
           
       แบบค ำขอถอนหลกัประกนักำรเช่ำทีร่ำชพสัดุ 
                                            
                            วนัท่ี            เดือน                             พ.ศ.                     
เร่ือง ขอถอนหลกัประกนัการเช่าท่ีราชพสัดุ 

เรียน ธนำรักษ์พืน้ที่ชลบุรี 

        ส่วนที่  1 
        ผู้ยื่นค ำขอ  ช่ือ                                                                อายุ                            ปี 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั   บา้นเลขท่ี                     ซอย/ตรอก        ถนน                       
 ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั     
 รหสัไปรษณีย ์   หมายเลขโทรศพัท ์                   
        รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเช่ำที่รำชพสัดุ 
 ผู้เช่ำ  ช่ือ      ไดว้างหลกัประกนัไวก้บัทางราชการในการเช่า 
   ท่ีดินราชพสัดุ  เน้ือท่ี    ตารางวา 
   อาคารราชพสัดุ  เลขท่ี    ซ่ึงปลูกก่อสร้างอยูบ่นท่ีดินราชพสัดุ 
  แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี     โฉนดเลขท่ี   ถนน     
  ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต   จงัหวดั     
  เป็น            เงินสด  จ านวน   บาท  ตามใบเสร็จรับเงิน  จ านวน  ฉบบั  ดงัน้ี 
  1.  เล่มท่ี  เลขท่ี  ลงวนัท่ี    จ านวนเงิน  บาท 
               2.  เล่มท่ี  เลขท่ี  ลงวนัท่ี    จ านวนเงิน  บาท 
  3.  เล่มท่ี  เลขท่ี  ลงวนัท่ี    จ านวนเงิน  บาท 
  4.  เล่มท่ี  เลขท่ี  ลงวนัท่ี    จ านวนเงิน  บาท 
  5.  เล่มท่ี  เลขท่ี  ลงวนัท่ี    จ านวนเงิน  บาท 
  6.  เล่มท่ี  เลขท่ี  ลงวนัท่ี    จ านวนเงิน  บาท 
  7.  เล่มท่ี  เลขท่ี  ลงวนัท่ี    จ านวนเงิน  บาท 
  8.  เล่มท่ี  เลขท่ี  ลงวนัท่ี    จ านวนเงิน  บาท 
   ไดท้ าใบเสร็จรับเงิน  ล าดบัท่ี  สูญหาย  จึงไดแ้จง้ความไวเ้ป็นหลกัฐานตามรายงาน 
  ประจ าวนัรับแจง้เอกสารหาย  สถานีต ารวจ    ลงวนัท่ี      
 

 
   ขา้พเจา้ขอรับรองว่า  ขอ้ความและเอกสารต่างๆ ท่ียืน่ขอขา้งตน้เป็นจริงทกุประการ 
 

                       ลงช่ือ    ผูย้ื่นค าขอ 
                                                                                            (                                  ) 
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  กรณีวำงหลักประกันเป็น 
   พนัธบตัรรัฐบาลไทย  เลขท่ี     จ านวนเงิน   บาท 
   หนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร    ลงวนัท่ี    
   เลขท่ี       จ านวนเงิน   บาท 
 
  ขอถอนหลักประกัน  เน่ืองจำก 
   ไดโ้อนสิทธิการเช่าท่ีราชพสัดุให้แก่      เรียบร้อยแลว้ 
   ไดเ้ช่าท่ีราชพสัดุ  แทน      ผูเ้ช่าเดิมท่ีถึงแก่กรรม 
   พนัธบตัรครบก าหนดถอนคืนตน้เงินเม่ือวนัท่ี       
   หนงัสือยินค ้าประกนัของธนาคารฯ ส้ินสุดวนัท่ี      
   วางหลกัประกนั        ท่ีดิน            อาคารไวเ้กิน   เป็นจ านวนเงิน    บาท 
              
   
   เอกสารประกอบการพิจารณาของขอ้มูล 
   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / บตัรประจ าตวัขา้ราชการ  พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
  ส าเนาทะเบียนบา้น 
   หนงัสือมอบอ านาจ  ลงวนัท่ี         
   ใบเสร็จรับเงิน  เงินประกนัการเช่าท่ีราชพสัดุ   จ านวน    ฉบบั 
   ส าเนารายงานประจ าวนัรับแจ้งเอกสารหาย   จ านวน    ฉบบั 
   หนงัสือสละสิทธิการขอถอนเงินประกนั   จ านวน    ฉบบั 
              
                                         
 

   
   ขา้พเจา้ขอรับรองว่า  ขอ้ความและเอกสารต่างๆ ท่ียืน่ขออนุญาตขา้งตน้เป็นจริงทุกประการ 
 
       ลงช่ือ     ผูย้ื่นค าขอ 
                 (     ) 
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ส่วนที่  2 
       กำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสำร 
       ขอ้เทจ็จริง         กรมธนารักษไ์ดอ้นุมติัตาม  จป. 1901 ลว  ให ้     
      โอนสิทธิการเช่าท่ีราชพสัดุให้แก่       
      เช่าท่ีราชพสัดุแทน    ผูเ้ช่าเดิมท่ีถึงแก่กรรม 
    ผูรั้บโอน  ผูเ้ช่าแทน  ไดว้างหลกัประกนัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดครบถว้นแลว้ 
    ผูเ้ช่าเดิม   ไดว้างหลกัประกนัไวด้งัน้ี 
     เงินประกนัการเช่า         ท่ีดิน         อาคาร          เป็นเงิน  บาท 
     เงินประกนัค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ี         เป็นเงิน  บาท 
     เงินประกนัค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน         เป็นเงิน  บาท 
     เงินประกนัค่าเบ้ียประกนัภยัอาคาร         เป็นเงิน  บาท 
       รวม          เป็นเงิน  บาท 
     ผูเ้ช่าเดิมประสงคโ์อนเงิน   ทั้งหมด      บางส่วน  เป็นเงิน  บาท 
     เขา้เป็นเงินรายไดแ้ผน่ดิน 
              
    เอกสาร  ครบถว้น ไม่ครบถว้น 
  ลงช่ือ    เจา้หนา้ท่ี ลงช่ือ    เจา้หนา้ท่ี 
 

ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
  1.  ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในท่ีราชพสัดุ  พ.ศ. 2527  ขอ้ 11 (......)  ขอ้ 12(......) 
  2.  ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลงั  พ.ศ. 2495  ขอ้ 7 
   

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที ่
   เห็นควรอนุมติั  ถอนหลกัประกนัทั้งหมดคืนแก่ผูข้อ   เป็นเงิน    บาท 
  โดยโอนเขา้เป็นเงินรายไดแ้ผน่ดิน     บาท   คืนเป็นเงิน            บาท  และแจง้กองคลงั 
  ให้ด าเนินการต่อไป 
   ไม่ควรอนุมติั  เพราะ         
        ลงช่ือ    ผูอ้  านวยการส่วน  
  ควำมเห็นผู้มีอ ำนำจอนุมัต ิ
   อนุมติัตามเสนอ   เป็นเงินทั้งสิน  บาท  (      ) 
   ไม่อนุมติั  เพราะ           
         ลงช่ือ      
          ต าแหน่ง      
         วนัท่ี      


