
           
       แบบค ำขอเช่ำทีร่ำชพสัดุแทนผู้เช่ำเดมิที่ถงึแก่กรรม 
                                            ท่ีดินราชพสัดุ 
                            อาคารราชพสัดุ 
                            วนัท่ี            เดือน                             พ.ศ.                     
เร่ือง                                                    

เรียน ธนารักษพ้ื์นท่ีชลบุรี                            

        ส่วนที่  1 
  ผู้ยื่นค ำขอ  ช่ือ                                                                อายุ                            ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั   บา้นเลขท่ี                     ซอย/ตรอก        ถนน                       
 ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั     
 รหสัไปรษณีย ์   หมายเลขโทรศพัท ์                   
        รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเช่ำที่รำชพสัดุ 
 ผู้เช่ำ  ช่ือ        อาย ุ    ปี 
 ที่ดิน   โฉนดเลขท่ี  ทะเบียนท่ีราชพสัด ุ  ถนน     
 ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั     
 จ านวนเน้ือท่ีเช่า          ตารางวา  อตัราค่าเช่าตารางวาละ          บาท   ต่อเดือน 
 ปีละ  บาท   ช าระ        ค่าเช่า         ค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์  ถึงปี     
   บนพ้ืนท่ีเช่ามีส่ิงปลูกสร้างจ านวน         หลงั    บา้นเลขท่ี      
 อำคำรรำชพสัดุ   เลขท่ี  จ านวน  ชั้น         คูหา ชั้นลอย   ดาดฟ้า 
 พ้ืนท่ีปลูกสร้าง    ตารางเมตร  พ้ืนท่ีใชส้อย    ตารางเมตร    อตัราค่าเช่า 
 ตารางเมตรละ  บาท  ต่อเดือน   เดือนละ           บาท   ช าระค่าเช่าถึงเดือน   
 วตัถุประสงคก์ารเช่า           
         ใชป้ระโยชน์เอง อ่ืน ๆ         (ตามรูปแผนท่ีหนา้                         ) 
  ระยะเวลาการเช่า   ตั้งแต่วนัท่ี        
        วตัถุประสงค์ในกำรขออนุญำต                       
                       
                              

 
   ขา้พเจา้ขอรับรองว่า  ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการและยินยอมปฏิบติัตามเง่ือนไข  
รวมทั้งระเบียบของทางราชการทุกประการ 

                       ลงช่ือ    ผูย้ื่นค าขอ 
                                                                                            (                                  ) 
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำของผู้ขอ 
   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรประจ าตวัขา้ราชการ  พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
   ส าเนาทะเบียนบา้น 
   หลกัฐานการเปล่ียนช่ือตวั  ช่ือสกุล 
   หนงัสือยินยอมให้ท านิติกรรมของคู่สมรส 
   ส าเนาทะเบียนสมรส / หยา่ 
   ส าเนาใบมรณบตัรของผูเ้ช่าเดิม 
   ส าเนาใบส าคญัแสดงการเช่าท่ีราพสัดุ / บตัรประจ าตวัผูเ้ช่า 
   สญัญาเช่า 
   หนงัสือมอบอ านาจ  ลงวนัท่ี      
                             หนงัสือสละสิทธ์ิการเช่าท่ีราชพสัดุ    จ านวน   ฉบบั 
  หนงัสือสละสิทธ์ิการขอถอนเงินประกนั จ านวน   ฉบบั 

   
   ขา้พเจา้ขอรับรองว่า  ขอ้ความและเอกสารต่างๆ  ท่ียืน่ขออนุญาตขา้งตน้เป็นจริงทุกประการและยินยอม
ปฏิบติัตามเง่ือนไขของทางราชการทุกประการ 
       ลงช่ือ     ผูย้ื่นค าขอ 
                 (     ) 

          กำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสำร 
  ขอ้เทจ็จริง ถูกตอ้ง   ไม่ถูกตอ้ง  
  เอกสาร  ครบถว้น ไม่ครบถว้น 
  อ่ืนๆ              

  ลงช่ือ          เจา้หนา้ท่ี      ลงช่ือ                    เจา้หน้าท่ี  
 

  ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่  :  เห็นควรปิดประกาศมีก าหนด   30  วนั  ท่ี 
   ท่ีว่าการอ าเภอ     (ขก                  /       ลว   ) 
         (          /       ลว                  ) 
   สถานท่ีเช่า            สถานท่ีผูใ้ห้เช่า                                  .
        ลงช่ือ    เจา้หนา้ท่ี 
 
  ควำมเห็นผู้มีอ ำนำจอนุมัต ิ
   ให้ปิดประกาศตามเสนอ                         
        ลงช่ือ      
        ต าแหน่ง      
        วนัท่ี      
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          ปิดประกาศครบก าหนด  30  วนั  แลว้           ไม่มีผูค้ดัคา้น  มีผูค้ดัคา้น 
   ลงช่ือ                 เจา้หน้าท่ี  ลงช่ือ                   เจา้หน้าท่ี 
 
          ส่วนที่  2 
          ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
  -  ระเบียบกระทรวงการคลงั ฯ  พ.ศ.  2547  ขอ้ 
  -  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการปรับปรุงค่าเช่า  การก าหนดอตัราค่าเช่า  ตามหนงัสือกรมธนารักษท่ี์  กค 0406/ว 
     ลงวนัท่ี  6  กรกฎาคม  2535 
 
          ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที ่
   เห็นควรอนุมติั  โดยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
   ไม่ควรอนุมติั  เพราะ          
              
 
           ลงช่ือ    เจา้หนา้ท่ี ลงช่ือ    ผูบ้งัคบับญัชา 
       (    )           (    )  
          เงือ่นไขกำรพจิำรณำอนุมัต ิ
  1.  ตอ้งยินยอมปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในแบบ  จป   
  2.  ช าระค่าธรรมเนียมการจดัให้เช่า    เป็นเงิน    บาท 
  3.  ช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้รับกรรมสิทธ์ิบา้น  เป็นเงิน    บาท 
  4.  ช าระค่าธรรมเนียมการรังวดั  (ถา้มี)   เป็นเงิน    บาท 
  5.  วางเงินประกนัการเช่า     เป็นเงิน    บาท 
  6.  วางเงินประกนัการเช่าภาษีโรงเรือนฯ   เป็นเงิน    บาท  
 7.  วางเงินประกนัค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัอาคาร  เป็นเงิน    บาท 
  8.  วางเงินประกนัค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ี    เป็นเงิน    บาท 
 9.                                                                                                                                                                      
                  รวมทั้งส้ิน   บาท 
          ควำมเห็นผู้มีอ ำนำจอนุมัต ิ
   อนุมติัตามเสนอ 
   ไม่อนุมติั  เพราะ               
         ลงช่ือ      
                  (    ) 
         ต าแหน่ง     
         วนัท่ี     
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          ส่วนที่  3   
          บันทึกค ำยินยอมของผู้ขอเช่ำ 
   ขา้พเจา้      ไดรั้บทราบการพิจารณาดงักล่าวขา้งตน้ 
          และยินยอมปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวทุกประการ 
 
    ลงช่ือ      ผูใ้ห้ความยินยอม 
               (                    ) 
    วนัท่ี      
 
          บันทึกกำรช ำระเงนิตำมเงือ่นไข 
          ช าระค่าธรรมเนียม ขอ้  ตาม   บร.  เล่มท่ี  เลขท่ี  ลว.     
          วางเงินประกนั ขอ้  ตาม   บร.  เล่มท่ี  เลขท่ี  ลว.     
          วางเงินประกนั ขอ้  ตาม   บร.  เล่มท่ี  เลขท่ี  ลว.     
          วางเงินประกนั ขอ้  ตาม   บร.  เล่มท่ี  เลขท่ี  ลว.     
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


