงินประกัน
ยังไม่ตัดออกจากระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า ให้เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์บันทึกข้อมูลในระบบ
จัดประโยชน์และสัญญาเช่าตามวิธีการและขั้นตอน ดังต่อไปนี้

การถอนหลักประกัน กรณีมีรายตัว
1. คลิกเมนู บริหารสัญญา

2. ค้นหารายตัวที่ต้องการถอนคืนหลักประกัน โดยการกรอกข้อมูลดังนี้
- เลือกเลขทะเบียน
- เลือกจังหวัด / เลือกเขต/อาเภอ /เลือกแขวง/ตาบล
- เลือกประเภทสัญญา / กรอกทะเบียนรายตัว
- กรอกชื่อ/นามสกุล หรือเลขทีบ่ ัตรประชาชน
- กรอกเลขที่สัญญา/เลือกสถานะ
3. คลิกปุ่ม ค้นหา

ก-2
4. ระบบแสดงข้อมูลทะเบียนรายตัวที่ต้องการขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม ดาเนินการ

5. ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลหลักทะเบียนรายตัวขึ้นมา
6. เลือกหัวข้อ การขอคืนหลักประกัน ในช่องดาเนินการ

7. ระบบแสดงหน้าจอคาขอการขอคืนหลักประกันขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม บันทึก

ก-3
8. กรอกรายละเอียดคาขออนุญาตดาเนินการในที่ราชพัสดุให้ครบถ้วน
9. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก

ก-4
10. เมื่อทาการยื่นคาขอเรียบร้อยแล้ว คาขอจะไปแสดงยังเมนูคาขอ
11. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์สามารถเลือกรายการขอถอนคืนหลักประกันได้ โดยคลิกเมนู คาขอ

12. ค้นหาข้อมูลคาขอ โดยกรอกข้อมูลดังนี้
- กรอกชื่อผู้ยื่นคาขอ
- กรอกนามสกุล
- กรอกเลขที่คาขอ
- เลือกสถานะ
13. คลิกปุ่ม ค้นหา

14. ระบบแสดงคาขอที่ค้นหาขึ้นมาแล้วคลิกที่ การถอนคืนหลักประกัน

ก-5
15. ระบบแสดงหน้าจอถอนคืนหลักประกัน ให้คลิกปุ่ม ดาเนินการ

16. เลือกรายการขอถอนคืนหลักประกันที่ต้องการ โดยคลิกที่ช่อง

หน้ารายการที่ต้องการ

17. กรณีที่เป็นผู้เช่าเดิมถอน ให้เลือกประเภทการวางหลักประกัน และกรอกยอดจากการถอนหลักประกัน

ก-6
18. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก

ก-7
19. จากนั้นทาการพิมพ์ จป.4101 โดยคลิกปุ่ม ดาเนินการ

20. ระบบแสดงหน้าจอพิมพ์ จป.4101 ขึ้นมา
21. เมื่อพิมพ์ จป.4101 เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก

22. ขั้นตอนต่อไปเป็นการอนุมัติขอถอนคืนหลักประกัน สามารถดาเนินการได้ โดยใช้สิทธิ์ธนารักษ์
พื้นที่อนุมัติ
23. คลิกปุ่ม ดาเนินการ

ก-8

24. ระบบแสดงหน้าจออนุมัติขอถอนคืนหลักประกันขึ้นมา
25. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
- กรอกความเห็นผู้บังคับบัญชา
- ระบุผลการอนุมัติ
- ระบุวันที่
- กรอกเลขที่หนังสือที่อนุมัติ
- ระบุหนังสือลงวันที่
กรอกรหัสผ่านการลงชื่อแล้วคลิกปุ่ม ตรวจสอบรหัสผ่านการลงชื่อ

26. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก

ก-9
27. ระบบจะแสดงขั้นตอนรายละเอียดการคืนหลักประกัน สามารถดาเนินการได้
โดยสิทธิ์เจ้าหน้าที่การเงิน
28. คลิกปุ่ม ดาเนินการ

29. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
- ระบุวันที่ขอถอนคืนหลักประกัน
- ลักษณะการคืนหลักประกัน ได้แก่ หนังสือสัญญา, เงินสด และเช็ค
- กรณีที่คืนหลักประกัน เป็นเช็ค ให้ระบุประเภทเช็ค, เลขที่เช็ค, ธนาคารและวันที่
- วันที่รับคืน
30. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก

ก - 10
การถอนหลักประกัน กรณีไม่มีรายตัว
1. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์สามารถสร้างคาขอได้ โดยคลิกเมนู คาขอ

2. จากนั้นคลิกปุ่ม ยื่นคาขอ

3. ระบบแสดงหน้าจอการยื่นคาขอ จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
- กรอกเรื่อง การขอคืนหลักประกันที่ไม่มีรายตัว
- เลือกประเภทผู้เช่าได้แก่ บุคคลธรรมดา, นิติบุคคล, รัฐวิสาหกิจ, สมาคม, มูลนิธิ และอื่นๆ
- เลือก เรียน (ผู้มีอานาจ)
- กรณีที่ยืนคาขอหลายรายในแปลงเดียวกัน ให้คลิกที่หน้าช่อง
4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก

ก - 11
5. กรอกรายละเอียดคาขออนุญาตดาเนินการในที่ราชพัสดุลงไปให้ครบถ้วน
- กรอกรายละเอียดการขอดาเนินการ
- หมายเหตุ

6. กรอกรายละเอียดผู้ยื่นคาขอ ให้คลิกปุ่ม เพิ่มรายละเอียดผู้ยื่นคาขอ

7. ระบบแสดงหน้าต่างเพิ่มรายละเอียดผู้ยื่นคาขอขึ้นมา สามารถค้นหาผู้ยื่นคาขอได้ โดยคลิกไอคอน

ก - 12

8. ระบบแสดงหน้าต่างค้นหาผู้ยื่นคาขอขึ้นมา โดยกรอกชื่อนามสกุล, เลขประจาตัวประชาชน
แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา

9. ระบบแสดงข้อมูลผู้ยื่นคาขอที่ค้นหา จากนั้นคลิกปุ่ม เลือก

ก - 13

10. ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ยื่นคาขอ กรณีที่อยู่ที่ติดต่อได้ เป็นที่เดียวกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ให้คลิกที่
แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
11. หากที่อยู่ที่ติดต่อได้ ไม่ใช่ที่เดียวกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ให้กรอกข้อมูลลงไปให้ครบถ้วน

12. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก
13. ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ยื่นคาขอขึ้นมา สามารถแก้ไขข้อมูล และลบข้อมูลได้

14. เพิ่มรายละเอียดผู้รับมอบอานาจแทนผู้ยื่นคาขอ โดยคลิกปุ่ม เพิ่มรายละเอียดผู้รับมอบอานาจ

ก - 14

15. ระบบแสดงหน้าต่างเพิ่มรายละเอียดผู้รับมอบอานาจแทนผู้ยื่นคาขอขึ้นมา สามารถค้นหารายละเอียด
ผู้รับมอบอานาจแทนผู้ยื่นคาขอได้ โดยคลิกไอคอน

16. ระบบแสดงหน้าต่างค้นหาชื่อผู้รับมอบอานาจแทนผู้ยื่นคาขอขึ้นมา ให้กรอกชื่อนามสกุล,
เลขประจาตัวประชาชน แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา

ก - 15

17. ระบบแสดงข้อมูลผู้รับมอบอานาจแทนผู้ยื่นคาขอที่ค้นหา จากนั้นคลิกปุ่ม เลือก

18. ระบบจะแสดงข้อมูลผู้รับมอบอานาจแทนผู้ยื่นคาขอ กรณีที่อยู่ที่ติดต่อได้ เป็นที่เดียวกับที่อยู่ตาม
ทะเบียนบ้านให้คลิกที่
แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
19. หากที่อยู่ที่ติดต่อได้ ไม่ใช่ที่เดียวกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ก - 16
20. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก

21. เพิ่มรายการขอถอนคืนหลักประกัน โดยคลิกปุ่ม เพิ่มรายละเอียดหลักประกันที่ต้องการถอน

ก - 17
22. ระบบแสดงหน้าต่างค้นหารายละเอียดหลักประกันที่ต้องการถอนขึ้นมา ให้กรอกเลขที่ใบรับ
หลักประกัน และกรอกชื่อนามสกุล จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา

23. ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดหลักประกันที่ต้องการถอนขึ้นมา
24. จากนั้นคลิกเลือก
หน้ารายการหลักประกันที่ต้องการ และคลิกปุ่ม บันทึก

25. ระบบแสดงข้อมูลรายการหลักประกันที่เลือก จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก

ก - 18

26. การขอถอนคืนหลักประกัน สามารถดาเนินการได้ โดยใช้สิทธิ์เจ้าหน้าที่จัด ประโยชน์
27. คลิกปุ่ม ดาเนินการ

28. ระบบแสดงหน้าจอรายการขอถอนคืนหลักประกัน หากต้องการเพิ่มรายการถอน
หลักประกัน ให้คลิกปุ่ม เพิ่มรายละเอียดหลักประกันที่ต้องการถอน

29. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
30. คลิกปุ่ม บันทึก

ก - 19
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31. ขั้นตอนต่อไปเป็นการอนุมัติขอถอนคืนหลักประกัน สามารถดาเนินการได้ โดยใช้สิทธิ์ธนารักษ์
ทาการอนุมัติ
32. คลิกปุ่ม ดาเนินการ

33. ระบบแสดงหน้าจออนุมัติขอถอนคืนหลักประกัน
34. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
- กรอกความเห็นผู้บังคับบัญชา
- ระบุผลการอนุมัติ
- ระบุวันที่
- กรอกเลขที่หนังสือที่อนุมัติ
- ระบุหนังสือลงวันที่
- กรอกรหัสผ่านการลงชื่อแล้วคลิกปุ่ม ตรวจสอบรหัสผ่านการลงชื่อ

เมื่อดาเนินการตามวิธีการขั้นตอนการถอนเงินประกันแล้ว ข้อมูลเงินประกันจะถูกตัด
ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

ก - 21
35. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก
36. ระบบจะแสดงขั้นตอนรายละเอียดการคืนหลักประกัน สามารถดาเนินการ
ได้โดยสิทธิ์เจ้าหน้าที่การเงิน
37. คลิกปุ่ม ดาเนินการ

38. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
- ระบุเลขที่ขอถอนคืนหลักประกัน
- ลักษณะการคืนหลักประกัน ได้แก่ หนังสือสัญญา, เงินสด และเช็ค
กรณีที่คืนหลักประกัน เป็นเช็ค ให้ระบุประเภทเช็ค, เลขที่เช็ค, ธนาคาร, วันที่ และสั่งจ่าย
39. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)

1,500,894.74

ระบบจัดประโยชน์
1,500,894.74

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน
ส่วนต่างเงินประกัน

178,888.45

178,888.45

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

178,888.45

178,888.45*

1,322,006.29

1,322,006.29

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

0.00

รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

1.เงินประกันการเช่า

กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
1.4 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการ
แก้ไข
1.5 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันอัคคีภัย

7,571,573.12

7,984,305.83

1,182,975.00
358,976.62

21,820.00
1,344,048.00

-

432,609.33

63,284.00

ส่วนต่างเงินประกัน
- 412,732.71

1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบต่อไป
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

156,357.00

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนา
เงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด

63,264.00

ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็น
ผู้เช่า หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลักฐานยืนยันภายใน 45 วันนับแต่วันปิดประกาศ หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา
ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

1,605,235.62

2,018,098.33*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

5,966,337.50

5,966,207.50

130.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.เงินประกันอื่น ๆ

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.เงินประกันการเช่า

ระบบจัดประโยชน์

ง-2

2.1 เงินประกันอัคคีภัย

ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

1.4 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
ดาเนินการในลักษณะเดียวกับข้อ 1.1 ผู้เช่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไข

1.5 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ฯ ขั้นตอนการดาเนินการให้เป็นไป
ตามคู่มือการตรวจสอบข้อมูลและการถอนคืนเงินประกันการเช่า

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)

ระบบจัดประโยชน์

8,393,192.85

13,226,279.68

รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1. ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
2. ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
3. เงินประกันที่ไม่มีรายตัว และอยู่ระหว่างการแก้ไข

598,866.37
-

4,046,016.20
1,385,937.00

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

598,866.37

5,431,953.20*

7,794,326.48

7,794,326.48

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.เงินประกันการเช่า
ส่วนต่างเงินประกัน
- 4,833,086.83

1. ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข

ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบต่อไป
2. ผูเ้ ช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครั้งที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

3.เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบต่อไป

ง -3

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่กาแพงเพชร
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด

ง-4

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ระบบจัดประโยชน์

ส่วนต่างเงินประกัน

3,566,153.82

2,471,924.39

211,548.65
-

211,548.65
15,232.00

1,109,461.43

-

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

1,321,010.08

226,780.65*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

2,245,143.74

2,245,143.74

1.เงินประกันการเช่า

1,094,229.43

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครัง้ ที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ
0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป. โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

1.3 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพัน ถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ฯขั้นตอนการดาเนินการให้เป็นไป
ตามคู่มือการตรวจสอบข้อมูลและการถอนคืนเงินประกันการเช่า

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
ข้อมูลเงินประกันการเช่า

ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)

ระบบจัดประโยชน์

ส่วนต่างเงินประกัน

13,734,056.53

14,335,323.50

รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไข
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
1.4 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพัน
ถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน
2.3 เงินประกันอัคคีภัย

554,041.00
-

131,592.00
554,041.00
371,076.00

2,505,700.10

-

-

3,357,570.60

570,887.53
228,936.00

41,655.00
4,897.00

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

3,859,564.63

4,460,831.60*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

9,874,491.90

9,874,491.90

-1,461,235.01

1. 1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขในระบบ จป.ต่อไป

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป.โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม รวม
เป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ
0.00

2.1 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพันถอนแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ

บันทึกข้อมูลขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ฯขั้นตอนการดาเนินการให้เป็นไป
ตามคู่มือการตรวจสอบข้อมูลและการถอนคืนเงินประกันการเช่า

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครัง้ ที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.เงินประกันอื่น ๆ

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.เงินประกันการเช่า

บัญชีเงินฝากคลัง

ง-5

1.4 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็น
ผู้เช่า หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลักฐานยืนยันภายใน 45 วันนับแต่วันปิดประกาศ หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา
ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

2.2 - 2.3 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่า ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
1.4 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
1.5 เงินประกันที่ไม่มีรายตัว และอยู่ระหว่าง
การแก้ไข
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือน
2.2 เงินประกันอัคคีภัย

1.เงินประกันการเช่า

ระบบจัดประโยชน์

7,404,441.71

ส่วนต่างเงินประกัน

11,006,328.29

- 3,601,886.58

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขในระบบ จป.ต่อไป
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

231,291.75
-

145,940.00
231,291.75
67,715.00

859,450.46

-

-

4,247,682.04

(2 ราย)
(122 ราย)
(7 ราย)

กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครั้งที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

(31 ราย)

1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
7,200.00
7,146.00

7,200.00
7,146.00

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

1,105,088.21

4,706,974.79*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

6,299,353.50

6,299,353.50

(2 ราย)
(2 ราย)

บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป. โดยทาคาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ
0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.เงินประกันอื่น ๆ
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2.1 – 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

1.4 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็น
ผู้เช่า หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

1.5 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
ส่งข้อมูลให้ศูนย์สารสนเทศตรวจสอบตามแบบ สท.003 แล้ว อยู่ระหว่างการแก้ไขและตัดออกจาก
ระบบจัดประโยชน์
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว แต่ยังไม่ถอนเงินประกัน
ไม่ทราบว่าเป็นผู้เช่ารายใด (เงินนอกระบบฯ)
1.4 เงินประกันการเช่าที่ไม่มีรายตัว อยู่ระหว่างแก้ไข

ระบบจัดประโยชน์

5,726,225.39

6,628,743.75

207,445.25

207,445.25
1,889,074.25

ส่วนต่างเงินประกัน
-902,518.36

ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

2,109,999.50*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

4,518,744.25

4,518,744.25

ส่งข้อมูลให้ศูนย์สารสนเทศตรวจสอบตามแบบ สท.003 เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการ
แก้ไขข้อมูลและตัดออกจากระบบจัดประโยชน์ต่อไป

ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

1.4 เงินประกันการเช่าที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข

กรณีไม่ทราบที่อยู่

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครัง้ ที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

13,480.00
1,207,481.14

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่

1,000,035.89

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.เงินประกันการเช่า

บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป. โดยทาคาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ
1.3 ผู้เช่าที่เลิกเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าแล้ว แต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน ไม่ทราบว่าเป็นผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ สถานที่ราชการแจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่าหรือเชื่อได้วา่
มีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสารหลักฐานยืนยัน
ภายใน 45 วัน นับแต่วันปิดประกาศ หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา
ให้ปิดประกาศครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าว ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
1.เงินประกันการเช่า

ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการแก้ไข
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่า ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
1.4 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว แต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
1.5 เงินประกันที่ไม่มีรายตัว และอยู่ระหว่าง
การแก้ไข
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือน
2.2 เงินประกันอัคคีภัย
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

ระบบจัดประโยชน์

ส่วนต่างเงินประกัน

25,137,514.60

52,401,446.20

- 27,263,931.60

679,094.00
-

22,751,266.60
679,094.77
4,247,750.00

(1 ราย)
(159 ราย)
(2 ราย)

29,268.82

-

-

252,030.00

(7 ราย)

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขในระบบ จป.ต่อไป
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และเมื่อดาเนินการส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วให้รายงานอธิบดีเพื่อทราบ

1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
123,937.00
79,486.00

-

911,785.82

27,930,140.60*

24,225,728.78

24,471,305.60

บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป. โดยทาคาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ
1.4 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
- 245,576.82

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
** เมื่อ สธพ.ดาเนินการปรับปรุงครบถ้วนแล้ว ยังไม่สามารถทาให้ข้อมูลเงินประกันทั้ง 2 ระบบเท่ากัน
2.เงินประกันอื่น ๆ
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2.1 – 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็น ผู้
เช่า หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

1.5 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
ส่งข้อมูลให้ศูนย์สารสนเทศตรวจสอบตามแบบ สท.003 แล้ว อยู่ระหว่างการแก้ไขและตัดออกจาก
ระบบจัดประโยชน์

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
1.3 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพัน
แต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

1.เงินประกันการเช่า

ระบบจัดประโยชน์

1,013,132.07

ส่วนต่างเงินประกัน

892,734.61

147,701.52
120,397.46

146,931.52
-

-

770.00

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

268,098.98

147,701.52*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

745,033.09

745,033.09

120,397.46
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แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และเมื่อดาเนินการส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วให้รายงานอธิบดีเพื่อทราบ

(199 ราย)

(1 ราย)

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็น ผู้
เช่า หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

3. เงินประกันที่ไม่มีรายตัวที่พ้นภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ถอนเงินประกัน
บันทึกข้อมูลขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ฯขั้นตอนการดาเนินการให้เป็นไป
ตามคู่มือตรวจสอบและถอนคืนหลักประกันการเช่า

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)

รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2.2 เงินประกันอัคคีภัย
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

1.เงินประกันการเช่า

ระบบจัดประโยชน์

5,750,607.72

5,168,379.43

-735,139.04

2,739,198.04
19,387.75
.

57,286.00
110,613.00

57,286.00
110,613.00

903,038.04

2,926,484.79*

4,847,569.68

2,241,894.64

ส่วนต่างเงินประกัน
582,228.29
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แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และเมื่อดาเนินการส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วให้รายงานอธิบดีเพื่อทราบ

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป.โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม รวม
เป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ
2,605,675.04

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

2.1 – 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
แนวทางการแก้ไขเงินประกัน
ข้อมูลเงินประกันการเช่า

เงินประกันการเช่า

1. ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนเงินประกัน
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)

ระบบจัดประโยชน์

4,797,890.73

5,097,654.25

562,231.36
799,762.13

1,706,226.01
-

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

1,361,993.49

1,706,226.01*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

3,435,897.24

3,391,428.24

รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
เงินประกันการเช่า
1. ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน
2. ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด

ส่วนต่างเงินประกัน
- 299,763.52

(496 ราย)

กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครัง้ ที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ
44,469.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
** เมื่อ สธพ.ดาเนินการปรับปรุงครบถ้วนแล้ว ยังไม่สามารถทาให้ข้อมูลเงินประกันทั้ง 2 ระบบเท่ากัน

2. ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคล
ใดก็ตามที่เคยเป็น ผู้เช่า หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่
สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสารหลักฐานยืนยันภายใน 45 วันนับแต่วันปิดประกาศ
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนา
เงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
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ข้อมูลเงินประกันการเช่า

ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพัน
ถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน
2.3 เงินประกันอัคคีภัย
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

บัญชีเงินฝากคลัง

ระบบจัดประโยชน์

9,495,329.19

13,026,896.18

570,314.06
-

570,314.06
1,089,907.00

(529 ราย)
(244 ราย)

2,441,660.00

(16 ราย)

35,215.00
8,044.00

35,215.00
8,044.00

613,573.06

4,145,140.06*

8,881,756.13

8,881,756.13

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ส่วนต่างเงินประกัน
- 3,531,567.00

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครัง้ ที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

(8 ราย)
(2 ราย)

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.เงินประกันอื่น ๆ

2.1 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพัน ถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ฯขั้นตอนการดาเนินการให้เป็นไป
ตามคู่มือการตรวจสอบข้อมูลและการถอนคืนเงินประกันการเช่า

1.เงินประกันการเช่า

บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป.โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ
2.2 – 2.3 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ข้อมูลเงินประกันการเช่า

ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือน
2.2 เงินประกันอัคคีภัย
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

1.เงินประกันการเช่า

บัญชีเงินฝากคลัง

ระบบจัดประโยชน์

ส่วนต่างเงินประกัน

12,436,343.70

13,822,123.92

1,604,798.00
-

1,604,798.00
1,807,245.00

234,558.00

-

-1,385,780.22

(1,587 ราย)
(320 ราย)

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ

118,927.78
67,979.00

-

2,026,262.78

3,412,043.00*

10,410,080.92

10,410,080.92

บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป. โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม รวมเป็น
เรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ
0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

2.เงินประกันอื่น ๆ
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2.1 – 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็น ผู้
เช่า หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
เงินประกันการเช่า
1. ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
2. ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด

2,271,771.02

ระบบจัดประโยชน์
1,750,253.56

601,536.900
521,517.46

601,536.90
-

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

1,123,054.36

601,536.90*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

1,148,716.66

1,148,716.66

1.เงินประกันการเช่า

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ส่วนต่างเงินประกัน
521,517.46

1. ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

(129 ราย)

0.00

2. ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็น ผู้
เช่า หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่า ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
1.4 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการ
แก้ไข
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือน
2.2 เงินประกันอัคคีภัย
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

1.เงินประกันการเช่า

ระบบจัดประโยชน์

ส่วนต่างเงินประกัน

2,680,812.79

2,620,651.42

60,161.37

661,574.91
-

8,465.00
661,574.91
211,651.40

(3 ราย)
(78 ราย)
(35 ราย)

300,977.55

20,699.78

(2 ราย)

7,293.00
6,444.61

7,293.00
6,444.61

(2 ราย)
(1 ราย)

976,290.07

916,128.70*

1,704,522.72

1,704,522.72

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขในระบบ จป.ต่อไป
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.เงินประกันอื่น ๆ
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บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป. โดยทาคาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

1.4 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
2.1 – 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

ส่งข้อมูลให้ศูนย์สารสนเทศตรวจสอบตามแบบ สท.003 แล้ว อยู่ระหว่างการแก้ไขและตัดออกจาก
ระบบจัดประโยชน์
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)

1.เงินประกันการเช่า

ระบบจัดประโยชน์

ส่วนต่างเงินประกัน

3,726,012.64

4,229,276.74

529,694.18
-

(+) 14,456.83
529,694.18
860,704.63

342,983.69

-

73,650.00
85,497.98

73,650.00
85,497.98

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

1,031,825.85

1,564,003.63*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

2,694.186.79

2,694.186.79

รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าปัจจุบันที่ไม่ได้นาข้อมูลเข้าระบบ จป.
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
1.4 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือน
2.2 เงินประกันอัคคีภัย

- 503,264.10

กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

(11 ราย)
(11 ราย)

2.1 – 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

1.1 ผู้เช่าปัจจุบันที่ยังไม่ได้นาข้อมูลเข้าระบบจัดประโยชน์
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขในระบบ จป.ต่อไป
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

(7 ราย)
(122 ราย)
(61 ราย)

1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.เงินประกันอื่น ๆ

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป. โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม รวมเป็น
เรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ
1.4 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็น ผู้เช่า
หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
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ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1. เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
2. เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่
2.2 เงินประกันอัคคีภัย

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

4,712,549.92

ระบบจัดประโยชน์
4,727,348.92

-14,799

1.เงินประกันการเช่า

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
215,848.65
-

215,848.65
14,799.00

(203 ราย)
(15 ราย)

96,937.70
192,323.71

96,937.70
192,323.71

(9 ราย)
(17 ราย)

505,110.06

519,909.06*

4,207,439.86

4,207,439.86

กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครัง้ ที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.เงินประกันอื่น ๆ

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ส่วนต่างเงินประกัน

2.1 - 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ โดยทาคาขอใหม่และแนบคาขอจาก
ระบบเดิม รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
ข้อมูลเงินประกันการเช่า

ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
1.4 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพัน
แต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือน
2.2 เงินประกันอัคคีภัย
2.3 อื่นๆ
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

บัญชีเงินฝากคลัง

ระบบจัดประโยชน์

6,254,419.68

6,336,837.19

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน
ส่วนต่างเงินประกัน
- 82,417.51

518,520.14
-

518,520.14
35,428.00

314,078.00

-

55,983.00
78,791.00
-

(270 ราย)
(14 ราย)

283,250.00

(13 ราย)

55,983.00
78,791.00
77,817.51

(32 ราย)
(31 ราย)

967,372.14

1,049,789.65*

5,287,047.54

5,287,047.54

2.1 - 2.3 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

1.เงินประกันการเช่า

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครัง้ ที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป.โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.เงินประกันอื่น ๆ
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ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

1.4. เงินประกันที่ไม่มีรายตัวที่พ้นภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ถอนเงินประกัน
บันทึกข้อมูลขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ฯขั้นตอนการดาเนินการให้เป็นไป
ตามคู่มือตรวจสอบและถอนคืนหลักประกันการเช่า

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม
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ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1. เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว แต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
1.3 ผู้เช่าที่มีรายตัว อยู่ระหว่างการแก้ไข
1.4 ผู้เช่าที่ไม่มีรายตัว อยู่ระหว่างการแก้ไข
2. เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่
2.2 เงินประกันอัคคีภัย

748,687.79

131,445.50

ระบบจัดประโยชน์
2,395,244.79

ส่วนต่างเงินประกัน
-1,646,577.00

242,810.00
755,883.00

33,228.00
70,137.00

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

234,810.50

1,881,370.50*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

513,874.29

513,874.29

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครั้งที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.เงินประกันอื่น ๆ

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

131,445.50
647,867.00

33,228.00
70,137.00

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.เงินประกันการเช่า

บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ โดยทาคาขอใหม่และแนบคาขอจาก
ระบบเดิม รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

1.3-1.4 เงินประกันการเช่าที่มีรายตัว และไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
2.1 - 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

ส่งข้อมูลให้ศูนย์สารสนเทศตรวจสอบตามแบบ สท.003 เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการ
แก้ไขข้อมูลและตัดออกจากระบบจัดประโยชน์ต่อไป
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1. เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว แต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่า/ไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
(เงินประกันนอกระบบจัดประโยชน์)
1.3 ผู้เช่าปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไข (มีรายตัว)
1.4 ผู้เช่าปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไข (ไม่มีรายตัว)
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพัน
แต่ยังไม่ได้ถอนเงินประกัน
2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน
2.3 เงินประกันอัคคีภัย
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

15,289,594.80

2,704,532.60
960617.20

ระบบจัดประโยชน์
14,157,959.80

1.เงินประกันการเช่า
ส่วนต่างเงินประกัน
1,131,635.00

55,036.70
20,820.00

642,960.00

51,385.00
64,779.00

7,149.00
8,637.00

4,424,273.80

3,292,638.80*

10,865,321.00

10,865,321.00

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าแล้ว แต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่

กรณีไม่ทราบที่อยู่

ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครั้งที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

2,558,036.10

642,960.00

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.2 ผู้เช่าที่เลิกเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าแล้ว แต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน ไม่ทราบว่าเป็นผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือ เชื่อ ได้ว่ามีเงินประกั นการเช่ าค้า งรับ คืน ให้ มาแสดงตนที่ สานั กงานธนารัก ษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี
0.00

1.3-1.4 ผู้เช่าปัจจุบันที่มีรายตัวและไม่มีรายตัว อยู่ระหว่างแก้ไข

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.เงินประกันอื่น ๆ

2.1 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพัน ยังไม่ได้ขอถอนเงินประกัน

ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

2.2 - 2.3 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)

ส่วนต่างเงินประกัน

8,158,592.22

10,261,436.95

1,319,240.24
-

(+) 19,213.80
(-) 12,073.00
1,120,967.23
103,129.72

133,191.18

-

-

2,338,120.00

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

1,452,431.42

3,555,076.15*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

6,706,160.80

6,706,360.80

รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน ที่ไม่ได้นาข้อมูลเข้าระบบ จป.
1.2 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.4 ผู้เช่าเลิกเช่า ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
1.5 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
1.6 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการ
แก้ไข

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.เงินประกันการเช่า

ระบบจัดประโยชน์

- 2,102,844.73

ง - 21

1.1 – 1.2 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขในระบบ จป.ต่อไป
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

(44 ราย)

กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

(308 ราย)
(12 ราย)

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

(6 ราย)

1.4 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

1.6 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
ส่งข้อมูลให้ศูนย์สารสนเทศตรวจสอบตามแบบ สท.003 แล้ว อยู่ระหว่างการแก้ไขและตัดออกจาก
ระบบจัดประโยชน์

บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป. โดยทาคาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ
1.5 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
ข้อมูลเงินประกันการเช่า

ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)

บัญชีเงินฝากคลัง

ระบบจัดประโยชน์

22,614,206.50

20,906,584.44

รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
เงินประกันการเช่า
1. ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

-

5,393,020.44

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

0

5,393,020,44 *

22,614,206.50

15,513,564.00

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

1.เงินประกันการเช่า

ง - 22

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ส่วนต่างเงินประกัน
1,707,622.06

(3,174 ราย)

7,100,642.50

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
** เมื่อ สธพ.ดาเนินการปรับปรุงครบถ้วนแล้ว ยังไม่สามารถทาให้ข้อมูลเงินประกันทั้ง 2 ระบบเท่ากัน

1. ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)

8,039,556.96

ระบบจัดประโยชน์
16,169,347.62

1.เงินประกันการเช่า
ส่วนต่างเงินประกัน
- 8,129,790.66

รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
469,311.18
2,438,240.50
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
518,281.24
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
1.3 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการ
6,188,691.40
แก้ไข
1.4 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพัน
21,140.00
แต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.5 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
469,311.18
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือนและที่ดิน
20,772.25
20,772.25
หมายเหตุ
* เป้นาอัหมายการด
วชี้วัดประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.2 เงินประกั
คคีภัย าเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตั21,173.00
21,173.00
2.3 เงินประกันภาษีบารุงท้องที่
1,142.25
1,142.25
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

1,030,679.92

9,160,470.58*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

7,008,877.04

7,008,877.04

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.1 – 23 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

0.00

ง - 23

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

1.3 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
ส่งข้อมูลให้ศูนย์สารสนเทศตรวจสอบตามแบบ สท.003 แล้ว อยู่ระหว่างการแก้ไขและตัดออกจาก
ระบบจัดประโยชน์

1.4 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวที่พ้นภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ถอนเงินประกัน
บันทึกข้อมูลขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ฯขั้นตอนการดาเนินการให้เป็นไป
ตามคู่มือตรวจสอบและถอนคืนหลักประกันการเช่า

1.5 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป. โดยทาคาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
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ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด

ระบบจัดประโยชน์

1,472,533.60

1,327,158.73

145,374.87

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

301,492.12
145,374.87

301,492.12

กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

-

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ส่วนต่างเงินประกัน

446,866.99

301,492.12*

1,025,666.61

1,025,666.61

0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพัน
ถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน
2.3 เงินประกันอัคคีภัย
2.4 อื่น ๆ (เงินประกันการจ้างฯ ถอนคืนแล้วแต่
ยังไม่ตัดออกจากระบบ)
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

ระบบจัดประโยชน์

2,350,508.00

2,511,026.66

31,164.00
-

31,164.00
46,522.00

-

12,318.00

3,600.00
1,214.00
-

3,600.00
1,214.00
101,678.22

35,978.00

196,496.22*

2,314,530.00

2,314,530.00

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ส่วนต่างเงินประกัน
- 160,518.26

1.เงินประกันการเช่า

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครัง้ ที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป.โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.เงินประกันอื่น ๆ

2.1, 2.4 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพัน/เงินอื่นๆ ถอนแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ฯขั้นตอนการดาเนินการให้เป็นไป
ตามคู่มือการตรวจสอบข้อมูลและการถอนคืนเงินประกันการเช่า

2.1 - 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)

4,521,716.50

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ระบบจัดประโยชน์
3,390,390.30

ส่วนต่างเงินประกัน

1.เงินประกันการเช่า

1,131,326.20

1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข

รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ

877,432.00

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

877,432.00

1,092,604.8*

3,644,284.50

2,297,785.50

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง
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ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขในระบบ จป.ต่อไป

121,712.80
845,996.00
117,088.00

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

1,346,499.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
** เมื่อ สธพ.ดาเนินการปรับปรุงครบถ้วนแล้ว ยังไม่สามารถทาให้ข้อมูลเงินประกันทั้ง 2 ระบบเท่ากัน

กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป.โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
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ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว แต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ไม่ทราบว่าเป็นผู้เช่ารายใด
(นอกระบบจัดประโยชน์)
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2.2 เงินประกันอัคคีภัย
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

2,927,771.70

196,060.64

ระบบจัดประโยชน์
3,872,959.38

ส่วนต่างเงินประกัน
-945,184.68

355,852.12

42,150.00
81,718.00

675,780.76

1,620,968.44*

2,251,990.94

2,251,990.94

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

196,060.64
1,301,039.80

42,150.00
81,718.00

1.เงินประกันการเช่า

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ

0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.เงินประกันอื่น ๆ

2.1 - 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
บันทึกข้อมูลขอถอนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ โดยทาคาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ โดยทาคาขอใหม่และแนบคาขอจาก
ระบบเดิม รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ
1.3 ผู้เช่าที่เลิกเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกันไม่ทราบว่าเป็นผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้
เช่า หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
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ข้อมูลเงินประกันการเช่า

ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพัน
ถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

บัญชีเงินฝากคลัง

ระบบจัดประโยชน์

13,025,871.54

17,197,037.50

ส่วนต่างเงินประกัน

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

-4,171,165.96

1.เงินประกันการเช่า
159,225.04

201,811.00
1,504,970.00

-

2,623,640.00

159,255.04

4,330,421.00*

12,866,616.50

12,866,616.50

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครัง้ ที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ
0.00

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

2.เงินประกันอื่น ๆ

2.1 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพัน ถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ฯขั้นตอนการดาเนินการให้เป็นไป
ตามคู่มือการตรวจสอบข้อมูลและการถอนคืนเงินประกันการเช่า

บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป.โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
1.3 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการ
แก้ไข
1.4 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ระบบจัดประโยชน์

7,171,995.70
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27,091,105.65

6,806.00
914,116.20

20,352,689.15

-

221,204.00

ส่วนต่างเงินประกัน
- 19,919,109.95

1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

266,139.00

1.2 เงินประกันการเช่าที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

920,922.20

20,840,032.15*

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

6,251,073.50

6,251,073.50

0.00

1.4 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ โดยทาคาขอใหม่และแนบคาขอจาก
ระบบเดิม รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

ส่งข้อมูลให้ศูนย์สารสนเทศตรวจสอบตามแบบ สท.003 เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการ
แก้ไขข้อมูลและตัดออกจากระบบจัดประโยชน์ต่อไป

1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้
เช่า หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
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ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว แต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ไม่ทราบว่าเป็นผู้เช่ารายใด
(นอกระบบจัดประโยชน์)
1.3 ผู้เช่าที่ไม่มีรายตัว อยู่ระหว่างการแก้ไข
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือนและที่ดิน

4,261,149.07

1,526,521.00
48,170.00

ระบบจัดประโยชน์
4,287,047.07

ส่วนต่างเงินประกัน
-25,898

1.เงินประกันการเช่า

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และเมื่อดาเนินการส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วให้รายงานอธิบดีเพื่อทราบ

1,574,691.00

24,710.00
1,188.00

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

1,574,691.00

1,600,589.00*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

2,686,458.07

2,686,458.07

1.2 ผู้เช่าที่เลิกเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกันไม่ทราบว่าเป็นผู้เช่ารายใด
0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือเชื่อได้ว่า มีเงิ นประกันการเช่าค้ างรั บคืน ให้ มาแสดงตนที่ ส านัก งานธนารั กษ์พื้นที่ พร้อ มเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

1.3 เงินประกันการเช่าที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
2.เงินประกันอื่น ๆ

2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือนและที่ดิน ถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดออกจากระบบ

บันทึกข้อมูลขอถอนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ โดยทาคาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

ส่งข้อมูลให้ศูนย์สารสนเทศตรวจสอบตามแบบ สท.003 เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการ
แก้ไขข้อมูลและตัดออกจากระบบจัดประโยชน์ต่อไป

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
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ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
1.2 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการ
แก้ไข
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

ระบบจัดประโยชน์

1,433,659.75

1,433,659.77

- 0.02

1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

174,612.71
-

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ส่วนต่างเงินประกัน

12,900.00
161,712.73

174,612.71

174,612.73*

1,259,047.04

1,259,047.04

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

1.2 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
ส่งข้อมูลให้ศูนย์สารสนเทศตรวจสอบตามแบบ สท.003 แล้ว อยู่ระหว่างการแก้ไขและตัดออกจาก
ระบบจัดประโยชน์

1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ โดยทาคาขอใหม่และแนบคาขอจาก
ระบบเดิม รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
1.เงินประกันการเช่า

ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)

28,678,599.57

ระบบจัดประโยชน์
31,357,087.68

ส่วนต่างเงินประกัน
- 2,678,488.11

รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
14,686.40
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
2,557,492.06
5,993,438.76
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
2,022,157.90
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
1.4 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการ
3,402,886.51
แก้ไข
1.5 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
2,379,768.00
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือนและที่ดิน
819,161.25
519,397.25
2.2 เงินประกันอัคคีภัย
623,818.00
402,579.00
หมายเหตุ
* เป้
าหมายการด
วชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.3 เงินภาษี
โรงเรื
อนและที่ดาเนิ
ิน นการตามเกณฑ์ประเมินผลตั
139,687.90
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

6,162,317.11

12,712,751.92*

22,516,282.25

18,644,331.76
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แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขในระบบ จป.ต่อไป
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

1.4 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
3,871,950.70

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.1 – 2.3 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

ส่งข้อมูลให้ศูนย์สารสนเทศตรวจสอบตามแบบ สท.003 แล้ว อยู่ระหว่างการแก้ไขและตัดออกจาก
ระบบจัดประโยชน์

1.5 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ โดยทาคาขอใหม่และแนบคาขอจาก
ระบบเดิม รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ระบบจัดประโยชน์

1,010,570.38

936,886.27

148,965.31
-

63,827.20
8,954.00

-

2,500

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

148,365.31

75,281.20*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

861,605.07

861,605.07

รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
2.เงินประกันอื่นๆ
เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพัน
ถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ

ส่วนต่างเงินประกัน

1.เงินประกันการเช่า

73,684.11

กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

(36 ราย)
(5 ราย)

(1 ราย)

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครัง้ ที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ
0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.เงินประกันอื่นๆ

เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพัน ถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ฯขั้นตอนการดาเนินการให้เป็นไป
ตามคู่มือของการตรวจสอบข้อมูลและการถอนคืนเงินประกันการเช่า

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนเงินประกัน

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป.โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
1.เงินประกันการเช่า

ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)

ระบบจัดประโยชน์

ส่วนต่างเงินประกัน

2,215,596.14

2,204,214.17

รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด

211,275.42

211,275.42

11,381.97

-

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

222,657.39

211,275.42*

1,992,938.75

1,992,938.75

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

0.00

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
2.เงินประกันอื่นๆ
2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน
2.3 เงินประกันอัคคีภัย

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

1,331,457.28

ระบบจัดประโยชน์

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ส่วนต่างเงินประกัน

1,218,077.70

113,379.58

1.เงินประกันการเช่า

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
165,396.51
-

60,614.11
104,782.40

64,500.00
48,879.58

-

278,776.09

165,396.51*

1,052,681.19

1,052,681.19

(120 ราย)
(63 ราย)

กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

0.00

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครัง้ ที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และเมื่อดาเนินการส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว
ให้รายงานอธิบดีเพื่อทราบ

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป.โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ
2.เงินประกันอื่น ๆ

2.2 - 2.3 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือน
2.2 เงินประกันอัคคีภัย

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

2,721,862.16

ระบบจัดประโยชน์
4,065,606.72

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ส่วนต่างเงินประกัน
-1,343,744.56

1.เงินประกันการเช่า

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
255,227.06
-

255,227.06
1,495611.56

กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

51,745.00
100,122.00

407,094.06

1,750838.62*

2,314,768.10

2,314,768.10

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครัง้ ที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ
0.00

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.เงินประกันอื่น ๆ

2.1 - 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป.โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)

ระบบจัดประโยชน์

4,173,921.13

รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข (ต้องนาไปเพิ่ม)
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
1.4 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการ
แก้ไข
1.5 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2.2 เงินประกันอัคคีภัย

1.เงินประกันการเช่า

5,817,632.44

ส่วนต่างเงินประกัน
- 1,643,711.31

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขในระบบ จป.ต่อไป
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

454,836.68
307,050.61

17,083.00
454,836.68

-

323,965.00
1,626,796.92

กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และเมื่อดาเนินการส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วให้รายงานอธิบดีเพื่อทราบ

1.3 ผูเ้ ช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
2,160.00
1,764.00

2,160.00
1,764.00

765,811.29

2,426,605.60*

3,408,109.84

3,408,109.84

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
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หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.1 – 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

1.4 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
ส่งข้อมูลให้ศูนย์สารสนเทศตรวจสอบตามแบบ สท.003 แล้ว อยู่ระหว่างการแก้ไขและตัดออกจาก
ระบบจัดประโยชน์

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป.โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
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แนวทางการแก้ไขเงินประกัน
ข้อมูลเงินประกันการเช่า

เงินประกันการเช่า

1. ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนเงินประกัน
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)

ระบบจัดประโยชน์

ส่วนต่างเงินประกัน

5,069,083.94

3,876,275.08

141,708.08

141,708.08

2. ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด

1,192,808.86

-

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

1,334,516.94

141.708.08*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

3,734,567.00

3,734,567.00

รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
เงินประกันการเช่า
1. ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

1,192,808.86

(156 ราย)

กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครัง้ ที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และเมื่อดาเนินการส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว
ให้รายงานอธิบดีเพื่อทราบ

2. ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใด
ก็ ต ามที่ เ คยเป็ น ผู้ เ ช่ า หรื อ เชื่ อ ได้ ว่ า มี เ งิ น ประกั น การเช่ า ค้ า งรั บ คื น ให้ ม าแสดงตนที่
สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสารหลักฐานยืนยันภายใน 45 วันนับแต่วันปิดประกาศ
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนา
เงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่า ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

4,524,434.66

1.เงินประกันการเช่า

ระบบจัดประโยชน์

ส่วนต่างเงินประกัน

4,384,435.28

1,750.00
-

1,750.00
195,691.40

335,690.78

-

337,440.78

197,441.40*

4,186,993.88

4,186,993.88
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แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

139,999.38

กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

(7 ราย)
(158 ราย)

1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
0.00

บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป. โดยทาคาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ
1.4 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
1.เงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว แต่ยังไม่ถอนเงินประกัน
ไม่ทราบว่าเป็นผู้เช่ารายใด (เงินนอกระบบฯ)
1.3 เงินประกันที่ไม่มีรายตัว อยู่ระหว่างการแก้ไข
2. เงินประกันอื่น ๆ
2.1 เงินประกันที่พ้นภาระผูกพันแล้ว ยังไม่ได้ตัด
ออกจากระบบ
2.2 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพัน
ยังไม่ถอนเงินประกัน
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

3,541,205.13

162,004.22
179,761.31

ระบบจัดประโยชน์
3,390,423.82

ส่วนต่างเงินประกัน
150,781.31

11,460.00

352,655.53

201,874.22*

3,188.549.60

3,188,549.60

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.เงินประกันอื่น ๆ

2.1 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพันแล้วยังไม่ได้ขอถอนเงินประกัน
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครั้งที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

17,520.00

10,890.00

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าแล้ว แต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

162,004.22
-

10,890.00

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.2 ผู้เช่าที่เลิกเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าแล้ว แต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน ไม่ทราบว่าเป็นผู้เช่ารายใด

0.00

ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรื อ เชื่ อได้ ว่า มีเงิ นประกั นการเช่ า ค้า งรั บ คืน ให้ มาแสดงตนที่ ส านั ก งานธนารั กษ์ พื้นที่ พร้ อ มเอกสาร
หลักฐานยืนยันภายใน 45 วันนับแต่วันปิดประกาศ หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา
ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

1.3 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวอยู่ระหว่างการแก้ไข (ข้อมูลซ้าซ้อน ตัดออกจากระบบ)
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขในระบบ จป.ต่อไป

2.2 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้ขอถอนเงินประกัน
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
แนวทางการแก้ไขเงินประกัน
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน) (-)
1. เงินประกันการเช่า
1.1. ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
หลักประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและ
ไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
2. เงินประกันอื่น ๆ
2.1 เงินประกันที่ไม่มีรายตัว
- อยู่ระหว่างการแก้ไข
- เพิ่ม บมจ.การบินกรุงเทพ

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

ระบบจัดประโยชน์

17,909,024.03

ส่วนต่างเงินประกัน

19,886,770.62

1,292,588.22

1,292,588.22

1,130,142.41

-

-

5,145,643.00
(+) 2,037,754.00

2,422,730.63

8,475,985.22*

15,486,293.40

15,486,293.40

1.เงินประกันการเช่า

1. 1 ผูเ้ ช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนเงินประกัน

1,977,746.59

กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครัง้ ที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดี

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด

0.00

ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้
เช่า หรือเชื่อได้ ว่ามีเงินประกันการเช่ าค้างรับคืน ให้ม าแสดงตนที่ สานัก งานธนารัก ษ์พื้นที่ พร้อ ม
เอกสารหลักฐานยืนยันภายใน 45 วันนับแต่วันปิดประกาศ หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

2.เงินประกันอื่น ๆ
หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
** ในระบบจัดประโยชน์ มีรายตัว (ยกเลิก) แต่ ยอดเงินหลักประกันฯ เป็น 0.00.-บาท ดังนั้นจึงต้อง
เพิ่มจานวนเงินดังกล่าวเข้าไปในระบบ ตามหลักฐานที่มี (1.ใบเสร็จรับเงิน 2.ใบรับฝากเงิน)

กรณีไม่ทราบที่อยู่
อยู่ระหว่างปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการ
อาเภอ/เทศบาลท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทที่
ไม่สามารถติดต่อได้ให้มาถอนเงินประกันการเช่า
ภายใน 45 วัน

2.1 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข

บันทึกข้อมูลขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ฯขั้นตอนการดาเนินการให้เป็นไป
ตามคู่มือการตรวจสอบข้อมูลและการถอนคืนเงินประกันการเช่า

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
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ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

ระบบจัดประโยชน์

3,080,610.57

2,909,245.17

546,787.45
171,365.40

546,787.45

718,152.85

546,787.45*

2,362,457.72

2,362,457.72

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ส่วนต่างเงินประกัน
171,365.4

1.เงินประกันการเช่า

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานกงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ข้อมูลเงินประกันการเช่า

บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)

ระบบจัดประโยชน์

692,256.12

รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการ
แก้ไข
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

ง - 43

685,889.00

ส่วนต่างเงินประกัน
6,367.12

51,308.00*

692,256.12

634,581.30

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

48,458.00
2,850.00

-

1.เงินประกันการเช่า

57,674.82

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
** เมื่อ สธพ.ดาเนินการปรับปรุงครบถ้วนแล้ว ยังไม่สามารถทาให้ข้อมูลเงินประกันทั้ง 2 ระบบเท่ากัน

1.2 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบต่อไป

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
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แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ข้อมูลเงินประกันการเช่า
เงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)

741,584.26

ระบบจัดประโยชน์
741,584.26

รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
เงินประกันการเช่า
- ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

14,357

14,357

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

14,357

14,357*

727,227.26

727,227.26

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

ส่วนต่างเงินประกัน

ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนเงินประกัน
-

กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

(33 ราย)

0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครัง้ ที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
(เงินในระบบฯ)
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว แต่ยังไม่ถอนเงินประกัน
ไม่ทราบว่าเป็นผู้เช่ารายใด (เงินนอกระบบฯ)
1.3 เงินประกันการเช่าที่ไม่มีรายตัว
อยู่ระหว่างการแก้ไข

ระบบจัดประโยชน์

1,420,819.02

ส่วนต่างเงินประกัน

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน
1.เงินประกันการเช่า

1,420,819.02

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าแล้ว แต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
68,709.75

68,709.85

126,230.49

-

-

126,230.49

กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลาให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครั้งที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

194,940.24*

194,940.24*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

1,225,878.78

1,225,878.78

0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

1.3 เงินประกันการเช่าที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบต่อไป

1.2 ผู้เช่าที่เลิกเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าแล้ว แต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน ไม่ทราบว่าเป็นผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้
เช่า หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
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ข้อมูลเงินประกันการเช่า
แนวทางการแก้ไขเงินประกัน
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการ
แก้ไข
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ

6,036,805.38

ระบบจัดประโยชน์
6,082,385.38

ส่วนต่างเงินประกัน
- 46,580.00

1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผูเ้ ช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

1,576,939.14

578,099.50
662,737.50

กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และเมื่อดาเนินการส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วให้รายงานอธิบดีเพื่อทราบ

381,682.14

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

1,576,939.14

1,622,519.14*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

4,459,866.24

4,459,866.24

0.00

1.2 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบต่อไป

1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ โดยทาคาขอใหม่และแนบคาขอจาก
ระบบเดิม รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
แนวทางการแก้ไขเงินประกัน
1.เงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด

5,868,906.00

1,434,250.00
210,57600

ระบบจัดประโยชน์
5,658,330.00

ส่วนต่างเงินประกัน
210,576.00

กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

1,434,250.00
-

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

1,644,826.00

1,434,250*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

4,224,080.00

4,224,080.00

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครัง้ ที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ
0.00

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)

5,785,719.87

ระบบจัดประโยชน์
5,788,679.00

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน
ส่วนต่างเงินประกัน

2,522,532.00

2,522,532.00

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

2,522,532.00

2,522,532.00*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

3,263,187.87

3,266,147.00**

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

- 2,959.13

รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

1.เงินประกันการเช่า

กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

- 2,959.13

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
** เมื่อดาเนินการปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ยังไม่ทาให้ข้อมูลเงินประกันทั้ง 2 ระบบเท่ากัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.3 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการ
แก้ไข

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

ระบบจัดประโยชน์

7,032,083.00

12,867,214.00

760,967.00
-

5,820,650
760,967.00
14,481.00

760,967.00

6,596,098.00*

6,271,116.00

6,271,116.00

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.เงินประกันการเช่า
ส่วนต่างเงินประกัน
- 5,835,131.00

(- ราย)
(- ราย)
(- ราย)

1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข

ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขในระบบ จป.ต่อไป
1.2 ผูเ้ ช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

0.00

กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนา
เงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ
หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

1.4 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบต่อไป
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
แนวทางการแก้ไขเงินประกัน
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)

ระบบจัดประโยชน์

4,305,286.00

4,707,510.59

รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1. เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
2. เงินประกันอื่น ๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือน+ภาษีบารุงท้องที่
2.2 เงินประกันอัคคีภัย
2.3 อื่นๆ (เบิกเกินส่งคืน)

234,505.28
87,388.05
57,309.13
-

234,505.28
311,959.64
87,388.05
81,014.48
66,560.00

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

379,202.46

781,426.45*

3,926,084.14

3,926,084.14

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

ส่วนต่างเงินประกัน
- 402,224.59

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

แจ้งกรมธนารักษ์ตรวจสอบเพื่อ
ปรับปรุงในระบบให้ถูกต้อง

0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

เงินประกันอื่น ๆ

เงินประกันการเช่า

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน
2.1- 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่ /เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครัง้ ที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดี

1.2 ผูเ้ ช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป.โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

3. เงินประกันอื่นๆ
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบต่อไป

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
1.เงินประกันการเช่า

ข้อมูลเงินประกันการเช่า

ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)

บัญชีเงินฝากคลัง

ระบบจัดประโยชน์

12,144,854.46

13,641,480.49

ส่วนต่างเงินประกัน
- 1,496,626.03

รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
810,598.87
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
470,170.60
672,816.00
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
494,576.88
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
1.4 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการ
5,043.00
แก้ไข
1.5 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
2,902,944.00
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือนและที่ดิน
37,275.00
2.2 เงินประกันอัคคีภัย
22,317.00
30,137.00
2.3 เงินประกันภาษีบารุงท้องที่
272.48
19,455.00
หมายเหตุ
* เป้
าหมายการด
ชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.4 เงินภาษี
โรงเรื
อนและที่ดาเนิ
ิน นการตามเกณฑ์ประเมินผลตัว3,613.50
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

1,028,225.46

4,440,993.87*

11,116,629.00

9,200,486.62

ง - 51

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขในระบบ จป.ต่อไป
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

1.4 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
1,916,142.38

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.1 – 2.4 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

ดาเนินการในลักษณะเดียวกับขอ 1.14 ผู้เช่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไข

1.5 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป.โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ลาปาง
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือน
2.2 เงินภาษีบารุงท้องที่
2.3. เงินประกันอัคคีภัย

4,237,591.28

ระบบจัดประโยชน์
4,138,868.90

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ส่วนต่างเงินประกัน
99,322.38

1.เงินประกันการเช่า

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1,782,483.25
92,791.88

1,782,483.25
-

18,243.75
8,418.28
21,894.00

16,443.75
7,932.75
17,649.00

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

1,923,831.13

1,824,508.75*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

2,313,760.15

2.313,760.15

กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครัง้ ที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ
0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.เงินประกันอื่น ๆ

2.1 - 2.3 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

1.2.ผูเ้ ช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใด
ก็ ต ามที่ เ คยเป็ น ผู้ เ ช่ า หรื อ เชื่ อ ได้ ว่ า มี เ งิ น ประกั น การเช่ า ค้ า งรั บ คื น ให้ ม าแสดงตนที่
สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสารหลักฐานยืนยันภายใน 45 วันนับแต่วันปิดประกาศ
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนา
เงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ลาพูน
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง

ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
(เงินในระบบฯ)

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

533,572.26

ระบบจัดประโยชน์

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ส่วนต่างเงินประกัน

1.เงินประกันการเช่า

533,572.26

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าแล้ว แต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
41,671.00

41,671.00

41,671.00

41,671.00*

491,901.26

491,901.26

0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

กรณีทราบที่อยู่

กรณีไม่ทราบที่อยู่

ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลาให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครั้งที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
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ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการ
แก้ไข
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันอัคคีภัย
2.2 เงินประกันภาษีบารุงท้องที่
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

ระบบจัดประโยชน์

1,808,393.10

1,811,813.10

ส่วนต่างเงินประกัน
- 3,420.00

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

67,933.00

67,933.00
3,420.00

11,555.00
24,265.00

11,555.00
24,265.00

103,753.00

107,173.00*

1,704,640.10

1,704,640.10

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และเมื่อดาเนินการส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วให้รายงานอธิบดีเพื่อทราบ

1.2 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
ส่งข้อมูลให้ศูนย์สารสนเทศตรวจสอบตามแบบ สท.003 แล้ว อยู่ระหว่างการแก้ไขและตัดออกจาก
ระบบจัดประโยชน์

2.1 – 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที/่ เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว แต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว แต่ยังไม่ได้ตัดออกจากระบบ
1.3 ผู้เช่าที่ไม่มีรายตัว อยู่ระหว่างการแก้ไข
2. เงินประกันอื่น
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2.2 เงินประกันอัคคีภัย

3,956,761.97

ระบบจัดประโยชน์

ส่วนต่างเงินประกัน

3,879,113.41

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.เงินประกันการเช่า

77,648.56

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าแล้ว แต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1,881,291.97

กรณีทราบที่อยู่

773,581.97
828,320.00
279,958.00

ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

22,736.56
55,480.00

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

1,959,508.53

1,881,859.97*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

1,997,253.44

1,997,253.44

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครั้งที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดีเพื่อทราบ
0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ โดยทาคาขอใหม่และแนบคาขอจาก
ระบบเดิม รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

1.3 เงินประกันการเช่าที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข

2.เงินประกันอื่น ๆ

2.1 - 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

ส่งข้อมูลให้ศูนย์สารสนเทศตรวจสอบตามแบบ สท.003 เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการ
แก้ไขข้อมูลและตัดออกจากระบบจัดประโยชน์ต่อไป

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่า ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
1.3 เงินประกันที่ไม่มีรายตัว ที่พ้นภาระผูกพันแล้ว
ถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

ระบบจัดประโยชน์

2,741,853.82

9,524,550.99

-

4,029,605.77
2,311,451.40

-

441,640.00

-

6,782,697.17*

2,741,853.82

2,741,853.82

1.เงินประกันการเช่า
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แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ส่วนต่างเงินประกัน
- 6,782,69.17

หมายเหตุ ** เมื่อ สธพ.ดาเนินการปรับปรุงครบถ้วนแล้ว ยังไม่สามารถทาให้ข้อมูลเงินประกันทั้ง 2 ระบบเท่ากัน

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

0

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป.โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

1.3 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพัน ถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ฯ ขั้นตอนการดาเนินการให้เป็นไป
ตามคู่มือตรวจสอบและถอนคืนหลักประกันการเช่า
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่า ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
1.4 เงินประกันที่ไม่มีรายตัว และอยู่ระหว่าง
การแก้ไข
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือน
2.2 เงินประกันอัคคีภัย
2.3 อื่นๆ
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

ระบบจัดประโยชน์

ส่วนต่างเงินประกัน

9,802,799.54

14,458,480.32

- 4,655,680.78

-

597,617.90
5,999,643.53
325,343.23

(93 ราย)
(677 ราย)
(42 ราย)

-

3,877,861.40

(46 ราย)

20,446.00
37,569.00

88,500.00
150,535.00

58,015.00

11,039,501.06*

9,744,784.54

3,418,979.26

(2 ราย)
(1 ราย)

6,325,805.28

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
** เมื่อ สธพ.ดาเนินการปรับปรุงครบถ้วนแล้ว ยังไม่สามารถทาให้ข้อมูลเงินประกันทั้ง 2 ระบบเท่ากัน
2.เงินประกันอื่น ๆ

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.เงินประกันการเช่า

2.1 – 2.3 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขในระบบ จป.ต่อไป
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป. โดยทาคาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

1.4 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
ส่งข้อมูลให้ศูนย์สารสนเทศตรวจสอบตามแบบ สท.003 แล้ว อยู่ระหว่างการแก้ไขและตัดออกจาก
ระบบจัดประโยชน์

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
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ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
1.3 เงินประกันที่ไม่มีรายตัว ที่พ้นภาระผูกพันแล้ว
ถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ

587,618.88

ระบบจัดประโยชน์
559,909.00

ส่วนต่างเงินประกัน
27,439.88

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

22,689.00
130,168.88

22,689.00

กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

102,729.00

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

152,857.88

125,418.00*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

434,49100

434,49100

0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

1.3 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพัน ถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ฯ ขั้นตอนการดาเนินการให้เป็นไป
ตามคู่มือตรวจสอบและถอนคืนหลักประกันการเช่า

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
ข้อมูลเงินประกันการเช่า

ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)

1.เงินประกันการเช่า

บัญชีเงินฝากคลัง

ระบบจัดประโยชน์

15,428,150.19

24,323,230.44

รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการ
แก้ไข
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่า ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2.2 เงินประกันอัคคีภัย

477,361.00
287,072.55

12,061.50
3,210.00

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

764,443.55

5,428,311.84*

-

ง - 59

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ส่วนต่างเงินประกัน
- 8,895,080.25

3,251,826.45
1,926,900.00

234,313.89

ข้หมายเหตุ
อมูลเงินประกั
งการปรับปรุ
18,894,918.6
- 4,231,201.96
* เป้นหลั
าหมายการด
าเนิง นการตามเกณฑ์ประเมิ14,663,716.64
นผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 (รอบ
11 เดือน)

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และเมื่อดาเนินการส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วให้รายงานอธิบดีเพื่อทราบ

1.2 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบต่อไป

1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป. โดยทาคาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ
2.1 – 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
1.3 ผู้เช่าที่เลิกเช่าแล้ว ไม่ทราบเป็นผู้เช่ารายได้
(เงินนอกระบบจัดประโยชน์)
1.4 ผู้เช่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไข
(ข้อมูลซ้าซ้อน ตัดออกจากระบบ)
1.5 ผู้เช่าที่ไม่มีรายตัวอยู่ระหว่างการแก้ไข
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

2,269,083.95

152,634.95

ระบบจัดประโยชน์
3,135,487.25

ส่วนต่างเงินประกัน
-866,403.30

1.เงินประกันการเช่า

1.1 ผูเ้ ช่าเลิกเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าแล้ว แต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

94,989.50
71,795.75

79,320.00

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่

ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

879,473.00

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลาให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครั้งที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

52,100.00

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ

231,954.95

1,098,358.25*

2,037,129

2,037,129

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

1.4-1.5 ผู้เช่าปัจจุบันและผู้เช่าไม่มีรายตัวอยู่ระหว่างการแก้ไข ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ โดยทาขอใหม่และแนบคาขอ
จากระบบเดิม รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูล
จะตัดออกโดยอัตโนมัติ

0.00

บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจาก
ระบบเดิม รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

1.3 ผู้เช่าที่เลิกเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าแล้ว แต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน ไม่ทราบว่าเป็นผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว แต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว แต่ยังไม่ถอนเงินประกัน
ไม่ทราบว่าเป็นผู้เช่ารายใด (เงินนอกระบบฯ)
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่
2.2 เงินประกันอัคคีภัย

4,569,897.00

ระบบจัดประโยชน์
4,409,317.00

ส่วนต่างเงินประกัน

1.เงินประกันการเช่า

160,580.00

1.1 ผูเ้ ช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
481,604.00

กรณีทราบที่อยู่

481,604.00
215,996.00

79,323.00
170,672.00

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

1,108,175.00

947,595.00 *

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

3,461,722.00

3,461,722.00

กรณีไม่ทราบที่อยู่

ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงินประกัน
ภายใน 45 วัน

ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงินประกัน
การเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงิน
ดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และเมื่อดาเนินการส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วให้รายงานอธิบดีเพื่อทราบ

376,576.00

79,323.00
170,672.00

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.เงินประกันอื่น ๆ

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

2.1 - 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

1.3 ผู้เช่าที่เลิกเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าแล้ว แต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน ไม่ทราบว่าเป็นผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว แต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่
2.2 เงินประกันอัคคีภัย

10,487,784.72

ระบบจัดประโยชน์
11,521,989.37

ส่วนต่างเงินประกัน

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน
1.เงินประกันการเช่า

-1,034,204.65

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
2,610,532.45

กรณีทราบที่อยู่

2,706,578.73
395,927.00

ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงินประกัน
ภายใน 45 วัน

255,735.00
286,496.37

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

2,610,532.45

3,644,737.10 *

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

7,877,252.27

7,877,252.27

ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงินประกัน
การเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครั้งที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.เงินประกันอื่น ๆ

กรณีไม่ทราบที่อยู่

2.1 - 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย ยังไม่ตัดออกจากระบบ
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
1.4 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการ
แก้ไข
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือน
2.2 เงินประกันอัคคีภัย
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

ระบบจัดประโยชน์

1.เงินประกันการเช่า
ส่วนต่างเงินประกัน

3,376,669.00

3,118,695.75

257,973.25

250,561.50
515,946.50

69,273.25
250,561.50
-

(226 ราย)
(122 ราย)

-

188,700.00

(4 ราย)

24,590.00
20,179.00

24,590.00
20,179.00

(18 ราย)
(20 ราย)

811,277.00

553,303.75*

2,565,392.00

2,565,392.00

2.1 – 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขในระบบ จป.ต่อไป
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และเมื่อดาเนินการส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วให้รายงานอธิบดีเพื่อทราบ
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด

0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.เงินประกันอื่น ๆ
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ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

1.4 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบต่อไป

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
1.3 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการ
แก้ไข
1.4 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

1.เงินประกันการเช่า

ระบบจัดประโยชน์

1,365,290.99

1,518,577.26

53,563.60
173,332.73

53,563.60

-

281,349.00

380,182.60

1,138,394.66

1,138,394.66

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ส่วนต่างเงินประกัน
-153,286.27

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

45,270.00
226,896.33
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1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือ เชื่อ ได้ว่ามี เงินประกันการเช่า ค้า งรับ คืน ให้ มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์ พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลักฐานยืนยันภายใน 45 วันนับแต่วันปิดประกาศ หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา
ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

1.3 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบต่อไป
1.4 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป. โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม รวมเป็น
เรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพัน
ถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน
2.3 เงินประกันอัคคีภัย

1.เงินประกันการเช่า

ระบบจัดประโยชน์

2,677,159.38

2,751,513.78

116,063.25
857,230.00

93,028.13
1,093,046.62

ส่วนต่างเงินประกัน
- 74,354.40

(127 ราย)
(64 ราย)

94,169.69

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ

30,620.00
46,741.59

3,600

(1 ราย)

11,342.00
18,162.18

(7 ราย)
(9 ราย)

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

1,144,824.53

1,219,178.93*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

1,532,334.85

1,532,334.85

บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป. โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม รวมเป็น
เรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

1.3 ผูเ้ ช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด

0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.เงินประกันอื่น ๆ
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2.1 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพัน ถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ฯขั้นตอนการดาเนินการให้เป็นไป
ตามคู่มือการตรวจสอบข้อมูลและการถอนคืนเงินประกันการเช่า

ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี
2.2 - 2.3 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
ข้อมูลเงินประกันการเช่า

ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว แต่ยังไม่ถอนเงินประกัน
ไม่ทราบว่าเป็นผู้เช่ารายใด (เงินนอกระบบฯ)
1.4 ผู้เช่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไข (รัฐวิสาหกิจ)
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพัน
แต่ยังไม่ได้ถอนเงินประกัน
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

บัญชีเงินฝากคลัง

ระบบจัดประโยชน์

4,840,673.27

11,642,532.99

ส่วนต่างเงินประกัน
-6,654,407.72

1.1 และ 1.4 ผู้เช่าเลิกเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าแล้ว แต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่

750,470.76

568,328.16
6,925,717.23

ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

123,857.51
182,142.60

182,142.60

3,150.00

3,150.00

877,478.27

7,679,337.99*

3,963,195.00

3,963,195.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.เงินประกันอื่น ๆ

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.เงินประกันการเช่า

2.1 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวพ้นภาระผูกพัน ยังไม่ได้ขอถอนเงินประกัน

ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครั้งที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และให้รายงานอธิบดีเพื่อทราบ

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ

0.00

บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจาก
ระบบเดิม รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ
1.3 ผู้เช่าที่เลิกเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าแล้ว แต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน ไม่ทราบว่าเป็นผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี

ง - 67

ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือน
2.2. เงินประกันอัคคีภัย
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

22,038,327.79

ระบบจัดประโยชน์
19,069,008.82

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ส่วนต่างเงินประกัน
2,969,318.97

1.เงินประกันการเช่า

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
759,406.54
2,969,318.97

759,406.54
-

214,829.00
125,517.85

214,829.00
125,517.85

4,069,072.36

1,099,753.39 *

17,969,255.43

17,969,255.43

กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครัง้ ที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ
0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

2.เงินประกันอื่น ๆ

2.1 - 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

1.2.ผูเ้ ช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใด
ก็ ต ามที่ เ คยเป็ น ผู้ เ ช่ า หรื อ เชื่ อ ได้ ว่ า มี เ งิ น ประกั น การเช่ า ค้ า งรั บ คื น ให้ ม าแสดงตนที่
สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสารหลักฐานยืนยันภายใน 45 วันนับแต่วันปิดประกาศ
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนา
เงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
ข้อมูลเงินประกันการเช่า

ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว แต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2.2 เงินประกันอัคคีภัย
2.3 เงินอื่น ๆ
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

บัญชีเงินฝากคลัง

ระบบจัดประโยชน์

5,294,835.96

10,287,735.54

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ส่วนต่างเงินประกัน
-4,992,899.58

เงินประกันการเช่า

1. ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนเงินประกัน
498,667.96

498,667.96
3,327,849.58

(206 ราย)
(250 ราย)

12,987.00
1,651,982.00
81.00

(1 ราย)
(8 ราย)
(1 ราย)

498,667.96

5,491,567.54*

4,796,168.00

4,796,168.00

กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครั้งที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ
0.00

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.เงินประกันอื่น ๆ

2.1 - 2.3 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย / เงินอื่น ๆ
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดออกจากระบบ

บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจาก
ระบบเดิม รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
1.4 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการ
แก้ไข
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2.2 เงินประกันอัคคีภัย
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

3,455,827.24

3,455,827.24

67,821.00
197,608.74

3,879.00
68,124.00

-

620,000.00

14,029.50
15,552.00

14,029.50
15,552.00

295,011.24

721,584.50*

ส่วนต่างเงินประกัน
0.00

3,160,816.00

2,734,242.74

1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขในระบบ จป.ต่อไป
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.เงินประกันการเช่า

ระบบจัดประโยชน์
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426,573.26

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.1 – 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

1.4 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
ส่งข้อมูลให้ศูนย์สารสนเทศตรวจสอบตามแบบ สท.003 แล้ว อยู่ระหว่างการแก้ไขและตัดออกจาก
ระบบจัดประโยชน์
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลาภู
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว แต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว แต่ยังไม่ถอนเงินประกัน
ไม่ทราบว่าเป็นผู้เช่ารายใด (เงินนอกระบบฯ)
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่
2.2 เงินประกันอัคคีภัย
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

1,325,050.74

ระบบจัดประโยชน์

ส่วนต่างเงินประกัน

1,398,535.46

1.เงินประกันการเช่า

-73,484.72

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
113,488.00
-

113,488.00
120,942.00

39,856.00

-

4,971.50
64,662.24

4,971.50
57,060.96

222,977.74

296,462.46*

1,102,073.00

1,102,073.00

กรณีทราบที่อยู่

(100 ราย)
(53 ราย)

กรณีไม่ทราบที่อยู่

ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงินประกัน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงินประกัน
ภายใน 45 วัน
การเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครั้งที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

(1 ราย)
(4 ราย)

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ
0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
2.เงินประกันอื่น ๆ

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

2.1 - 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

1.3 ผู้เช่าที่เลิกเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าแล้ว แต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน ไม่ทราบว่าเป็นผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)

870,605.41

รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
1.3 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการ
แก้ไข
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือน
2.2 เงินประกันอัคคีภัย
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

ส่วนต่างเงินประกัน

857,837.23

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

12,768.18

46,632.18
336.00

33,864.00
-

(62 ราย)

-

336.00

( 1 ราย)

1,284.60
28,165.00

1,284.60
28,165.00

(3 ราย)
(3 ราย)

76,417.78

63,649.60*

794,187.63

794,187.63

กรณีทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

2.1 – 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน

กรณีไม่ทราบที่อยู่
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และเมื่อดาเนินการส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วให้รายงานอธิบดีเพื่อทราบ
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด

0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

2.เงินประกันอื่น ๆ

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.เงินประกันการเช่า

ระบบจัดประโยชน์
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ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

1.3 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบต่อไป
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่อานาจเจริญ
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง

ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
(เงินในระบบฯ)
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว แต่ยังไม่ถอนเงินประกัน
ไม่ทราบว่าเป็นผู้เช่ารายใด (เงินนอกระบบฯ)

834,953.88

ระบบจัดประโยชน์

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ส่วนต่างเงินประกัน

1.เงินประกันการเช่า

654,420.80

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าแล้ว แต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
84,448.00

84,448.00

180,533.08

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

264,981.08

84,448.00*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

569,972.80

569,972.80

0.00

กรณีทราบที่อยู่

กรณีไม่ทราบที่อยู่

ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลาให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครั้งที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
1.2 ผู้เช่าที่เลิกเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าแล้ว แต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน ไม่ทราบว่าเป็นผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคย
เป็นผู้เช่า หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อม
เอกสารหลักฐานยืนยันภายใน 45 วันนับแต่วันปิดประกาศ หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ข้อมูลเงินประกันการเช่า

ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
1.3 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการ
แก้ไข
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2.2 เงินประกันอัคคีภัย
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

1.เงินประกันการเช่า

บัญชีเงินฝากคลัง

ระบบจัดประโยชน์

12,110,352.06

12,566,472.56

1,424,170.18
508,294.00

2,241,635.48

-

176,773.00

67,895.80
94,595.00

36,600.00
96,067.00

2,094,954.98

2,551,075.48*
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แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

ส่วนต่างเงินประกัน
- 456,120.5

ข้หมายเหตุ
อมูลเงินประกั
งการปรับปรุ
10,015,397.08
* เป้นหลั
าหมายการด
าเนิง นการตามเกณฑ์ประเมิ10,015,397.08
นผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)0.00

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และเมื่อดาเนินการส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วให้รายงานอธิบดีเพื่อทราบ
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

1.3 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบต่อไป
2.1 – 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่/เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน
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การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)

4,563,934.99

รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว แต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
1.3 เงินประกันการเช่าไม่มีรายตัว อยู่ระหว่าง
การแก้ไข
2.เงินประกันอื่นๆ
2.1 เงินประกันภาษีโรงเรือน/ภาษีบารุงท้องที่
2.2 เงินอื่น ๆ

ระบบจัดประโยชน์
9,383,623.96

ส่วนต่างเงินประกัน

1.เงินประกันการเช่า

-4,819,688.97

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
2,408,537.32

กรณีทราบที่อยู่

2,318,318.31
287,557.00

31,206.00
1,801.00
2,408,537.32

2,713,338.91*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

2,155,397.67

6,670,285.05

กรณีไม่ทราบที่อยู่

ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงินประกัน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงินประกัน
ภายใน 45 วัน
การเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครั้งที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

74,446.60

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
- 4,514,887.38

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
**เมื่อดาเนินการปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ยังไม่ทาให้ข้อมูลเงินประกันทั้ง 2 ระบบเท่ากัน
2.เงินประกันอื่น ๆ

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

2.1 - 2.2 เงินประกันภาษีโรงเรือน/เงินอื่น ยังไม่ตัดออกจากระบบ
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ

บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

1.3 เงินประกันการเช่าที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบต่อไป

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง
ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.3 ผู้เช่าเลิกเช่า ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
1.4 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืน
และไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
1.5 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการ
แก้ไข
รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

1.เงินประกันการเช่า

ระบบจัดประโยชน์

ส่วนต่างเงินประกัน

2,067,228.30

2,397,970.06

61,119.75
-

14,790.00
61,119.75
27,625.00

109,145.20

-

-

397,471.96

170,264.95

501,006.71*

1,896,963.35

1,896,963.35

- 330,741.70
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แนวทางการแก้ไขเงินประกัน
1.1 ผู้เช่าปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไข

ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขในระบบ จป.ต่อไป
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน

(3 ราย)
(66 ราย)
(23 ราย)

กรณีทราบที่อยู่
กรณีไม่ทราบที่อยู่
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลา ให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

(6 ราย)

1.3 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
0.00

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)

บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบ จป. โดยทาคาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ
1.4 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ถอนคืนและไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด

1.5 เงินประกันที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบต่อไป

ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ ที่ว่าการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่า
หรือเชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่าค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานยื น ยั น ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด ประกาศ หากไม่ มี ผู้ ใ ดมาขอถอนหลั ก ประกั น ภายใน
กาหนดเวลา ให้ปิดประกาศ ครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดี

ง - 76

การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
ข้อมูลเงินประกันการเช่า
บัญชีเงินฝากคลัง

ข้อมูลเงินประกัน (หน่วย:บาท)
รายการปรับปรุง (ถอนคืนเงินประกัน)
1.เงินประกันการเช่า
1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้ว ขอถอนเงินประกันแล้ว
แต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
1.3 เงินประกันการเช่าที่ไม่มีรายตัว อยู่ระหว่าง
การแก้ไข
2.เงินประกันอื่น ๆ
2.1 เงินประกันอัคคีภัย

5,994,146.33

1,194,006.69

ระบบจัดประโยชน์

6,466,386.14

ส่วนต่างเงินประกัน

-472,239.81

1,194,006.69
282,073.00
189,826.00

115,940.00

115,940.00

รวมเงินประกันที่ตอ้ งปรับปรุง

1,309,946.69

1,781,845.69*

ข้อมูลเงินประกันหลังการปรับปรุง

4,684,199.64

4,684,540.45**

แนวทางการแก้ไขเงินประกัน

1.เงินประกันการเช่า

1.1 ผู้เช่าเลิกเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าแล้ว แต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
กรณีทราบที่อยู่

กรณีไม่ทราบที่อยู่

ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งผู้เช่า/ทายาทมาถอนเงิน
ประกัน ภายใน 45 วัน

ปิดประกาศในเขตเช่า/ที่ว่าการอาเภอ/เทศบาล
ท้องถิ่น แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนเงิน
ประกันการเช่า ภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในกาหนดเวลาให้ส่งจดหมายหรือปิดประกาศครั้งที่ 2
แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินและรายงานอธิบดีเพื่อทราบ

-340.81

หมายเหตุ * เป้าหมายการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 11 เดือน)
**เมื่อดาเนินการปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ยังไม่ทาให้ข้อมูลเงินประกันทั้ง 2 ระบบเท่ากัน
2.เงินประกันอื่น ๆ

2.1 เงินประกันอัคคีภัย
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีผู้เช่าเลิกเช่าแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ

1.2 ผู้เช่าเลิกเช่าแล้วขอถอนเงินประกันแล้วแต่ยังไม่ตัดออกจากระบบ
บันทึกข้อมูลคาขอถอนคืนหลักประกันในระบบจัดประโยชน์ โดยทาขอใหม่และแนบคาขอจากระบบเดิม
รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดาเนินการครบกระบวนงานแล้วข้อมูลจะตัดออกโดยอัตโนมัติ

1.3 เงินประกันการเช่าที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค หากเอกสารครบถ้วน
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคจะส่งให้กลุ่มงานตรวจราชการเพื่อพิจารณารับรองก่อน
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบต่อไป

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ขอบังคับกระทรวงการคลัง
วาดวยการหักรายรับจายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับวาดวยการอนุญาตใหหัวหนาสวนราชการ หักรายจาย
จากเงินที่จะตองสง พ.ศ. ๒๔๙๘ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการหักรายรับจายขาดและการ
ถอนคืน เงินรายรับ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อ ใหการหักรายรับจายขาดและการถอนคืน เงิน รายรับมีความ
คลองตัว เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน และสอดคลองกับการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังตาม
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management
Information System)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑
ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น คงคลั ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลัง ออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยการหักรายรับจายขาด และ
การถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ขอ บั งคั บ วา ด วยการอนุ ญาตให หั ว หน า สว นราชการหั กรายจ า ยจากเงิ น ที่จ ะตอ งส ง
พ.ศ. ๒๔๙๘
(๒) ขอ บั งคั บ วา ด วยการอนุ ญาตให หั ว หน า สว นราชการหั กรายจ า ยจากเงิ น ที่จ ะตอ งส ง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐
(๓) ระเบี ยบกระทรวงการคลั งว าด ว ยการหัก รายรับ จา ยขาดและการถอนคื น เงิ น รายรั บ
พ.ศ. ๒๕๔๕
(๔) ระเบียบกรมบัญชีกลางวาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการหักรายรับจายขาด และการถอนคืน
เงินรายรับ พ.ศ. ๒๕๔๕
บรรดาข อ บั ง คับ ระเบี ย บ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส ว นที่ กํ าหนดไว แ ล ว ในข อ บั ง คั บ นี้ ห รื อ
ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และให
หมายความรวมถึงสวนราชการประจําจังหวัดดวย
“คลัง” หมายความวา บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑
“การหักรายรับจายขาด” หมายความวา การหักรายจายจากเงินรายรับที่ตองนําสงเขาบัญชี
เงินคงคลังบัญชีที่ ๑
“การถอนคืนเงินรายรับ” หมายความวา การถอนคืนเงินรายรับที่นําสงเขาบัญชีเงินคงคลัง
บัญชีที่ ๑ ไปแลว เพื่อนํามาเบิกจายคืน
“ระบบ GFMIS” หมายความว า ระบบการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ ด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management Information System) ซึ่งปฏิบัติโดยผานเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยตรงหรือผานโปรแกรม Excel Loader หรือโปรแกรมอื่นทํานองเดียวกัน กอนนํา
ขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอรหรือเชื่อมโยงขอมูลเขาระบบโดยตรงผานเครื่องคอมพิวเตอร
ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจวินิจฉัยตีความ
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ขอ ๕ ในกรณี ที่ ส ว นราชการไม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามข อ ใดข อ หนึ่ ง ในข อ บั ง คั บ นี้ ไ ด
ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
หมวด ๑
การหักรายรับจายขาด
ขอ
(๑)
(๒)
เปนคาสินบน
(๓)
ขอ
เวนแต

๗ รายจายที่สามารถหักจายจากเงินรายรับที่ตองนําสงคลัง ไดแก
รายจายที่หักนั้นเปนรายจายที่มีกฎหมายอนุญาตใหจายได
รายจายที่จําเปนตองจายตามระเบียบที่ไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง เพื่อจาย
รางวัล หรือคาใชจายในการจัดใหไดมาซึ่งเงินอันพึงตองชําระใหแกรัฐบาล
รายจายที่ตองจายคืนใหแกบุคคลใด ๆ เพราะเปนเงินอันไมพึงตองชําระใหแกรัฐบาล
๘ การหักรายรับจายขาดของสวนราชการ ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

(๑) การหักเงินรายรับเพื่อจายคืนเงินที่สวนราชการนําสงเกินกวารายรับสงผิดประเภทรายได
หรือสงซ้ํา
(๒) การหักเงินรายรับเพื่อจายตามระเบียบที่ไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง เพื่อจาย
เปนคาสินบน รางวัล หรือคาใชจายในการจัดใหไดมาซึ่งเงินอันพึงตองชําระใหแกรัฐบาล
การหักรายรับจายขาดตามวรรคหนึ่ง ตองเปนเงินรายรับที่ไดรับไวในจังหวัดเดียวกัน
ขอ ๙ รายจ า ยที่ ไ ด รั บ ยกเว น ไม ต อ งทํ า ความตกลงกั บ กระทรวงการคลั ง ตามข อ ๘
ใหหัวหนาสวนราชการมีอํานาจอนุมัติการหักรายรับจายขาด เมื่อไดตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
ที่เกี่ยวของในการรับเงินและการนําเงินสงคลังแลว
ขอ ๑๐ ใหสวนราชการมีอํานาจหักรายรับจายขาดจากเงิน รายรับที่ยัง มิไดนําส งคลังนั้ น
กอนได หากเงินรายรับที่ตองหักจายไดนําสงคลังแลว ใหหักจายจากเงินรายรับที่ไดรับในประเภท
เดียวกันกับเงินรายรับที่นําสงคลัง
ขอ ๑๑ ใหสวนราชการนําเงินรายรับที่เหลือจากการหักรายรับจายขาดสงคลัง โดยวิธีฝากเงิน
เขาบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดกําหนด แลวแตกรณี
ขอ ๑๒ เมื่อสวนราชการไดนําเงินสงคลังโดยวิธีฝากธนาคารตามขอ ๑๑ แลว ใหนําสําเนา
ใบนําฝากเงิน ที่มีเลขอางอิงของธนาคารมาดําเนิน การบัน ทึกรายการตามระบบ GFMIS โดยระบุ
จํานวนรายไดสุท ธิที่ไดรับ และจํ านวนรายจายที่ หักจากการหักรายรับจายขาด และจัดเก็ บสําเนา
ใบนําฝากเงินดังกลาวไวที่สวนราชการเพื่อเปนหลักฐานการนําเงินสงคลัง
หมวด ๒
การถอนคืนเงินรายรับ
ขอ ๑๓ การถอนคืนเงินรายรับของสวนราชการ ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
เวนแต
(๑) การถอนคืนเงินคาขายเอกสารที่ไดรับจากการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ที่มีการยกเลิกการ
จัดซื้อจัดจางในภายหลังเพื่อจายผูซื้อเอกสาร
(๒) การถอนคืนเงิน ที่ไดรับชดใชเปนคาเสียหายจากการทําละเมิดซึ่งผูกระทําไมตองรับผิด
หรือรับผิดนอยกวาที่ไดจายไว ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
(๓) การถอนคืนเงินที่ไดรับจากการผิดสัญญาลาศึกษาดูงานไวเกินความรับผิด

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ขอ ๑๔ การถอนคืนเงินรายรับที่ไดรับยกเวน ไมตองทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ตามข อ ๑๓ ใหหั วหน าส วนราชการมี อํ านาจอนุมั ติ เมื่ อไดต รวจสอบความถูก ต องของเอกสาร
ที่เกี่ยวของ ในการรับเงินและการนําเงินสงคลังแลว
ขอ ๑๕ การถอนคืนเงินรายรับตามขอ ๑๓ ใหสวนราชการสงคําขอเบิกเงินที่ตรวจสอบ
ความถูกตองแลวใหแกกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด แลวแตกรณี เพื่อขอเบิกเงินจากคลัง
เมื่อกรมบัญชีกลางจายเงิน เขาบัญชีเงิน ฝากธนาคารของสวนราชการ และสวนราชการไดจายใหแ ก
เจ า หนี้ ข องส ว นราชการหรื อ ผู มี สิท ธิ รั บ เงิ น แล ว ให สว นราชการบั น ทึ ก รายการจ า ยเงิ น ดั ง กล า ว
ตามระบบ GFMIS
ขอ ๑๖ การถอนคืน เงิน รายรับภายในปงบประมาณที่ไดนําเงิน สงคลัง ใหสวนราชการ
ดําเนินการโดยเบิกจากเงินรายรับประเภทเดียวกับเงินรายรับที่นําสงคลัง
การถอนคืนเงินรายรับเมื่อพนปงบประมาณที่ไดนําเงินสงคลังไว ใหสวนราชการดําเนินการ
โดยเบิกจากเงินงบประมาณรายจายของปที่อนุมัติเบิกงบรายจายอื่น หรืองบรายจายที่กําหนด เพื่อการ
ถอนคืนเงินรายรับ
หมวด ๓
การรายงาน
ขอ ๑๗ เมื่อสวนราชการไดดําเนินการหักรายรับจายขาดแลว ใหแจงกรมบัญชีกลาง และ
สง สํ า เนาการแจง ดั ง กล า วให สํ านั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ทราบโดยเร็ ว โดยอย า งน อ ยต อ งมี
รายละเอียด ดังนี้
(๑) ประเภท และจํ า นวนเงิ น รายรั บ ที่ ต อ งหั ก จ า ยเลขอ า งอิ ง ในสํ า เนาใบนํ า ฝากเงิ น
ของธนาคาร และวัน เดือน ป ที่นําเงินสงคลัง
(๒) ประเภท และจํานวนเงินรายรับในการหักรายรับจายขาด และวัน เดือน ป ที่หัก
(๓) เหตุผลในการหักรายรับจายขาด
ขอ ๑๘ เมื่อสวนราชการไดดําเนินการถอนคืนเงินรายรับแลว ใหแจงกรมบัญชีกลาง และ
สง สํ า เนาการแจง ดั ง กล า วให สํ านั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ทราบโดยเร็ ว โดยอย า งน อ ยต อ งมี
รายละเอียด ดังนี้

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

(๑) ประเภท และจํานวนเงินรายรับที่ถอนคืน วัน เดือน ป ที่ไดรับเงิน เลขอางอิงในสําเนา
ใบนําฝากเงินของธนาคาร และวัน เดือน ป ที่นําสงคลัง
(๒) ประเภท และจํานวนเงินรายรับที่ถอนคืน และรหัสรายได
(๓) เงินรายรับที่ถอนคืนนั้นเบิกจากเงินรายไดแผนดิน หรือเบิกจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปใด
(๔) เหตุผลในการถอนคืนเงินรายรับ
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๙ การใดที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต ามข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยการอนุ ญ าตให หั ว หน า ส ว นราชการ
หักรายจายจากเงินที่จะตองสง พ.ศ. ๒๔๙๘ และขอบังคับวาดวยการอนุญาตใหหัวหนาสวนราชการ
หักรายจายจากเงินที่จะตองสง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ กอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหถือปฏิบัติ
ตามขอบังคับดังกลาวตอไปจนกวาการดําเนินการนั้นจะเสร็จสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ฉลองภพ สุสังกรกาญจน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

ภาคผนวก ซ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
เรื่อง

กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร ๐๒ ๖๑๘๖๓๕๐ และ ๐๒ ๒๙๘๖๕๔๖

กค ๐๓๑๘/ว.31

วันที่

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า

เรียน ธนารักษ์พื้นที่
ตามที่ได้มีการประชุมผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่าส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ตามคาสั่งกรมธนารักษ์ที่ ๔๖๔/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ หารือร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องส่วนกลางกรณีปัญหาการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๘๐๑ ชั้น ๘ อาคารกรมธนารักษ์ ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายในได้แจ้งเวียนสรุปผลการประชุมฯ
ให้ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแล้ว นั้น
ท่านอธิบดีได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบสรุปผลการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว รายละเอียด
ตามบันทึกกลุ่มตรวจสอบภายในที่ กค ๐๓๑๘/๓๘๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดถือปฏิบัติและพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางอัญชลี แก้วประดับ)
นักวิชาการกษาปณ์ชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
เรื่อง

กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร ๕๖๐๙

กค ๐๓๑๘/ 384

วันที่

3 พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า

เรียน ท่านอธิบดี
ตามที่กรมธนารักษ์ได้มีคาสั่งที่ ๔๖๔/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ (เอกสาร ๑)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล เงินประกันการเช่า ส่ว นกลางและส่ วนภูมิภาค ให้คณะกรรมการฯ
มีอานาจหน้าที่
๑) ตรวจสอบเงินประกันการเช่าในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่าของผู้เช่าตามสัญญาเช่า
ให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยเปรียบเทียบข้อมูลเงินประกันการเช่าในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่ากับบัญชี
เงิ น ฝากคลั ง รหั ส ๙๐๑ รายการเงิน ประกั น การเช่ า ณ วัน ที่ ๓๐ กั นยายน ๒๕๖๐ แล้ ว ดาเนิ น การตาม
แนวทางการแก้ไขปัญหาเงินประกันการเช่าแนบท้ายคาสั่ง
๒) รายงานผลการตรวจสอบตามแบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล เงินประกันการเช่า
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมธนารักษ์ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
เมื่อวัน ศุกร์ที่ ๒๐ ตุล าคม ๒๕๖๐ ได้มีการประชุมผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล
เงินประกันการเช่าส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนกลาง กรณีปัญหาการ
ตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า โดยที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กล่าวให้โอวาท/เปิดการประชุม
และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ๔๕ คน ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายใน
ได้สรุปผลการประชุมแจ้งเวียนผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว (เอกสาร ๒) สรุปได้ดังนี้
๑. กรณี ก ารถื อ ปฏิ บั ติ ต ามนั ย หนั ง สื อ กรมธนารั ก ษ์ ที่ กค ๐๔๐๖/๓๐๕๓ ลงวั น ที่ ๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๓๔ เรื่อง การถอนเงินประกันสัญญาเช่าคืน (เอกสาร ๓)
- ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาเงิ น ประกั น การเช่ า แนบท้ า ยค าสั่ ง
กรมธนารักษ์ที่ ๔๖๔/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ แทน
๒. กรณีไ ม่มีผู้ เ ช่ารายใดมาขอถอนหลั กประกันภายใน ๔๕ วั นนับจากวัน ที่ส่ งจดหมาย
ลงทะเบี ย นตอบรั บ หรือ ปิดประกาศครั้งที่ ๑ ให้ ส่ งจดหมายลงทะเบีย นตอบรับหรื อ
ปิดประกาศครั้งที่ ๒ แจ้งการนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
- ไม่กาหนดระยะเวลาในการปิดประกาศครั้งที่ ๒
/๓. มอบหมายให้....

-๒๓. มอบหมายให้สานั กกฎหมายกาหนดรูปแบบประกาศฯ ตามแนวทางการแก้ไขปัญหา
เงินประกันการเช่าแนบท้ายคาสั่งกรมธนารักษ์ที่ ๔๖๔/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๖๐ เพื่อให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทุกสานักงานธนารักษ์พื้นที่ ขณะนี้อยู่
ระหว่างการดาเนินงาน
๔. สานักการคลังได้ประสานกับกรมบัญชีกลางกรณีส่วนราชการนาส่งเงินรับฝากที่ค้างการ
ถอนคืนหรือไม่มีความเคลื่อนไหวเกิ น ๒ ปี เข้าเป็นรายได้แผ่นดิน หากส่วนราชการมี
ความประสงค์ขอถอนคืน สามารถดาเนินการได้โดยไม่มีกาหนดระยะเวลา
๕. กรณีปัญหาเงินประกันอัคคีภัย เงินโอนค้างบัญชี ผู้เช่าไม่มารับเงินตามเวลาที่กาหนด
เป็นต้น ให้หารือและ/หรือพิจารณาดาเนินการตามวิธีปฏิบัติของพี่เลี้ยงการเงินตามความ
เหมาะสม
๖. ก าหนดผั ง การด าเนิ น งานของส่ ว นจั ด การที่ ร าชพั ส ดุ แ ละส่ ว นบริ ห ารทั่ ว ไปในการ
ตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า ตามเอกสารแนบท้ายสรุปผลการประชุม
๗. ปรับปรุ งแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่าให้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี้วัด
๘. ร่ า งกรอบแนวทางการประเมิ น ผลตั ว ชี้ วั ด ของส านั ก งานธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดตัวชี้วัดโครงการสาคัญ ข้อ ๔.๒ เงินประกันการเช่า
น้าหนักร้อยละ ๔๐ ให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคเป็นเจ้าภาพตัวชี้วัด ซึ่งที่ประชุม
ผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่าได้ร่วมกันพิจารณาเสนอร่าง
ตัวชี้วัดเพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าภาพตัวชี้วัดพิจารณา
๙. จาก ๑) ร่างตัวชี้วัดตามผลการประชุมผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลฯ เมื่อวันที่
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการเป็นประธานการประชุม ๒) มติที่ประชุม
เพื่อพิจารณาจัดทาร่างกรอบแนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดของสานักงานธนารักษ์พื้นที่
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุล าคม ๒๕๖๐ โดยที่ปรึกษาด้าน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็ นประธานการประชุม และ ๓) การประชุมตัวชี้วัดด้านที่ราช
พัสดุเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยท่านรองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุเป็นประธานการ
ประชุม เจ้าภาพตัวชี้วัดได้สรุปเกณฑ์ตัวชี้วัด : การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการ
เช่า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย แผนการดาเนินงาน แนวทางวิธี
/การประเมิน.....

-๓การประเมิน/คาอธิบาย และแบบรายงานผลการตรวจสอบฯ แยกตามช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ (เอกสาร ๔) พอสรุปได้ดงั นี้
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
รายงานฯ กาหนดส่งรายงานฯ
ดาเนินการ
๑. ตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า ต.ค. – ก.พ. ๖๑ แบบ ๑
๓๐ ธ.ค. ๖๐
แบบ ๒
๒๘ ก.พ. ๖๑
๒. ปรับปรุงข้อมูลและยืนยันในระบบ มี.ค. – ส.ค. ๖๑ แบบ ๓ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน
ให้ถูกต้องตรงกัน และรายงานผล
ตั้งแต่ มี.ค. ๖๑
ความสาเร็จของการถอนคืนเงิน
แบบ ๔
๕ ก.ย.๖๑
ประกันการเช่า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติและ
ดาเนินการต่อไป

(นางอัญชลี แก้วประดับ)
นักวิชาการกษาปณ์ชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ

แนวทางการแก้ไขปัญหาเงินประกันการเช่า
1. นโยบายท่านอธิบดีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
1.1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ให้ตั้งต้นข้อมูลเงินประกันการเช่าในระบบจัดประโยชน์และสัญญา
เช่าและเงินฝากคลัง รหัส 901 รายการเงินประกันการเช่า ในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตรงกัน
1.2 สะสางปัญหาเงินประกันการเช่าเดิมสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีมีผลต่าง
1.2.1 บัญชีเงินฝากคลัง รหัส 901 รายการเงินประกันการเช่า ในระบบ GFMIS สูงกว่าข้อมูล
เงินประกันการเช่าในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่าให้นาส่งรายได้แผ่นดิน
1.2.2 บัญชีเงินฝากคลัง รหัส 901 รายการเงินประกันการเช่า ในระบบ GFMIS ต่ากว่าข้อมูล
เงินประกันการเช่าในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า ให้กรมธนารักษ์ดาเนินการตาม
ระเบียบของทางราชการ
2. การตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
2.1 กรมธนารักษ์มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล เงินประกันการเช่าของส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
2.2 ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลฯ ทาการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผู้เช่า/เงินประกันการเช่า
ตามสัญญาเช่าหรือแฟ้มรายตัวผู้เช่าหรือเอกสารหลักฐาน กับข้อมูลผู้เช่า/เงินประกันการเช่า ใน
ระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า และเปรียบเทียบกับข้อมูลบัญชีเงินฝากคลัง รหัส 901 รายการ
เงินประกันการเช่า ในระบบ GFMIS ว่าครบถ้วนถูกต้องตรงกันหรือไม่ หากมีผลต่าง
2.2.1 กรณีผู้ เช่าเลิกเช่าและถอนคืนเงินประกันไปแล้ ว แต่ยังไม่ได้ตัดข้อมูล ออกจากระบบ
จัดประโยชน์และสัญญาเช่า
ให้ ส านั ก งานธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ ด าเนิ น การขอถอนคื น เงิ น ประกั น การเช่ า จากระบบ
จัดประโยชน์และสัญญาเช่า โดยทาคาขอถอนคืนหลักประกันใหม่และแนบคาขอจาก
ระบบเดิ มเพื่อรวบรวมเป็ นเรื่องเดียวกัน เมื่ อดาเนิน การจนจบกระบวนการแล้ ว
เงินประกันการเช่าของผู้เช่ารายนั้น ๆ จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
2.2.2 กรณีการขอถอนคืนหลักประกันที่ไม่มีทะเบียนรายตัว
ให้ ส านั ก งานธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ ข อถอนคื น หลั ก ประกั น ที่ ไ ม่ มี ท ะเบี ย นรายตั ว จากระบบ
จัดประโยชน์และสัญญาเช่า ทั้งนี้ ขั้นตอนการดาเนินงานให้เป็นไปตามคู่มือการขอถอน
คืนหลักประกันจากทะเบียนรายตัวและการขอถอนคืนหลักประกันที่ไม่มีทะเบียนรายตัว
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.3 กรณีข้อ มูล ผู้ เ ช่าและ/หรือ หลั กประกัน การเช่ าในระบบจั ดประโยชน์แ ละสั ญ ญาเช่ า
ไม่ถูกต้องตรงกับเอกสารหลักฐาน
/ให้สานักงาน....

-2ให้ ส านั ก งานธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ ส่ ง ข้ อ มู ล พร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานที่ ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ งให้
กลุ่ ม ตรวจสอบภายในหรื อ ส านั ก การคลั ง ตรวจสอบรั บ รองก่ อ น ศู น ย์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศจึงจะดาเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบให้
2.2.4 กรณีผู้เช่าที่เลิกเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าหรือเสียชีวิตแล้วไม่ดาเนินการถอนหลักประกัน
 กรณีทราบที่อยู่
ให้ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับแจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนหลักประกัน
ภายใน 45 วัน
 กรณีไม่ทราบที่อยู่
ให้ปิดประกาศบริเวณเขตเช่า/สถานที่ราชการ เช่น ที่ว่าการอาเภอ เทศบาล
องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น แจ้ ง ผู้ เช่ า หรื อ ทายาทให้ ม าถอนหลั ก ประกั น
ภายใน 45 วัน
2.2.5 กรณีหลักประกันที่ไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด
ให้ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ สถานที่ราชการแจ้งให้บุคคลใดก็ตามที่เคยเป็นผู้เช่าหรือ
เชื่อได้ว่ามีเงินประกันการเช่า ค้างรับคืน ให้มาแสดงตนที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่พร้อม
เอกสารหลักฐานยืนยันภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ประกาศ
ในกรณีที่ 2.2.4 และ 2.2.5 หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันภายในเวลาที่กาหนด .ให้ส่งจดหมายหรือปิด
ประกาศครั้งที่ 2 แจ้งการนาเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานอธิบดีทราบ
2.2.6 กรณีไม่ทราบที่มาของเงินฝาก
ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลฯ รับรองยอดเงินและรายงานอธิบดีทราบ
2.3 ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล ฯ ดาเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตามข้อ 2.2
ให้แล้วเสร็จ และรายงานผลการตรวจสอบเสนออธิบดีทราบภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560
2.4 ให้กลุ่มตรวจสอบภายในรวบรวมผลการตรวจสอบตามข้อ 2.3 สรุปเสนอท่านอธิบดีพิจารณา
ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับข้อมูลครบถ้วน
2.5 กรณีบัญชีเงินฝากคลัง รหัส 901 รายการเงินประกันการเช่า ในระบบ GFMIS สูงกว่าเงินประกัน
การเช่าในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า ให้สานักการคลังหรือสานักงานธนารักษ์พื้นที่ นาส่ง
เงินรายได้แผ่นดิน
2.6 กรณีบัญชีเงินฝากคลัง รหัส 901 รายการเงินประกันการเช่า ในระบบ GFMIS ต่ากว่าเงินประกัน
การเช่าในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า ให้กรมธนารักษ์ดาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการ
มติทปี่ ระชุมวันที่ 31 สิงหาคม 2560 /ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ 13 กันยายน 2560

รายชื่อผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันเช่า ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตามคาสั่งกรมธนารักษ์ที่ ๔๖๔/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนกลาง
เรื่อง ปัญหาการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๘๐๑ ชั้น ๘ อาคารกรมธนารักษ์
นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กล่าวให้โอวาทและเปิดการประชุม
กลุ่มงานตรวจราชการ
๑ นางบุปผนาถ ชินเดช
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
ประธานการประชุม
๒ นางวราภรณ์ เอื้ออาทร
ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบเงินประกันการเช่า ส่วนกลาง
ผู้แทนสานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
๓ นางอรทัย จงเจริญ
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชานาญการ
๔ น.ส.กุสุมา ทรงผาสุก
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชานาญการ
๕ น.ส.นรารักษ์ คุณฑี
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชานาญการ
๖ นางสุทธิกาญจน์ จรดรัมย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้แทนสานักการคลัง
๗ นางกิตฎาพร แสงสิชัยพันธุ์กุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
๘ นางศานิตย์ โอฬารานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
๙ น.ส.เพ็ญงาม ยอดวิเชียร
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
ผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบเงินประกันการเช่า ส่วนภูมิภาค
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
๑๐ นางสุธิรา ไชยยะ
เจ้าพนักงานการเงินอาวุโส
เชียงใหม่
๑๑ นางสุดา ไชยประทุม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
ขอนแก่น
๑๒ นางบุญรอด จันทพิรักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นครราชสีมา
๑๓ น.ส.ทับทิม ปั่นฟัก
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
สุโขทัย
๑๔ นางภูริชญา พรหมเสน
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
หนองคาย
๑๕ นางอุดมลักษณ์ คาเพชร
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
ชัยภูมิ
๑๖ น.ส.เฉลา สุวรรณจักร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
ราชบุรี
๑๗ น.ส.ศิริลักษณ์ เหลี่ยมโสภณ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
น่าน
๑๘ นางจุไรรัตน์ จันทร์ไข่
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
จันทบุรี
๑๙ นางณิชาภา เหล่ามาลา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
มหาสารคาม
๒๐ นางศิริจันทร์ วงศ์สุวรรณ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
บุรีรัมย์
๒๑ น.ส.จิตราพร ศุภพฤกษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
พังงา
๒๒ นางคอลีเมาะ งะหลี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
สตูล
๒๓ นางศศิมา ขจรมาศบุษย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
สุราษฎร์ธานี
๒๔ นางสิริกร ขาวเรือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
สิงห์บุรี
๒๕ น.ส.รุ่งเรือง ขัตนันตา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
นนทบุรี
การประชุมผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่าเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
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๒๖ น.ส.สุนันทา สกุลสันติ์
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชานาญการพิเศษ สงขลา
๒๗ น.ส.อัญชลี ชุยังกูล
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชานาญการ
พิษณุโลก
๒๘ น.ส.ชุติมา ไตรมาศ
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชานาญการ
ระยอง
๒๙ น.ส.ปราณี หนูเนตร
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชานาญการ
สมุทรสาคร
๓๐ น.ส.พรทิพย์ ชีววุฒิพงศ์
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชานาญการ
นครศรีธรรมราช
๓๑ น.ส.พินิดา กลั่นกลาย
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชานาญการ
อุดรธานี
๓๒ น.ส.กัลญา หิตธิเดช
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชานาญการ
มุกดาหาร
๓๓ น.ส.เบญจพรรณ รัตนวิฬาร์
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชานาญการ
อุทัยธานี
๓๔ น.ส.ปาริมา ยศกาศ
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
สุราษฎร์ธานี
ผู้แทนกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
๓๕ นางสุวรรณา ทรัพย์มี
ผู้อานวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
๓๖ นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชานาญการพิเศษ
๓๗ นางกาญจนี เพียรผล
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชานาญการ
ผู้แทนสานักกฎหมาย
๓๘ นายธีรพงศ์ สุขช่วย
นิติกรชานาญการพิเศษ
ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓๙ น.ส.พิมพ์สราญ บาเพ็ญวิบูลย์กิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
๔๐ นายสุทธิพงศ์ อุทิศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ผู้แทนสานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
๔๑ นายสุรทิน กรีดารงศักดิ์
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชานาญการพิเศษ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
๔๒ นางอัญชลี แก้วประดับ
นักวิชาการกษาปณ์ชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ
๔๓ น.ส.ทิพาพร ขันติลาภาพันธุ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
๔๔ น.ส.สุคนธ์ทิพย์ ทองประเสริฐ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
๔๕ น.ส.บารมี กมลโชติ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
(ลาดับที่ ๑๐ – ๒๔ : พี่เลี้ยงการเงิน กรมธนารักษ์)
สรุปผลการประชุมผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันเช่า ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตามคาสั่งกรมธนารักษ์ที่ ๔๖๔/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนกลาง หารือปัญหาการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๘๐๑ ชั้น ๘ อาคารกรมธนารักษ์
ที่
หัวข้อ
มติที่ประชุม
๑ การดาเนินการตามนัยหนังสือกรมธนารักษ์ที่
- เนื่องจากกรมธนารักษ์ได้กาหนดแนวทาง
กค ๐๔๐๖/๓๐๕๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
การแก้ไขปัญหาเงินประกันการเช่า
๒๕๓๔ (เอกสารแนบ) เรื่อง การถอนเงิน
แนบท้ายคาสั่งกรมธนารักษ์ที่ ๔๖๔/๒๕๖๐
การประชุมผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่าเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

หน้า 2

ที่

๒

๓

หัวข้อ
ประกันสัญญาเช่าคืน ตอบข้อหารือผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี กรณีผู้เช่าไม่มา
ถอนคืนเงินประกันสัญญา เนื่องจากสัญญาเช่า
ระงับแล้ว ซึ่งกรมธนารักษ์มีความเห็นว่า
- กรณีที่จังหวัดสามารถแจ้งให้ผู้เช่า
ทราบได้ ขอให้จังหวัดแจ้งให้ผู้เช่ามา
ยื่นคาร้องขอถอนเงินประกันสัญญา
เช่าคืนภายใน ๓๐ วัน
- เมื่อพ้นกาหนดแล้ว ทางราชการจะใช้
สิทธิครอบครองเพื่อเอากรรมสิทธิ์
ดังกล่าว
- เมื่อครบกาหนดเวลา ๕ ปี ให้นาเงิน
จานวนนี้ส่งเป็นรายได้แผ่นดินทันที
- กรณีที่ไม่สามารถแจ้งให้ผู้เช่าทราบได้
เนื่องจากไม่ทราบที่อยู่ที่แน่นอนหรือ
ด้วยเหตุอื่น ให้จังหวัดดาเนินการปิด
ประกาศแจ้งความ โดยปฏิบัติ
เช่นเดียวกับกรณีทายาทขอเช่าที่ราช
พัสดุแทนผู้เช่าที่ถึงแก่กรรม
แนวทางการแก้ไขปัญหาเงินประกันการเช่า
ข้อ ๒.๒.๔ และ ๒.๒.๕
- กรณีไม่มีผู้เช่ารายใดมาขอถอน
หลักประกันภายใน ๔๕ วันนับจาก
วันที่ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
หรือปิดประกาศครั้งที่ ๑
- ให้ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
หรือปิดประกาศครั้งที่ ๒ แจ้งการนา
เงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
- รายงานอธิบดี
แนวทางการแก้ไขปัญหาเงินประกันการเช่า
ข้อ ๒.๒.๔ - ๒.๒.๖
- ผู้เช่าเดิมที่เลิกเช่า/โอน/เสียชีวิต
ยังไม่ถอนคืนเงินประกันการเช่า

มติที่ประชุม
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล
เงินประกันการเช่า ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคแล้ว จึงให้ถือปฏิบัติตามแนวทางฯ
ดังกล่าว แทน หนังสือกรมธนารักษ์ที่
กค ๐๔๐๖/๓๐๕๓ ลงวันที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
- สาหรับสานักงานธนารักษ์พื้นที่ที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตามนัยหนังสือกรมธนารักษ์ที่
กค ๐๔๐๖/๓๐๕๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๓๔ ขอให้ดาเนินการตามแนวทางฯ
ที่กล่าวข้างต้นแทนต่อไป

การปิดประกาศครั้งที่ ๒ เป็นการแสดงสถานะว่า
กรมธนารักษ์ได้นาส่งเงินประกันการเช่า (เงินรับฝาก)
ค้างการถอนคืนหรือไม่มีความเคลื่อนไหวเกิน ๒ ปี
เข้าเป็นรายได้แผ่นดิน โดยผู้เช่าสามารถทวงถามได้
โดยไม่มีกาหนดเวลาเนื่องจากไม่มีอายุความตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๓๖
จึงไม่กาหนดระยะเวลาในการปิดประกาศครั้งที่ ๒

สานักการคลังได้ประสานกับกรมบัญชีกลางแล้ว
ได้ความว่า ส่วนราชการสามารถนาส่งเงินรับฝากที่ไม่มี
ผู้มาขอถอนคืนเข้าเป็นรายได้แผ่นดินได้ หากภายหลัง
มีผู้มาแสดงตนโดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจนว่าเป็น

การประชุมผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่าเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

หน้า 3

ที่

หัวข้อ
มติที่ประชุม
- หลักประกันไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่า เจ้าของเงินดังกล่าว ส่วนราชการสามารถขอถอนคืน
รายใด
เงินนั้นให้ผู้มาแสดงตนได้โดยไม่มีกาหนดระยะเวลา
- ไม่ทราบที่มาของเงินฝาก
หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันดังกล่าว
ภายในเวลาที่กาหนด ให้นาส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน

๔

การจัดทาประกาศตามแนวทางการแก้ไข
มอบหมายสานักกฎหมายกาหนดรูปแบบประกาศฯ
ปัญหาเงินประกันการเช่า ข้อ ๒.๒.๔ และ
เพื่อให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทุกสานักงาน
๒.๒.๕
ธนารักษ์พื้นที่
- กรณีผู้เช่าที่เลิกเช่าหรือโอนสิทธิการ
เช่ า หรื อ เสี ย ชี วิ ต แล้ ว ไม่ ด าเนิ น การ
ถอนหลักประกัน (กรณีไม่ทราบที่อยู่)
- กรณี ห ลั ก ประกั น ที่ ไ ม่ ท ราบว่ า เป็ น
ของผู้เช่ารายใด

๕

การดาเนินงานตามแนวทางการแก้ไขปัญหา
เงินประกันการเช่าข้อ ๒.๒

ผังการดาเนินงาน (Flow Chart) (เอกสารแนบ)
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
- ตรวจสอบข้อมูลผู้เช่ากับสัญญาเช่า
๑. ผู้เช่าปัจจุบัน
๒. ผู้เช่าที่เลิกเช่าแล้ว/โอนสิทธิ/เสียชีวิต
๓. หลักประกันที่ไม่มีทะเบียนรายตัว
๔. หลักประกันที่ไม่ทราบว่าเป็นข้องผู้เช่า
รายใด
- ตรวจสอบยันยอดกับข้อมูลบัญชีเงินฝากคลัง
รหัส ๙๐๑ รายการเงินประกันการเช่า
ของส่วนบริหารทั่วไป
ส่วนบริหารทั่วไป
- ตรวจสอบ/แจกแจงบัญชีเงินฝากคลัง
- ตรวจสอบยันยอดข้อมูลบัญชีเงินฝากคลัง
รหัส ๙๐๑ รายการเงินประกันการเช่า กับ
ข้อมูลผู้เช่าของส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

๖

รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเงินประกัน
การเช่า ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานฯ ให้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับเกณฑ์ตัวชี้วัด

๗

เงินประกันอัคคีภัย

ให้ตรวจสอบความชัดเจนเพื่อการดาเนินงานที่ถูกต้อง

การประชุมผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่าเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

หน้า 4

ที่

หัวข้อ

มติที่ประชุม
มี ๒ กรณีคือ
- เงินประกันอัคคีภัย (เดิม : ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑)
ทีก่ รมฯ ได้เคยให้มีการเรียกเก็บพร้อมกับเงิน
ประกันภาษีโรงเรือนและเงินประกันการเช่า
(บันทึกข้อมูลเข้าระบบจัดประโยชน์และ
สัญญาเช่า (เดิม)) ซึ่งต่อมากรมฯ ให้ยกเลิก
การจัดเก็บ พร้อมให้แจ้งผู้เช่ามาขอถอนเงิน
ดังกล่าวคืน และให้ตัดข้อมูลออกจากระบบฯ
- เงินค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย (ปัจจุบัน) ซึ่งจะต้อง
นาส่งให้บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด กรณีนี้
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้จากเอกสาร
ใบแจ้งหนี้ของบริษัทฯ และใบนาส่งเงินของ
กรมฯ ทั้งนี้ กรมธนารักษ์อยู่ระหว่าง
ดาเนินการเชื่อมต่อข้อมูลกับบริษัทฯ เพื่อให้
จังหวัดได้ทราบความเคลื่อนไหวของเงินฯ
และป้องกันความซ้าซ้อน
(หารือพี่เลี้ยงการเงิน)

๘

การเรียกข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

๙

ปัญหาเงินโอนค้างบัญชีเป็นเศษสตางค์

(ข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสานักการคลัง
ภายหลังการประชุม)
ให้สานักงานธนารักษ์พื้นที่เรียกข้อมูลที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตามช่องทาง
ดังนี้
- ระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า
เมนู : ทะเบียนคุมการรับหลักประกัน
(๒๐๑๐๕) (เลือก “ทั้งหมด”)
(หากระบบฯ ขัดข้อง กรุณาติดต่อ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)
- ระบบ GFMIS (Web Online)
รายงานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
เมนู : รายงานแสดงความเคลื่อนไหว
เงินฝากกระทรวงการคลัง
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๖๐
(หากต้องการข้อมูลตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒
กรุณาติดต่อสานักการคลัง)
- ระบบฯ สามารถเลือกได้

การประชุมผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่าเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

หน้า 5

ที่

หัวข้อ

มติที่ประชุม
- กรณีเงินสด
การเขียนเช็คนาส่งเงินโอนค้างบัญชีเพื่อล้าง
รายการที่เป็นเศษสตางค์ออกจากระบบฯ ให้
รวบรวมข้อมูลจานวนเงินให้ได้จานวนที่
เหมาะสม (ไม่น้อยจนเกินไป) และภายใน
ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม (ไม่นานจนเกินไป) ทั้งนี้
ให้ตรวจสอบจานวนรายให้ครบถ้วน และทา
บันทึกยืนยันในระบบฯ ให้ครบขั้นตอน
- กรณีชาระผ่านธนาคาร (ธนาคารเดียวกันหรือ
ต่างธนาคาร)
ดาเนินการเช่นเดียวกับกรณีเงินสด
(หารือพี่เลี้ยงการเงิน)

๑๐ ปัญหาผู้เช่ามาทาคาร้องขอถอนเงินประกันคืน ตัวอย่างวิธีการดาเนินงานของพี่เลี้ยงการเงิน ได้แก่แล้ว ไม่มารับเงินตามเวลาที่กาหนด
- อานวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่า โดยการให้รับ
- เหตุความไม่คุ้มค่าในการเดินทาง
เงินคืนผ่านธนาคารได้ทุกธนาคาร
- เอกสารหาย
(มีแบบฟอร์มคาร้องขอถอนเงินคืนผ่าน
- เหตุอื่น
ธนาคาร และผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอน)
- ให้ผู้เช่าแสดงเจตนายินยอมให้นาส่งเงินเป็น
รายได้แผ่นดิน หากไม่มารับเงินที่ขอถอนคืน
ภายในเวลาที่กาหนด โดยให้เขียนหมายเหตุ
ขยายความในแบบคาร้องขอถอนเงินคืนให้
ความยินยอมว่า “หากไม่มารับเงินที่ขอถอน
คืนภายใน ๑๕ วัน ผู้เช่าจะยินยอมให้นาส่ง
เป็นรายได้แผ่นดินต่อไป”
- ใช้แบบฟอร์มที่แสดงเจตนารมณ์ต่อหน้า
เจ้าหน้าที่ว่าไม่ประสงค์จะรับคืนเงินประกัน
การเช่า
ทั้งนี้ ทางราชการอาจได้กรรมสิทธิ์ในเงินประกันสัญญา
เช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในกรณีดังนี้
- ผู้เช่าได้แสดงเจตนาสละกรรมสิทธิ์เงินประกัน
สัญญาเช่าตามมาตรา ๑๓๑๙ และทาง
ราชการได้เข้าถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้น
เพื่อตนเอง ตามมาตรา ๑๓๑๘
- ผู้เช่าได้แสดงเจตนาโอนเงินประกันสัญญาเช่า
ดังกล่าวให้ทางราชการ ตามมาตรา ๑๓๗๙
การประชุมผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่าเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

หน้า 6

ที่
หัวข้อ
มติที่ประชุม
๑๑ ร่างกรอบแนวทางการประเมินผลตัวชี้วัด
ร่างตัวชี้วัด “เงินประกันการเช่า”
สานักงานธนารักษ์พื้นที่ ประจาปีงบประมาณ
- การแจกแจงและปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝาก
พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดตัวชี้วัดโครงการสาคัญ
คลัง รหัส ๙๐๑ และระบบจัดประโยชน์และ
ข้อ ๔.๒ เงินประกันการเช่า น้าหนักร้อยละ
สัญญาเช่า รายการเงินประกันการเช่า
๔๐ โดยให้กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคเป็น
แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
เจ้าภาพตัวชี้วัด
(น้าหนักร้อยละ ๒๐)
- ร้อยละความสาเร็จการถอนคืนเงินประกันการเช่า (น้าหนักร้อยละ ๒๐)
ทั้งนี้ เจ้าภาพตัวชี้วัดอาจปรับเปลี่ยนร่างตัวชี้วัด
ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
สาหรับตัวชี้วัดของสานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพ
มหานคร ผู้แทนได้ขอรับไปนาเสนอผู้อานวยการสานัก
บริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานครพิจารณาก่อน

๑๒ ระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า
- ปัญหาการใช้งานระบบฯ
- การกาหนดสิทธิ์การใช้งานระบบฯ
- ระบบฯ ไม่เสถียร
- อื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(ท่านรองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุประชุมเจ้าภาพตัวชี้วัด)
สรุปเกณฑ์ตัวชี้วัด : การตรวจสอบและถอนคืนเงิน
ประกันการเช่า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า
(ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค.-ก.พ.๖๑
รายงานฯ แบบ ๑ กาหนดส่ง ๓๐ ธ.ค. ๖๐
รายงานฯ แบบ ๒ กาหนดส่ง ๒๘ ก.พ. ๖๑)
- ปรับปรุง/ยืนยันข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง
ตรงกัน และรายงานผลความสาเร็จของการ
ถอนคืนเงินประกันการเช่า
(ระยะเวลาดาเนินการ มี.ค. - ส.ค. ๖๑
รายงานฯ แบบ ๓ กาหนดส่งวันที่ ๕ ของ
ทุกเดือน ตั้งแต่ มี.ค. ๖๑
รายงานฯ แบบ ๔ กาหนดส่ง ๕ ก.ย. ๖๑)
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศรับให้คาปรึกษา
แนะนาและจะรีบดาเนินการแก้ไขให้โดยเร็ว
- กรณีที่มีความประสงค์ให้ศูนย์ฯ ยืนยัน
ความถูกต้องของข้อมูลจากระบบฯ เพื่อแสดง
ต่อ ส.ต.ง. ขอให้มีหนังสือแจ้งศูนย์ฯ
- การนับจานวนผู้เช่าที่ต้องชาระเงินประกัน
การเช่า ใช้วิธี Manual
- กรณีที่ต้องส่งข้อมูลให้ศูนย์ฯ แก้ไข

การประชุมผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่าเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

หน้า 7

ที่

หัวข้อ

๑๓ ความถูกต้องของอัตราการจัดเก็บ

มติที่ประชุม
 ส่วนกลางให้ส่งข้อมูล+เอกสารให้
สานักการคลังตรวจสอบก่อน
 ส่วนภูมิภาคให้ส่งข้อมูล+เอกสารให้
กลุ่มตรวจสอบภายในตรวจสอบก่อน
โดยจัดทาแบบ สท. ๐๐๓ แนบมาด้วย
- หากตรวจพบความไม่ถูกต้อง ให้ทาหมายเหตุ
ไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อน
อัญชลี แก้วประดับ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

การประชุมผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่าเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

หน้า 8

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
ตรวจสอบข้อมูลผู้เช่ากับสัญญาเช่า

(1) ผู้เช่าปัจจุบัน

ข้อมูลในระบบจัดประโยชน์ฯถูกต้องตรงกับ
สัญญาเช่า

ข้อมูลในระบบจัดประโยชน์ฯไม่ถูกต้องตรงกับสัญญาเช่า

ร่วมกับส่วนบริหารทั่วไปตรวจสอบกับบัญชี
เงินฝากคลัง 901 รายการเงินประกันการเช่า

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
ให้ถูกต้องตรงกัน หรือ

ข้อมูลถูกต้องตรงกัน

ข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกัน

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ตรงกัน หรือ

ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐาน+จัดทาแบบ สท.003
ให้กลุ่มตรวจสอบภายในตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนส่งให้ศูนย์ฯสารสนเทศปรับปรุงแก้ไข

(แนวทางฯ ข้อ 2.2.3)

ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กลุ่มตรวจสอบ
ภายในตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งให้
ศูนย์ฯสารสนเทศปรับปรุงแก้ไข

ร่วมกับส่วนบริหารทั่วไปตรวจสอบกับบัญชีเงินฝากคลัง 901
รายการเงินประกันการเช่า

ข้อมูลถูกต้องตรงกัน

ข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกัน

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ตรงกัน หรือ

ส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐาน+จัดทาแบบ สท.003
ให้กลุ่มตรวจสอบภายในตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนส่งให้ศูนย์ฯสารสนเทศปรับปรุงแก้ไข

รายงานอธิบดี

การประชุมผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่าเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

หน้า 9

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
ตรวจสอบข้อมูลผู้เช่ากับสัญญาเช่า

(2) ผู้เช่าที่เลิกเช่าแล้ว/โอนสิทธิ/เสียชีวิต

ตัดข้อมูลออกจากระบบจัดประโยชน์ฯ
แล้ว

ยังไม่ได้ตัดข้อมูลออกจาก
ระบบจัดประโยชน์ฯ

ร่วมกับส่วนบริหารทั่วไปตรวจสอบกับบัญชีเงินฝากคลัง
901 รายการเงินประกันการเช่า

ทาคาขอถอนคืนหลักประกันใหม่+แนบคาขอ
จากระบบเดิมรวมเป็นเรื่องเดียวกัน
(แนวทางฯข้อ 2.2.1)

ยังไม่ได้ถอนคืนเงินประกันการเช่า

ถอนคืนเงินประกัน
การเช่าแล้ว

ดาเนินการตามขั้นตอนในคู่มือของ
ศูนย์ฯสารสนเทศ

(แนวทางฯ ข้อ 2.2.4)
ทราบที่อยู่

ไม่ทราบที่อยู่

ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งให้มาขอถอนคืนเงินประกัน
การเช่าภายใน 45 วัน

ให้ปิดประกาศบริเวณเขตเช่า สถานที่
ราชการ แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มา
ถอนหลักประกันภายใน 45 วัน

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนคืนหลักประกัน
ภายในเวลาทีก่ าหนด

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนคืน
หลักประกันภายในเวลาที่
กาหนด

ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ครั้งที่ 2 แจ้งการนาส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน

ให้ปิดประกาศครั้งที่ 2 แจ้งการ
นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ข้อมูลถูกตัดออกจากระบบจัดประโยชน์ฯ
อัตโนมัติ

ร่วมกับส่วนบริหารทั่วไปตรวจสอบกับบัญชี
เงินฝากคลัง 901รายการเงินประกันการเช่า

ถอนคืนเงินประกันการ
เช่าแล้ว

ยังไม่ได้ถอนคืนเงินประกันการเช่า
(แนวทางฯ ข้อ 2.2.4)

ทราบที่อยู่

ไม่ทราบที่อยู่

ส่งจดหมาย
............

ปิดประกาศ
..........

รายงานอธิบดี
การประชุมผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่าเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

หน้า 10

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

ตรวจสอบข้อมูลผู้เช่ากับสัญญาเช่า

(3) หลักประกันที่ไม่มีทะเบียนรายตัว

การขอถอนคืนให้เป็นไปตาม
คู่มือของศูนย์ฯสารสนเทศ
(แนวทางฯ ข้อ 2.2.2)

รายงานอธิบดี

การประชุมผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่าเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

หน้า 11

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

ตรวจสอบข้อมูลผู้เช่ากับสัญญาเช่า

(4) หลักประกันที่ไม่ทราบว่าเป็นของผู้เช่ารายใด

ให้ปิดประกาศเป็นการทั่วไป ณ สถานที่ราชการ
แจ้งผู้เช่าหรือทายาทให้มาถอนหลักประกันภายใน 45 วัน
(แนวทางฯ ข้อ 2.2.5)

หากไม่มีผู้ใดมาขอถอนหลักประกันคืนภายในเวลาที่กาหนด
ให้ปิดประกาศครั้งที่ 2 แจ้งการนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

รายงานอธิบดี

การประชุมผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่าเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

หน้า 12

ส่วนบริหารทั่วไป

ตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลัง 901 รายการเงินประกันการเช่า ในระบบ GFMIS

(1) ผู้เช่า
ปัจจุบัน

ตรวจสอบกับ
ข้อมูลผู้เช่าของ
ส่วนจัดการ
ที่ราชพัสดุ

(2) ผู้เช่าที่
เลิกเช่าแล้ว/
โอนสิทธิ/
เสียชีวิต แต่
ยังไม่ได้ถอน
หลักประกัน

เงิน
ประกัน
สัญญา
ก่อสร้าง
อาคารยก
กรรมสิทธิ์

เงินประกัน
ภาษี
โรงเรือน
และที่ดิน

ตรวจสอบกับ
ข้อมูลผู้เช่าของ
ส่วนจัดการ
ที่ราชพัสดุ

การประชุมผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่าเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เงินประกัน
อัคคีภัย

หลักประกัน
ซอง

เงินรับฝาก

ไม่ทราบที่มา
ของเงินฝาก

อื่นๆ

(แนวทางฯ
ข้อ 2.2.6)

รายงานอธิบดี

หน้า 13

เกณฑ์ตัวชี้วัด : การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่า ปีงบประมาณ 2561
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ลาดับที่
1
2

การดาเนินงาน
ตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า
ปรับปรุง/ยืนยันข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง
ตรงกัน และรายงานผลความสาเร็จของการ
ถอนคืนเงินประกันการเช่า
รวม

หมายเหตุ

แผนการดาเนินงาน

น้าหนักคะแนน
แผน ผล
20
--80
--

100

ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ.

มีค. เมย. พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
- บภ. สน. สท. และ คล.
- แนวทางวิธีการประเมินผล
และคาอธิบายตามเอกสารแนบ

--

ผลการดาเนินงาน

สถานะ

เร็วกว่าแผน

ตามแผน

ช้ากว่าแผน

แนวทางวิธีการประเมินผลและคาอธิบาย
ตัวชี้วัด : การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่า
ลาดับที่
การดาเนินงาน
คาอธิบาย
เกณฑ์การวัด
คะแนน
1
ตรวจสอบข้อมูลเงินประกัน 1. ตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากคลัง รหัส 901 ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล 1.รายงานผลการตรวจสอบข้อมู ลเงิน ประกั น 20
การเช่า
เงิ นประกันการเช่า (แบบที่ 1) แนบท้ ายค าสั่งกรมธนารั กษ์ ที่ 464/2560 เรื่ อง การเช่า (แบบที่ 1) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า สั่ง ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 จะได้ 10 คะแนน หากส่ งพ้ น
2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้กรมธนารักษ์ทราบ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560
กาหนดเวลา หัก 0.5 คะแนนต่อวันทาการ
2. ตรวจสอบข้ อมู ลบั ญชี เงิ นฝากคลั ง รหั ส 901 และหลั กประกั นการเช่ าในระบบ 2.รายงานผลการตรวจสอบข้ อมู ลเงิ นประกั น
จัดประโยชน์ และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเงินประกันการเช่า ตามแบบรายงานผล การเช่า (แบบที่ 2) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
การตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า (แบบที่ 2) แนบท้ายคาสั่งกรมธนารักษ์ข้างต้น 256 1 จ ะได้ 10 คะแ นน หากส่ งพ้ น
และรายงานให้กรมธนารักษ์ทราบ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
กาหนดเวลา หัก 0.5 คะแนนต่อวันทาการ
2

ปรั บ ปรุ ง /ยื น ยั น ข้ อ มู ล ใน 1. ปรั บ ปรุ งข้ อ มู ล เงิ น ประกั น การเช่ า ในระบบจั ด ประโยชน์ แ ละสั ญ ญาเช่ า และ
ระบบให้ถูกต้องตรงกันและ
เปรียบเทียบกับข้อมูลบัญชีเงินฝากคลัง รหัส 901 รายการเงินประกันการเช่าว่า
รายงานผลความสาเร็จของ
ครบถ้วนถูกต้องตรงกัน หรือไม่ หากมีผลต่างให้ดาเนินการตามแนวทางการแก้ไข
การถอนคื น เงิ น ประกั น
ปัญหาเงินประกันการเช่า แนบท้ายคาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 464/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
การเช่า
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า สั่ง ณ วันที่ 15 กันยายน 2560
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. รายงานผลความคื บ หน้ าในการปรั บ ปรุ งข้อ มู ล เงิ น ประกั น การเช่ า (แบบที่ 3)
แนบท้ายคาสั่งกรมธนารักษ์ข้างต้น ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน นับแต่การรายงานผล
ประจาเดือนมีนาคม 2561 และรายงานผลสรุปข้อมูลเงินประกันการเช่า (แบบที่ 4)
ในการรายงานผลประจาเดือน สิงหาคม 2561 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2561
3. การค านวณคุ ณ ภาพการปรั บ ปรุ งข้ อ มู ล ในระบบให้ ถู ก ต้ อ งตรงกั น จะใช้ ย อด
จานวนเงินที่ตรวจสอบข้อมูลได้สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ได้ยืนยัน
ความถูกต้องตามแบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า (แบบที่ 2)
เป็นฐานในการคานวณเป้าหมายที่ตั้งไว้
ตัวอย่างการคานวณ ผลความคืบหน้าในการดาเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบ
จัดประโยชน์และสัญญาเช่า เปรียบเทียบเป้าหมายตามแบบรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อมูลเงินประกันการเช่า (แบบที่ 2)
สูตรการคานวณ = (ผลความคืบหน้าในการดาเนินการ) × 100
เป้าหมาย

คุณภาพในการปรับปรุงข้อมูล (80 คะแนน)
กรณีที่ 1 บัญชีเงินฝากคลัง รหัส 901 รายการ
เงิ น ประกั น การเช่ า เท่ า กั บ ข้ อ มู ล เงิ น ประกั น
การเช่าในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า จะได้
80 คะแนน
กรณีที่ 2 บัญชีเงินฝากคลัง รหัส 901 รายการ
เงินประกันการเช่า ไม่เท่ากับ ข้อมูลเงินประกัน
การเช่ า ในระบบจั ด ประโยชน์ แ ละสั ญ ญาเช่ า
จ ะ ไ ด้ ค ะ แ น น ต า ม สั ด ส่ ว น ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ผลความคื บ หน้ า ในการด าเนิ น การที่ ไ ด้ มี ก าร
ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ในระบบจั ด ประโยชน์ แ ละ
สัญญาเช่า

80

แบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า (แบบที่ 1)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สานักงานธนารักษ์พื้นที่ ..............................
รายการ
1. บัญชีเงินฝากคลัง รหัส 901
1.1 เงินประกันการเช่า
1.1.1 เงินประกันการเช่าของผู้เช่าปัจจุบัน (รวมเงินประกันการ
เช่าทีห่ น่วยงานอื่น รับเงินแทนและนาส่งให้กรมธนารักษ์)

จานวนเงิน (บาท)
-

1.1.2 เงินประกันการเช่าของผู้เช่าทีเ่ ลิกเช่าหรือโอนสิทธิการ
เช่าแล้ว แต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน (เงินประกันใน
ระบบจัดประโยชน์ฯ)
1.1.3 เงินประกันการเช่าของผู้เช่าทีเ่ ลิกเช่าหรือโอนสิทธิการ
เช่าแล้ว แต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน และไม่ทราบว่าเป็น
ของผู้เช่ารายใด (เงินประกันนอกระบบจัดประโยชน์ฯ)
1.1.4 เงินประกันสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิใ์ ห้
กระทรวงการคลัง
1.2 เงินฝากอื่น ๆ
1.2.1 เงินภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
1.2.2 เงินภาษีบารุงท้องที่
1.2.3 เงินประกันภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
1.2.4 เงินประกันอัคคีภัย
1.2.5 หลักประกันซอง
1.2.6 เงินรับฝาก
1.2.7 ไม่ทราบทีม่ าของเงินฝาก
1.2.8 เงินฝากเพือ่ บูรณะทรัพย์สิน (กรณีนาฝากไว้ในบัญชี 901)
1.2.9 อื่นๆ
รวมเงินประกันในบัญชีเงินฝากคลังทัง้ สิ้น (ข้อ 1.1 +1.2)
รวมเงินประกันในบัญชีเงินฝากคลัง รหัส 901 เป็นเงิน (ก)
(รวมข้อ 1.1 + 1.2.3 + 1.2.4 )
หมายเหตุ รายงานให้กรมธนารักษ์ทราบ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560

-

-

-

แบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า (แบบที่ 2)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สานักงานธนารักษ์พื้นที่ ..............................
รายการ
1. บัญชีเงินฝากคลัง รหัส 901
1.1 เงินประกันการเช่า
1.1.1 เงินประกันการเช่าของผู้เช่าปัจจุบัน (รวมเงินประกันการ
เช่าทีห่ น่วยงานอื่น รับเงินแทนและนาส่งให้กรมธนารักษ์)

จานวนเงิน (บาท)
-

1.1.2 เงินประกันการเช่าของผู้เช่าทีเ่ ลิกเช่าหรือโอนสิทธิการ
เช่าแล้ว แต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน (เงินประกันใน
ระบบจัดประโยชน์ฯ)
1.1.3 เงินประกันการเช่าของผู้เช่าทีเ่ ลิกเช่าหรือโอนสิทธิการ
เช่าแล้ว แต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน และไม่ทราบว่าเป็น
ของผู้เช่ารายใด (เงินประกันนอกระบบจัดประโยชน์ฯ)

-

-

-

1.1.4 เงินประกันสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิใ์ ห้
กระทรวงการคลัง
1.2 เงินฝากอื่น ๆ
1.2.1 เงินภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
1.2.2 เงินภาษีบารุงท้องที่
1.2.3 เงินประกันภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
1.2.4 เงินประกันอัคคีภัย
1.2.5 หลักประกันซอง
1.2.6 เงินรับฝาก
1.2.7 ไม่ทราบทีม่ าของเงินฝาก
1.2.8 เงินฝากเพือ่ บูรณะทรัพย์สิน (กรณีนาฝากไว้ในบัญชี 901)
1.2.9 อื่นๆ
รวมเงินประกันในบัญชีเงินฝากคลังทัง้ สิ้น (ข้อ 1.1 +1.2)
รวมเงินประกันในบัญชีเงินฝากคลัง รหัส 901 เป็นเงิน (ก)
(รวมข้อ 1.1 + 1.2.3 + 1.2.4 )

-

-2รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า (แบบที่ 2)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สานักงานธนารักษ์พื้นที่ ..............................
รายการ
จานวนราย
จานวนเงิน
2. หลักประกันในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า
2.1 เงินประกันการเช่าทีม่ รี ายตัว
2.1.1 เงินประกันการเช่าของผูเ้ ช่าปัจจุบนั
(1) ปกติ (รวมที่แก้ไขแล้ว)
(2) อยู่ระหว่างการแก้ไข
2.1.2 เงินประกันการเช่าของผู้เช่าที่เลิกเช่าแล้ว
(1) ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
(2) ขอถอนเงินประกันแล้ว แต่เงินประกันยังไม่
ตัดออกจากในระบบ
2.2 เงินประกันการเช่าทีไ่ ม่มรี ายตัว
2.2.1 เงินประกัน
(1) ปกติ (รวมที่แก้ไขแล้ว)
(2) อยู่ระหว่างการแก้ไข
2.2.2 เงินประกันที่พ้นภาระผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ขอถอน
เงินประกัน
2.3 เงินประกันอื่น ๆ
2.3.1 เงินประกันภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2.3.2 เงินประกันอัคคีภยั
2.3.3 อื่น ๆ
รวมเงินประกันการเช่าในระบบจัดประโยชน์ฯ (2.1 +2.2 + 2.3)
2.4 หลักประกันการเช่าทีม่ รี ายตัว
2.4.1 หนังสือค้าประกันสัญญา
2.4.2 อื่น ๆ
2.5 หลักประกันทีไ่ ม่มรี ายตัว
2.5.1 หนังสือค้าประกันสัญญา
2.5.2 อื่นๆ
รวมหลักประกันการเช่าในระบบจัดประโยชน์ฯ (2.4 + 2.5)
3. เงินประกันการเช่าทีไ่ ม่อยู่ในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า (เช่น
เงินประกันที่หน่วยงานอื่นรับแทนและน้าส่งให้กรมธนารักษ์)
รวมหลักประกันการเช่าทัง้ สิน้ (ข้อ 2 + 3)
เงินประกันการเช่าทีจ่ ะต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข (ข)
(รวม 2.1.1(2) + 2.1.2(1) + 2.1.2(2) + 2.2.1(2) + 2.2.2 + 2.3)
รวมเงินประกันการเช่าในระบบฯ เพื่อเทียบกับบัญชีเงินฝากคลัง901 (ค)
* เงินประกันการเช่า ให้หมายความรวมถึง เงินประกันสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังด้วย

-

-3รายงานสรุปผลการตรวจสอบเงินประกันการเช่า (แบบที 2)
ส่านักงานธนารักษ์พื้นที ..............................................
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่าของส่านักงานธนารักษ์พื้นที่ .......................................... ขอรับรองว่า ณ วันที่
30 กันยายน 2560 เงินประกันการเช่า มีรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลเงินประกันในบัญชีเงินฝากคลัง 901 ในระบบ GFMIS (ก)

-

บาท

2. เงินประกันการเช่าในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า (ค)

-

บาท

2.1 เงินประกันการเช่าที่ถูกต้อง (รวมที่แก้ไขแล้ว)

-

บาท

2.2 เงินประกันการเช่าบัญชีเงินฝากคลัง 901 สูงกว่า (ต่ากว่า)

-

บาท *

เงินประกันการเช่าในระบบจัดประโยชน์ทีจะต้องด่าเนินการปรับปรุงแก้ไข (ข)

ลงชือ่ ...................................................ประธานกรรมการ
(..................................................)
ลงชือ่ .................................................กรรมการ
(..................................................)
ลงชือ่ ................................................กรรมการและเลขานุการ
(................................................)
หมายเหตุ 1. รายงานให้กรมธนารักษ์ทราบภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
2.* เงินประกันการเช่าที่สูงกว่า (ต่่ากว่า) บัญชีเงินฝากคลัง 901 ที่จะต้องด่าเนินการปรับปรุงแก้ไข (ข)
เป็นเป้าหมายในการด่าเนินการ ตามแนวทางวิธีการประเมินผลและค่าอธิบาย
ตัวชีว้ ัด : การตรวจสอบและถอนคืนเงินประกันการเช่า

รายงานผลความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อมูลเงินประกันการเช่า (แบบที่ 3)
ประจาเดือน ................................... สานักงานธนารักษ์พื้นที่ .........................................
1. ระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า
รายการปรับปรุง/แก้ไขเงินประกันการเช่า
หัวข้อ*
ในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า

เป้าหมาย

ผลความคืบหน้าของการปรับปรุงข้อมูลเงินประกันการเช่า
รายการทีแ่ ก้ไข มี.ค 61 ถึง ........ 61

รายการคงเหลือรอการแก้ไข

จานวนราย จานวนเงิน (บาท) จานวนราย จานวนเงิน(บาท) จานวนราย จานวนเงิน (บาท)
100.00
#DIV/0!
#DIV/0!

2.1.1 (2) 1. เงินประกันการเช่าที่มีรายตัวอยู่ระหว่างการแก้ไข
2.1.2 (1) 2. เงินประกันการเช่าที่มีรายตัวของผู้เช่าที่เลิกเช่าแล้ว
ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
2.1.2 (2) 3. เงินประกันการเช่าที่มีรายตัวของผู้เช่าที่เลิกเช่าแล้ว
ขอถอนเงินประกันแล้ว แต่ยังไม่ตัดออกจากในระบบ
2.2.1 (2) 4. เงินประกันการเช่าที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
2.2.2 5. เงินประกันการเช่าที่ไม่มีรายตัวที่พ้นภาระผูกพันแล้ว
แต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
2.3.1 6. เงินประกันภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2.3.2 7. เงินประกันอัคคีภยั
2.3.3 8. อื่น ๆ
รวมผลความคืบหน้าของการปรับปรุงข้อมูล
คิดเป็นร้อยละของการดาเนินการ
2. บัญชีเงินฝากคลัง รหัส 901 ในระบบ GFMIS
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค 60 ถึง.......... 61 ได้ถอนคืนเงินประกันการเช่าของผู้เช่าก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จานวน ........ ราย เป็นเงิน .......................... บาท
หมายเหตุ 1. * หัวข้อ ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า
1. *
2. * เป้าหมายจานวนราย / จานวนเงิน มาจากรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า (แบบที่ 2)
3. * ร้อยละ หมายถึง ผลการดาเนินการที่ได้ปรับปรุงแก้ไข หรือรายการคงเหลือรอการแก้ไขข้อมูลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
4. รายงานให้กรมธนารักษ์ทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน นับแต่การรายงานผลประจาเดือน มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

แบบรายงานผลสรุปข้อมูลเงินประกันการเช่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 (แบบที่ 4)
สานักงานธนารักษ์พื้นที่ ..............................
รายการ
1. บัญชีเงินฝากคลัง รหัส 901
1.1 เงินประกันการเช่า
1.1.1 เงินประกันการเช่าของผู้เช่าปัจจุบัน (รวมเงินประกันการ
เช่าทีห่ น่วยงานอื่น รับเงินแทนและนาส่งให้กรมธนารักษ์)

จานวนเงิน (บาท)
-

1.1.2 เงินประกันการเช่าของผู้เช่าทีเ่ ลิกเช่าหรือโอนสิทธิการ
เช่าแล้ว แต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน (เงินประกันใน
ระบบจัดประโยชน์ฯ)
1.1.3 เงินประกันการเช่าของผู้เช่าทีเ่ ลิกเช่าหรือโอนสิทธิการ
เช่าแล้ว แต่ยังไม่ถอนคืนหลักประกัน และไม่ทราบว่าเป็น
ของผู้เช่ารายใด (เงินประกันนอกระบบจัดประโยชน์ฯ)
1.1.4 เงินประกันสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิใ์ ห้
กระทรวงการคลัง
1.2 เงินฝากอื่น ๆ
1.2.1 เงินภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
1.2.2 เงินภาษีบารุงท้องที่
1.2.3 เงินประกันภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
1.2.4 เงินประกันอัคคีภัย
1.2.5 หลักประกันซอง
1.2.6 เงินรับฝาก
1.2.7 ไม่ทราบทีม่ าของเงินฝาก
1.2.8 เงินฝากเพือ่ บูรณะทรัพย์สิน (กรณีนาฝากไว้ในบัญชี 901)
1.2.9 อื่นๆ
รวมเงินประกันในบัญชีเงินฝากคลังทัง้ สิ้น (ข้อ 1.1 +1.2)
รวมเงินประกันในบัญชีเงินฝากคลัง รหัส 901 เป็นเงิน (ก)
(รวมข้อ 1.1 + 1.2.3 + 1.2.4 )

-

-

-

-2แบบรายงานผลสรุปข้อมูลเงินประกันการเช่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 (แบบที่ 4)
สานักงานธนารักษ์พื้นที่ ..............................
รายการ
จานวนราย
จานวนเงิน
2. หลักประกันในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า
2.1 เงินประกันการเช่าทีม่ ีรายตัว
2.1.1 เงินประกันการเช่าของผูเ้ ช่าปัจจุบัน
(1) ปกติ (รวมที่แก้ไขแล้ว)
(2) อยู่ระหว่างการแก้ไข
2.1.2 เงินประกันการเช่าของผู้เช่าที่เลิกเช่าแล้ว
(1) ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
(2) ขอถอนเงินประกันแล้ว แต่เงินประกันยังไม่
ตัดออกจากในระบบ
2.2 เงินประกันการเช่าทีไ่ ม่มีรายตัว
2.2.1 เงินประกัน
(1) ปกติ (รวมที่แก้ไขแล้ว)
(2) อยู่ระหว่างการแก้ไข
2.2.2 เงินประกันที่พ้นภาระผูกพันแล้ว แต่ยงั ไม่ขอถอน
เงินประกัน
2.3 เงินประกันอื่น ๆ
2.3.1 เงินประกันภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2.3.2 เงินประกันอัคคีภัย
2.3.3 อื่น ๆ
รวมเงินประกันการเช่าในระบบจัดประโยชน์ฯ (2.1 + 2.2 + 2.3)
2.4 หลักประกันการเช่าทีม่ ีรายตัว
2.3.1 หนังสือค้าประกันสัญญา
2.3.2 อื่น ๆ
2.5 หลักประกันทีไ่ ม่มีรายตัว
2.4.1 หนังสือค้าประกันสัญญา
2.4.2 อื่นๆ
รวมหลักประกันการเช่าในระบบจัดประโยชน์ฯ (2.4 + 2.5)
3. เงินประกันการเช่าทีไ่ ม่อยู่ในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า (เช่น
เงินประกันที่หน่วยงานอื่นรับแทนและน้าส่งให้กรมธนารักษ์)
รวมหลักประกันการเช่าทัง้ สิน้ (ข้อ 2 + 3)
เงินประกันการเช่าทีจ่ ะต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข (ข)
(รวม 2.1.1(2) + 2.1.2(1) + 2.1.2(2) + 2.2.1(2) + 2.2.2 + 2.3)
รวมเงินประกันการเช่าในระบบฯ เพื่อเทียบกับบัญชีเงินฝากคลัง901 (ค)
* เงินประกันการเช่า ให้หมายความรวมถึง เงินประกันสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังด้วย

-

-3รายงานสรุปผลในการปรับปรุงข้อมูลเงินประกันการเช่า (แบบที่ 4)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 สานักงานธนารักษ์พื้นที่ .........................................
1. ระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า
รายการปรับปรุง/แก้ไขเงินประกันการเช่า
หัวข้อ*
ในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า

เป้าหมาย

ผลความคืบหน้าของการปรับปรุงข้อมูลเงินประกันการเช่า
รายการทีแ่ ก้ไข มี.ค 61 ถึง ส.ค 61

รายการคงเหลือรอการแก้ไข

จานวนราย จานวนเงิน (บาท) จานวนราย จานวนเงิน(บาท) จานวนราย จานวนเงิน (บาท)
100.00
#DIV/0!
(ง)
#DIV/0!

2.1.1 (2) 1. เงินประกันการเช่าที่มีรายตัวอยู่ระหว่างการแก้ไข
2.1.2 (1) 2. เงินประกันการเช่าที่มีรายตัวของผู้เช่าที่เลิกเช่าแล้ว
ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
2.1.2 (2) 3. เงินประกันการเช่าที่มีรายตัวของผู้เช่าที่เลิกเช่าแล้ว
ขอถอนเงินประกันแล้ว แต่ยังไม่ตัดออกจากในระบบ
2.2.1 (2) 4. เงินประกันการเช่าที่ไม่มีรายตัวและอยู่ระหว่างการแก้ไข
2.2.2 5. เงินประกันการเช่าที่ไม่มีรายตัวที่พ้นภาระผูกพันแล้ว
แต่ยังไม่ขอถอนเงินประกัน
2.3.1 6. เงินประกันภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2.3.2 7. เงินประกันอัคคีภยั
2.3.3 8. อื่น ๆ
รวมผลความคืบหน้าของการปรับปรุงข้อมูล
คิดเป็นร้อยละของการดาเนินการ
2. บัญชีเงินฝากคลัง รหัส 901 ในระบบ GFMIS
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค 60 ถึง ส.ค 61 ได้ถอนคืนเงินประกันการเช่าของผู้เช่าก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จานวน ........ ราย เป็นเงิน .......................... บาท
หมายเหตุ 1. * หัวข้อ ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า
1. *
2. * เป้าหมายจานวนราย / จานวนเงิน มาจากรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่า (แบบที่ 2)
3. * ร้อยละ หมายถึง ผลการดาเนินการที่ได้ปรับปรุงแก้ไข หรือรายการคงเหลือรอการแก้ไขข้อมูลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

-4แบบรายงานผลสรุปข้อมูลเงินประกันการเช่า ณ วันที 31 สิงหาคม 2561 (แบบที 4)
ส่านักงานธนารักษ์พื้นที ..............................
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเงินประกันการเช่าของสานักงานธนารักษ์พื้นที.่ ......................................... ขอรับรองว่า
เงินประกันการเช่าในบัญชีเงินฝากคลัง 901 และเงินประกันการเช่าในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า ณ วันที่ 30
กันยายน2560 ที่ได้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีรายละเอียด ดังนี้
1. เงินประกันในบัญชีเงินฝากคลัง 901 ในระบบ GFMIS (ก)

-

บาท

2. เงินประกันการเช่าในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า (ค)

-

บาท

3. เงินประกันการเช่าบัญชีเงินฝากคลัง 901 สูงกว่า (ตา่ กว่า)

-

เงินประกันการเช่าในระบบจัดประโยชน์ (ก-ค)
4. ระหว่างวันที่ 1 มี.ค 61 - 31 ส.ค 61 ได้ดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขเงินประกันการเช่า คิดเป็นร้อยละของการด่าเนินการทีได้ปรับปรุงแก้ไข

#DIV/0! *

(ร้อยละของการดาเนินการตามแบบที่ 4 หน้า 3 (ง))
ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ
(..................................................)
ลงชื่อ.................................................กรรมการ
(..................................................)
ลงชื่อ................................................กรรมการและเลขานุการ
(..................................................)
หมายเหตุ รายงานให้กรมธนารักษ์ทราบภายในวันที่ 5 กันยายน 2561

