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คู่มือสําหรับประชาชน: การจําหน่ ายทรัพย์ หลุดจํานําของสถานธนานุบาลขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานําของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสํานักงานจ.ส.ท. ว่าด้วยการรับจํ านําการไถ่ถอนทรัพย์จํานําและการจํ าหน่ายทรัพย์หลุดจํ านําของ
สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นพ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานําของสถานธนานุบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 29/07/2558 16:01
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการหน้าสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกสํานักงานเทศบาลเมื องสุไหงโก-ลก/ติ ดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา 00:00 - 00:00 น.
หมายเหตุ (วันเสาร์ แรกของเดือนตัง้ แต่เวลา 09.00 นาฬิกาเป็ นต้นไปจนกว่าจะครบตามบัญชีทรัพย์หลุดทีป่ ิ ด
ประกาศไว้ทกุ รายการ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
สถานธนานุบาลจะนําทรัพย์จํานําที่ขาดส่งดอกเบี ้ยหรื อไม่ทําการไถ่ถอนภายในระยะเวลา๔เดือน๓๐วันและประกาศให้
ประชาชนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า๓วันแล้ วมาทําการจําหน่ายด้ วยวิธีการประมูลทุกรายการยกเว้ นทองคําจะ
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ประชาสัมพันธ์กบั ผู้สนใจซื ้อได้ โดยตรงหรื อตามที่ประชาชนผู้ซื ้อเรี ยกร้ องให้ นําออกประมูลและประเภทเสื ้อผ้ าอาจ
ประมูลโดยวิธีเหมากองตามระเบียบสํานักงานจ.ส.ท. ว่าด้ วยการรับจํานําการไถ่ถอนทรัพย์จํานําและการจําหน่ายทรัพย์
หลุดจํานําของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๓
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การตังแต่
้ เวลา๐๙.๐๐นาฬิกาเป็ นต้ นไปจนกว่าจะครบตามบัญชีทรัพย์หลุดที่ปิดประกาศไว้ ทกุ
รายการ
- สถานธนานุบาลที่มิใช่สถานธนานุบาลภาคและเขตจําหน่ายในวันเสาร์ แรกของเดือน
- สถานธนานุบาลระดับเขตจําหน่ายในวันเสาร์ ที่สองของเดือน
- สถานธนานุบาลระดับภาคจําหน่ายในวันเสาร์ ที่สามของเดือน
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

ระเบียบสํานักงานจ.ส.ท. ว่าด้ วยการรับจํานําการไถ่ถอนทรัพย์จํานําและการจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานําของสถานธนา
นุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๓

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
-

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

สถานธนานุบาลปิ ด
3 วัน
ประกาศบัญชีทรัพย์หลุดที่
จะจําหน่าย
(ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันที่

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองสุ ( สถานธนานุบาล
ไหงโก-ลกอําเภอ เทศบาลเมืองสุ
สุไหงโก-ลก
ไหงโก-ลก)
จังหวัดนราธิวาส
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จะจําหน่าย)
การตรวจสอบเอกสาร

ผู้สนใจเข้ าติดต่อขอร่วม
10 นาที
ประมูลทรัพย์หลุดจํานํา
พร้ อมยื่นหลักฐานแสดงตน
ในวันและเวลาที่เปิ ดทําการ
ประมูลณสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

-

ผู้สนใจต้ องไปประมูล
ทรัพย์ณหน้ าสถานธนานุ
บาลในวันที่จะจําหน่าย
(ตังแต่
้ เวลา 09.00 นาฬิกา
เป็ นต้ นไปจนกว่าการ
ประมูลจําหน่ายทรัพย์จะ
ครบถ้ วนตามบัญชีทรัพย์
หลุดที่ประกาศไว้ ทกุ
รายการ)

0 วัน

เทศบาลเมืองสุ (สถานธนานุบาล
ไหงโก-ลกอําเภอ เทศบาลเมืองสุ
สุไหงโก-ลก
ไหงโก-ลก)
จังหวัดนราธิวาส

-

ผู้ชนะการประมูลทรัพย์ใน 0 วัน
แต่ละรายการ
ชําระเงินตามราคาที่ทําการ
ประมูลต่อเจ้ าหน้ าที่
รับใบเสร็จรับเงินและทรัพย์
ที่ชนะการประมูล
(ระยะเวลา 30 นาที– 1
ชัว่ โมง)

เทศบาลเมืองสุ (สถานธนานุบาล
ไหงโก-ลกอําเภอ เทศบาลเมืองสุ
สุไหงโก-ลก
ไหงโก-ลก)
จังหวัดนราธิวาส

2)

3)

4)
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่ มเติ ม

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
(เพื่อแสดงตน)

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดศูนย์ดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียนสํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกถนนทรายทอง 2 ต.สุไหงโก-ลกอ.สุไหงโก-ลกจ.น
ราธิวาส 96120 โทร. 073-614005 (www.kolokcity.go.th)
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

5/5

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

