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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอเช่ำที่ดินรำชพัสดุแทนผู้เช่ำเดิมที่ถึงแก่กรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: สานักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 2
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 10
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 2
10. ชื่ออ้ำงอิงของคูม่ ือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
13/07/2558 16:17
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ สานักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
70/1 ถนนสนามจันทร์ ตาบลสนามจันทร์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์: 034 250943 โทรสาร 034 270342 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่าจะต้องยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้องอ่านข้อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์หรือไม่ และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จึงจะรับไว้พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละสานักงาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รับคาร้องตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

นครปฐม
2)

การพิจารณา

ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่ 15 วันทาการ

สานักงาน

-

ธนารักษ์พื้นที่
นครปฐม
3)

การพิจารณา

จัดทาประกาศขอเช่าเสนอผู้ 3 วันทาการ
มีอานาจลงนามในประกาศ

4)

การพิจารณา

ปิดประกาศ

สานักงาน

-

ธนารักษ์พื้นที่
นครปฐม
30 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
นครปฐม

-
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ที่
5)

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

รวบรวมข้อมูลกาหนด
เงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ

7 วันทาการ

อนุมัติ
6)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

นครปฐม

ผู้มีอานาจอนุมัติพร้อมแจ้ง
ผู้ขอ

3 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

-

นครปฐม
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 59 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1)

ทะเบียนสมรส

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(- คูส่ มรสของผู้
เช่าเดิม (คูส่ มรส
โดยชอบด้ วย
กฎหมาย)
นบีดทะเบียน
หย่า / สมรส
ะละ )ฉบับีริง(
ม่ายสาเนา สร้ อม
รับรองสาเนา
มูกต้ อง
กรณีที่มีชีวิตอยู่
บัตรประชาชน
ะละทะเบียนบ้ าน
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ของคูส่ มรส
ะละม่ายสาเนา
สร้ อมรับรอง
สาเนามูกต้ อง
กรณีที่มม่มีชีวิต
สาเนานบมรณ
อมรับรองบัตร สร้
สาเนามูกต้ อง

2)

บัตรประีาตัว

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

ประชาชน

(บัตรประีาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประีาตัว
เี้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประีาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ (ฉบับ
ีริง) ะละม่าย
สาเนาสร้ อม
รับรองสาเนา
มูกต้ อง ของผู้เช่า
ะทนะละผู้ที่สละ
สิทธิการเช่า
ทังหมด)
้

3)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ทะเบียนบ้ าน
(ฉบับีริง) ะละ
ม่ายสาเนา สร้ อม
รับรองสาเนา
มูกต้ องของของผู้
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
เช่าะทน ะละผู้ที่
สละสิทธิการเช่า
ทังหมด)
้

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1)

สัญญาเช่าฉบับ
เดิม/นบสาคัญ
ะสดงการเช่า/

สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
นครปฐม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

บัตรประีาตัวผู้
เช่า

หมำยเหตุ
(ม้ าเอกสาร
ดังกล่าวสูญหาย/
มม่สบ นห้ มปะี้ ง
ความหายที่สมานี
ตารวี ะละนานบ
ะี้ งความหาย
ดังกล่าวมป
ประกอบการ
สิีารณาเรื่ อง
ดังกล่าว)

2)

นบมรณบัตรของ
ผู้เช่าเดิม

3)

เอกสารของผู้ขอ เช่าะทนผู้เช่าเดิม
ที่มึงะก่กรรม

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(1. หนังสือสละ
สิทธิการเช่าที่ราช
สัสดุที่มีลายมือชื่อ
ผู้ที่มีสิทธิขอเช่า
ะทนผู้เช่าเดิม
ะต่ขอสละสิทธิ
การเช่าทังหมด
้
2. หนังสือการ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
สละสิทธิการขอ
มอนเงินประกัน
การเช่า ของ
ทายาทที่มีสิทธิรับ
มรดก ะต่ประสงค์
ีะสละสิทธิการ
ขอรับเงินประกัน
การเช่าทังหมด
้
3. บัตรประีาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประีาตัว
เี้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประีาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ (ฉบับ
ีริง) ะละม่าย
สาเนาสร้ อม
รับรองสาเนา
มูกต้ อง ของผู้เช่า
ะทนะละผู้ที่สละ
สิทธิการเช่า
ทังหมด
้
4. ทะเบียนบ้ าน
(ฉบับีริง) ะละ
ม่ายสาเนา สร้ อม
รับรองสาเนา
มูกต้ องของของผู้
เช่าะทน ะละผู้ที่
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
สละสิทธิการเช่า
ทังหมด
้
5. คูส่ มรสของผู้
ที่สละสิทธิการ
เช่า/สละสิทธิการ
ขอมอนเงินประกัน
(คูส่ มรสโดยชอบ
ด้ วยกฎหมาย)
สาเนานบีด
/ ทะเบียนสมรส
หย่า สร้ อมรับรอง
สาเนามูกต้ อง
กรณีที่มีชีวิตอยู่
- สาเนาบัตร
ประชาชนะละ
สาเนาทะเบียน
บ้ านสร้ อมรับรอง
สาเนามูกต้ อง
หนังสือยินยอมนห้
ทานิติกรรมของคู่
สมรส
กรณีที่มม่มีชีวิต
สาเนานบมรณ
บัตร สร้ อมรับรอง
)สาเนามูกต้ อง
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16. ค่ำธรรมเนียม
1)

ค่ำเช่ำ ตำมระเบียบของทำงรำชกำร (ชำระล่วงหน้ำเป็นรำยปี)
หมำยเหตุ -

2)

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดเช่ำให้เช่ำ 2 เท่ำ ของค่ำเช่ำ 1 ปี (กรณียื่นคำร้องภำยหลังระยะเวลำที่ทำง
รำชกำรกำหนด)
หมำยเหตุ -

3)

ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด
หมำยเหตุ (
- เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนื้อที่เกิน 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนื้อที่เกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ให้เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง
- เนื้อที่เกิน 10 ไร่ ขึ้นไป ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไร่ละ 100.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง เศษของไร่ปัดเป็นหนึ่งไร่
ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บไม่เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่อการนัดรังวัดหนึ่งครั้ง)

4)

ค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตให้ไปดำเนินกำรโอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้ำง หลังละ 200.-บำท
ค่ำธรรมเนียม 200 บาท
หมำยเหตุ -

5)

เงินประกันสัญญำเช่ำ (เท่ำกับค่ำเช่ำ 1 ปี)
หมำยเหตุ -

และเงินอื่น (ถ้ามี)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน 1) ติดต่อด้วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม 70/1 ถนนสนามจันทร์ ตาบล
70/1 ถนนสนามจันทร์ ตาบลสนามจันทร์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์: 034 250943 โทรสาร 034 270342 หรือที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ –
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2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน ช่องทำงกำรร้องเรียน
จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ กรมธนารักษ์ ถนน
พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ -

3)

ช่องทำงกำรร้องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ที่ “ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๕๕๓๘
หมายเหตุ -

4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ "ศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์"
หมายเหตุ -

5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ -

6)

ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
คู่มืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข

