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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอโอนสิทธิการเช่ าที่ดนิ ราชพัสดุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานธนารักษ์พื ้นที่นครปฐม
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดนิ ราชพัสดุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานธนารักษ์พื ้นที่นครปฐม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที ร่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2545
2)

คาสัง่ กรมธนารักษ์ ที ่ 296/2553 สัง่ ณ วันที ่ 29 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ

3)

พระราชบัญญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518

4)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 6
จานวนคาขอที่มากที่สุด 12
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดนิ ราชพัสดุ 14/07/2558 17:03
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานธนารักษ์พื ้นที่นครปฐม
70/1 ถนนสนามจันทร์ ตาบลสนามจันทร์ อาเภอเมื องนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034 250943 โทรสาร 034 270342 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะขอดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่เช่า จะต้ องยื่นคาขอตามแบบฟอร์ มที่กรมธนารักษ์
กาหนด โดยก่อนที่จะลงนามในคาขอ จะต้ องอ่านข้ อความในคาขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์หรื อไม่ และจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอตามที่กรมธนารักษ์กาหนดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าที่จงึ จะรับไว้ พิจารณาและบันทึกคาขอได้
หมายเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
สาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การดาเนินงานตามกระบวนงานขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในแต่ละสานักงาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รับคาร้ องตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทาการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

-

นครปฐม
2)

การพิจารณา

ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่ 15 วันทาการ

สานักงาน

-

ธนารักษ์พื ้นที่
นครปฐม
3)

การพิจารณา

รวบรวมข้ อมูลกาหนด

7 วันทาการ

เงื่อนไขนาเสนอผู้มีอานาจ
อนุมตั ิ

4)

การลงนาม/

ผู้มีอานาจอนุมตั พิ ร้ อมแจ้ ง

สานักงาน

-

ธนารักษ์พื ้นที่
นครปฐม

3 วันทาการ

สานักงาน

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขอ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ธนารักษ์พื ้นที่
นครปฐม

ระยะเวลาดาเนินการรวม 26 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 8 วันทาการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีผ้ โู อนบุคคล
ทัว่ ไป หรื อบัตร
ประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ (ฉบับ
จริง) และถ่าย
สาเนาพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

2)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(กรณีผ้ โู อนบุคคล
ทัว่ ไป)

3)

ใบสาคัญการ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(กรณีผ้ โู อนบุคคล
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

เปลี่ยนชื่อ
4)

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

หมายเหตุ
ทัว่ ไป ถ้ ามี)

สานักงาน

1

0

ฉบับ

ธนารักษ์พื ้นที่
นครปฐม

(กรณีผ้ โู อนนิติ
บุคคล 1 สาเนา
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคลและหนังสือ
มอบอานาจ (กรณี
ที่ได้ รับมอบ
อานาจให้
ดาเนินการแทน))

5)

กรณีมอบอานาจ
ใช้ เอกสาร
1.1 หนังสือมอบ
อานาจ - ผู้มอบ
อานาจ
1) สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
2) สาเนา

-

1

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
-ผู้รับมอบอานาจ
และพยานการ
มอบอานาจ
1) สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตร
ประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
2) สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
6)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(กรณีผ้ รู ับโอน
บุคคลทัว่ ไป หรื อ
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ
บานาญ (ฉบับ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
จริง) และถ่าย
สาเนาพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

7)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(กรณีผ้ รู ับโอน
บุคคลทัว่ ไป และ
ถ่ายสาเนาพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

8)

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

-

1

0

ฉบับ

(กรณีผ้ รู ับโอนนิติ
บุคคล สาเนา
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคลและหนังสือ
มอบอานาจ (กรณี
ที่ได้ รับมอบ
อานาจให้
ดาเนินการแทน)
)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงานภาครัฐ
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

สัญญาเช่าฉบับ
เดิม/ใบสาคัญ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

แสดงการเช่า/
บัตรประจาตัวผู้

นครปฐม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

เช่า (ฉบับจริง)
ถ้ าเอกสาร
ดังกล่าวสูญหาย/
ไม่พบ ให้ ไปแจ้ ง
ความหายที่
สถานีตารวจ
และนาใบแจ้ ง
ความหาย
ดังกล่าวไป
ประกอบการ
พิจารณาเรื่ อง
ดังกล่าว
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าเช่ า ตามระเบียบของทางราชการ (ชาระล่ วงหน้ าเป็ นรายปี )
หมายเหตุ 2)

ค่ าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่ าที่ราชพัสดุ หกเท่ าของค่ าเช่ าหนึ่งปี (แต่ หากเป็ นการโอนสิทธิการ
เช่ าหรื อสิทธิการปลูกสร้ างให้ กับบุพการี ผู้สืบสันดาน หรื อ คู่สมรสของผู้เช่ าในขณะผู้เช่ ายังมีชีวิตอยู่
ให้ ลดค่ าธรรมเนียมลงเหลือร้ อยละ 25)
หมายเหตุ -
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3)

ค่ าธรรมเนียมการรังวัด
3.1 เนือ้ ที่ไม่ เกิน 1 ไร่ เรียกเก็บแปลง 100.- บาท ต่ อการนัดรังวัดหนึ่งครัง้
3.2
เนือ้ ที่เกิน 1 ไร่ แต่ ไม่ เกิน 5 ไร่ ให้ เรียกเก็บแปลงละ 300.- บาท ต่ อการนัดรังวัดหนึ่งครัง้
3.3 เนือ้ ที่เกิน 5 ไร่ แต่ ไม่ เกิน 10 ไร่ ให้ เรียกเก็บแปลงละ 500.- บาท ต่ อการนัดรังวัดหนึ่งครัง้
3.4 เนือ้ ที่เกิน 10 ไร่ ขึน้ ไป ให้ เรียกเก็บเพิ่มขึน้ ไร่ ละ 100.-บาท ต่ อการนัดรังวัดหนึ่งครัง้ เศษของไร่
ปั ดเป็ นหนึ่งไร่ ทัง้ นี ้ ให้ เรียกเก็บไม่ เกินแปลงละ 1,000.-บาท ต่ อการนัดรังวัดหนึ่งครัง้
หมายเหตุ -

4)

ค่ าธรรมเนียมการอนุญาตให้ ไปดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์ส่ งิ ปลูกสร้ าง หลังละ 200.-บาท
หมายเหตุ -

5)

เงินประกันสัญญาเช่ า (เท่ ากับค่ าเช่ า 1 ปี )
หมายเหตุ -

และเงินอื่นๆ (ถ้ ามี)
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน 1) ติดต่อด้ วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื ้นที่นครปฐม
70/1 ถนนสนามจันทร์ ตาบลสนามจันทร์ อาเภอเมื องนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034 250943 โทรสาร 034 270342 หรื อที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ 2)

ช่ องทางการร้ องเรียน จดหมายโดยจ่าหน้ าซองถึง "ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ สานักเลขานุการกรม ส่วน
อานวยการ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หมายเหตุ -

3)

ช่ องทางการร้ องเรียน ทางโทรศัพท์ได้ ที่ “ศูนย์ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ” สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการ
หมายเลข 0 2278 5538
หมายเหตุ -

4)

ช่ องทางการร้ องเรียน ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ที่ http://www.treasury.go.th ในเมนูหลัก ไปที่หวั ข้ อ "ศูนย์
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์"
หมายเหตุ –
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5)

ช่ องทางการร้ องเรียน ตู้รับฟั งความคิดเห็นของกรมธนารักษ์
หมายเหตุ -

6)

ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
คูม่ ืออยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข

