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แบบคําขอโอนและขอรับโอนสิทธิการเชาที่ราชพัสดุ

เรื่อง
เรียน

 ٱที่ดินราชพัสดุ
 ٱอาคารที่ราชพัสดุ

วันที่......................... เดือน …….………....………..…… พ.ศ. …….....………….
ขอโอนและขอรับเงินโอนสิทธิการเชาที่ราชพัสดุ
อธิบดีกรมธนารักษ
สวนที่ 1
ผูยื่นคําขอ
ผูขอโอน ชือ่ ……………………………………..…………....………………….. อายุ ….…………….. ป
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ ..………..….. ซอย/ตรอก …………………………… ถนน …………………..….
ตําบล/แขวง ………………….……. อําเภอ/เขต …………………….…….. จังหวัด ………………….…...
รหัสไปรษณีย ……………………………. หมายเลขโทรศัพท ...……………………..……………………..
ผูขอรับโอน ชือ่ …………………………………..…………....………………….. อายุ ….…………….. ป
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ ..………..….. ซอย/ตรอก …………………………… ถนน …………………..….
ตําบล/แขวง ………………….……. อําเภอ/เขต …………………….…….. จังหวัด ………………….…...
รหัสไปรษณีย ……………………………. หมายเลขโทรศัพท ...……………………..……………………..
รายละเอียดเกี่ยวกับการเชาที่ราชพัสดุ
ผูเชา ชือ่ …….………………………………………….....................................อายุ..........................ป
ที่ดิน โฉนดเลขที่ ………………………ทะเบียนที่ราชพัสดุ..………….....….. ถนน …………………..…..
ตําบล/แขวง ……………..……… อําเภอ/เขต …………….……..…. จังหวัด ……..………….…………..
จํานวนเนื้อที่เชา ……………..……..… ตารางวา อัตราคาเชาตารางวาละ ……...………… บาท ตอเดือน
ปละ ……………..…..…. บาท ชําระคาเชาคาถึงป…......................................บนพื้นที่เชามีสิ่งปลูกสราง
จํานวน …………….…….. หลัง บานเลขที่................................................................………………….
อาคารราชพัสดุ เลขที่ ……………… จํานวน …….……... ชั้น …….…… คูหา ชั้นลอย ดาดฟา
พื้นที่ปลูกสราง …………..….ตารางเมตร พื้นที่ใชสอย ………….………………..ตารางเมตร อัตราคาเชา
ตารางเมตรละ …………. บาท ตอเดือน เดือนละ …………..….. บาท ชําระคาเชาถึงเดือน …..………….
วัตถุประสงคการเชา …………………………………….………………………..……………………………
ใชประโยชนเอง
อื่น ๆ ………….....…………………………(ตามรูปแผนที่หนา........................)
ระยะเวลาการเชา…………………………………………. ตั้งแตวันที่....…………………………………...
วัตถุประสงคในการขออนุญาต................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ลงชือ่ ........................................................ผูขอโอน

ลงชื่อ........................................................ผูรับขอโอน

-2เอกสารประกอบการพิจารณาของผูขอ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรมของคูสมรส
สําเนาทะเบียนสมรส/หยา
สําเนาใบมรณะบัตรของคูสมรส
ใบสําคัญแสดงการเชาที่ราชพัสดุ/บัตรประจําตัวผูเชา
สัญญาเชา
หนังสือมอบอํานาจ ลงวันที่ ..................................................
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

ผูขอโอน

ผูขอรับโอน

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความและเอกสารตาง ๆ ที่ยื่นขออนุญาตขางตนเปนจริงทุกประการ และยินยอมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของทางราชการทุกประการ
ลงชื่อ........................................................ผูขอโอน
(.........................................................)

ลงชื่อ........................................................ผูรับขอโอน
(.........................................................)

การตรวจสอบขอเท็จจริงและเอกสาร
ขอเท็จจริง
เอกสาร
อื่น ๆ

ถูกตอง
ไมถูกตอง ......................................……………………………………...……………..
ครบถวน
ไมครบถวน ....................................……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ลงชือ่ ……………………….….….…... เจาหนาที่
ลงชือ่ …………….…………………….. เจาหนาที่

-3สวนที่ 2
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
- ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2527 ขอ..............................................................................................
- หลักเกณฑเกี่ยวกับการปรับปรุงคาเชา การกําหนดอัตราคาเชา ตามหนังสือกรมธนารักษที่ กค 0406/ว 12
ลงวันที่ 22 มกราคม 2541
ความเห็นเจาหนาที่
เห็นควรอนุมัติ โดยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด
ไมควรอนุมตั ิ เพราะ.........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ …………….………….......….….….. เจาหนาที่ ลงชื่อ …….……….........…….………….. ผูบงั คับบัญชา
(......................................................)

(......................................................)

เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติ
1. ตองยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในแบบ จป..........................
2. ชําระคาธรรมเนียมการจัดใหเชา

เปนเงิน..................................................บาท

3. ชําระคาธรรมเนียมการอนุญาตใหรับกรรมสิทธบาน

เปนเงิน..................................................บาท

4. ชําระคาธรรมเนียมการรังวัด (ถามี)

เปนเงิน..................................................บาท

5. วางเงินประกันการเชา

เปนเงิน..................................................บาท

6. วางเงินประกันคาภาษีโรงเรือนฯ

เปนเงิน..................................................บาท

7. วางเงินประกันคาเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคาร

เปนเงิน..................................................บาท

8. วางเงินประกันคาภาษีบํารุงทองที่

เปนเงิน..................................................บาท

9. ............................................................................................................................................................
10. ............................................................................................................................................................
รวมทั้งสิน้ .................................................บาท
ความเห็นผูมีอาํ นาจอนุมัติ
อนุมัตติ ามเสนอ
ไมอนุมตั ิ เพราะ...................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................
(..............................................................)
ตําแหนง.............................................................
วันที่..............................................................
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สวนที่ 3
บันทึกคํายินยอมของผูรับโอน
ขาพเจา......................................................................................ไดรับทราบการพิจารณาดังกลาวขางตน
และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวทุกประการ

ลงชื่อ...............................................................ผูใหความยินยอม
(...............................................................)
วันที่...............................................................
บันทึกการชําระเงินตามเงื่อนไข
ชําระคาธรรมเนียม
วางเงินประกัน
วางเงินประกัน
วางเงินประกัน

ขอ..........................ตาม
ขอ..........................ตาม
ขอ..........................ตาม
ขอ..........................ตาม

บร. เลมที่...........................เลขที่........................ลว...........................
บร. เลมที่...........................เลขที่........................ลว...........................
บร. เลมที่...........................เลขที่........................ลว...........................
บร. เลมที่...........................เลขที่........................ลว...........................

