แบบฟอร์ มที่ 1
สรุ ปข้ อมูลที่ดนิ และสิ่ งปลูกสร้ างที่อยู่ในความดูแล และใช้ ประโยชน์ ของหน่ วยงานภายในสั งกัด
หน่ วยงาน/โรงเรียน............................................จังหวัด..............................
สังกัด.....................................................................................................................................
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ให้ หน่ วยงานทาเครื่อง  หน้ าข้ อความ และเติมข้ อความที่เกีย่ วข้ องให้ ครบถ้ วน
ประเภทการ

ผลการดาเนินการตามขั้นตอน

ถือครองที่ดนิ
 ที่ราชพัสดุ

หลักฐานขั้นสุ ดท้ ายการดาเนินการที่ถืออยู่ปัจจุบัน

ข้ อมูลที่ดนิ

ด้ านสิ่ งปลูกสร้ าง จานวนรวม...................................หลัง

 แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ......................

 ขึ้นทะเบียนแล้วจานวน.................................หลัง

 อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ

 ยังไม่ได้ข้ ึนทะเบียนจานวน............................หลัง

 ขั้นตอนที่ 1 สารวจที่ดินราชพัสดุ
 ขั้นตอนที่ 2 นาส่ งขึ้นทะเบียนประเภทที่ดิน
 ขั้นตอนที่ 3 อยูร่ ะหว่างนาขึ้นทะเบียน
 ยังไม่ได้เริ่ มดาเนิ นการ

 ขั้นตอนที่ 1 สารวจรายการประเภทอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้าง
ซึ่งปลูกสร้างอยูบ่ นที่ราชพัสดุ
 ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นทะเบียนสิ่ งปลูกสร้าง ที่ปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ
 ขั้นตอนที่ 3 อยูร่ ะหว่างขึ้นทะเบียนสิ่ งปลูกสร้าง ที่ปลูกสร้างบน
ที่ราชพัสดุ
 ขั้นตอนที่ 4 สานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ แจ้งรายการทะเบียน
สิ่ งปลูกสร้าง ให้หน่วยงานทราบและเก็บไว้เป็ นหลักฐาน

 ที่ดนิ

ด้านที่ดนิ

ด้ านสิ่ งปลูกสร้ าง จานวนรวม......................................หลัง

สาธารณประโยชน์

 หนังสื อสาคัญที่หลวงเลขที่..............................................

 ขึ้นทะเบียนแล้วจานวน.................................หลัง

 หนังสื ออนุญาตให้ใช้ที่ดิน................................................

 ยังไม่ได้ข้ ึนทะเบียนจานวน............................หลัง

 กรณี ถอนสภาพ
 ขั้นตอนที่ 1 ยืน่ คาขอ

 ขั้นตอนที่ 1 สารวจรายการประเภทอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้าง
ซึ่งปลูกสร้างอยูบ่ นที่ดินอื่นที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ

 ขั้นตอนที่ 2 การสอบสวนประวัติความเป็ นมา

 ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นทะเบียนสิ่ งปลูกสร้าง ที่ปลูกสร้างอยูบ่ นที่ดินอื่นที่

 ขั้นตอนที่ 3 การจัดทาแผนที่ทา้ ยประกาศ
 ขั้นตอนที่ 4 ความเห็นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นการ
ประชุม ประชาคมรับฟังความคิดเห็น
 ขั้นตอนที่ 5 ความเห็นของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ขั้นตอนที่ 6 การประชุมคณะกรรมการกากับการใช้ประโยชน์ฯ
ของจังหวัด
 ขั้นตอนที่ 7 จังหวัดส่ งเรื่ องให้กรมที่ดิน
 ขั้นตอนที่ 8 ร่ างพระราชกฤษฎีกา (ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาร่ างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
 ขั้นตอนที่ 9 กรมที่ดินเสนอกระทรวงมหาดไทย
 ขั้นตอนที่ 10 นาเสนอคณะรัฐมนตรี
 ขั้นตอนที่ 11 นาเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา
 ขั้นตอนที่ 12 ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 ขั้นตอนที่ 13 กรมที่ดินแจ้งจังหวัด (จังหวัดแจ้งหน่ วยงาน)
 ยังไม่ได้เริ่ มดาเนิ นการ

ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ
 ขั้นตอนที่ 3 อยูร่ ะหว่างขึ้นทะเบียนสิ่ งปลูกสร้างที่ปลูกสร้าง
อยูบ่ นที่ดินอื่นที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ
 ขั้นตอนที่ 4 สานักงานธนารักษ์พ้นื ที่ แจ้งรายการทะเบียน
สิ่ งปลูกสร้างให้หน่วยงานทราบและเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
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ประเภทการ

ผลการดาเนินการตามขั้นตอน

หลักฐานขั้นสุ ดท้ ายการดาเนินการที่ถืออยู่ปัจจุบัน

ถือครองที่ดนิ
 ที่ดนิ ป่ าสงวน

ด้านที่ดนิ

ด้ านสิ่ งปลูกสร้ าง จานวนรวม......................................หลัง

 หนังสื อสาคัญที่หลวงเลขที่.............................................

 ขึ้นทะเบียนแล้วจานวน.................................หลัง

หรื อ
 ประกาศกรมป่ าไม้ เรื่ อง กาหนดบริ เวณพื้นที่เพื่อใช้เป็ น

 ยังไม่ได้ข้ ึนทะเบียนจานวน............................หลัง

สถานที่ปฏิบตั ิงานหรื อเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของ

 ขั้นตอนที่ 1 สารวจรายการประเภทอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้าง
ซึ่งปลูกสร้างอยูบ่ นที่ดินอื่นที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ

ส่วนราชการหรื อองค์การของรัฐ ฉบับที่.............../............

 ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นทะเบียนสิ่ งปลูกสร้าง ที่ปลูกสร้างอยูบ่ นที่ดินอื่นที่

 การขออนุญาตใช้ที่ดินป่ าสงวน
 ขั้นตอนที่ 1 ยืน่ คาขอใช้พ้นื ที่ต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่
หรื อสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด
(ตามแบบ ป.ส. 17)
 ขั้นตอนที่ 2 จังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ หรื อสานักงาน

ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ
 ขั้นตอนที่ 3 อยูร่ ะหว่างขึ้นทะเบียนสิ่ งปลูกสร้างที่ปลูกสร้าง
อยูบ่ นที่ดินอื่นที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ
 ขั้นตอนที่ 4 สานักงานธนารักษ์พ้นื ที่ แจ้งรายการทะเบียน
สิ่ งปลูกสร้างให้หน่วยงานทราบและเก็บไว้เป็ นหลักฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด เสนอขอความเห็น
ต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดภายใน 7 วัน
 ขั้นตอนที่ 3 ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสัง่ พนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจ
สภาพป่ า และรายงานฯต่อผูว้ า่ (ตามแบบ ป.ส.18)
 ขั้นตอนที่ 4 ผูว้ า่ ตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเสนอต่อ
กรมป่ าไม้
 ขั้นตอนที่ 5 กรมป่ าไม้พิจารณาและจัดทาประกาศกาหนด
บริ เวณพื้นที่เพื่อใช้เป็ นสถานที่ปฏิบตั ิงานหรื อเพื่อประโยชน์
อย่างอื่นของส่ วนราชการหรื อองค์การของรัฐ
 ขั้นตอนที่ 6 กรมป่ าไม้ส่งมอบประกาศแก่ส่วนราชการหรื อ
องค์กรของรัฐที่ได้รับการอนุมตั ิให้เข้าใช้ประโยชน์
 ยังไม่ได้เริ่ มดาเนินการ
 ที่ดนิ ของมูลนิธิ

ด้านที่ดนิ

ด้ านสิ่ งปลูกสร้ าง จานวนรวม......................................หลัง

 หนังสื ออนุญาตให้ใช้พ้นื ที่มูลนิ ธิเลขที่.........................

 ขึ้นทะเบียนแล้วจานวน.................................หลัง

 เอกสารอื่นๆ ระบุ ......................................................

 ยังไม่ได้ข้ ึนทะเบียนจานวน............................หลัง

 การขออนุญาต
 ขั้นตอนที่ 1 ยืน่ ขอใช้พ้นื ที่ต่อมูลนิ ธิ

 ขั้นตอนที่ 1 สารวจรายการประเภทอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้าง
ซึ่งปลูกสร้างอยูบ่ นที่ดินอื่นที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ

 ขั้นตอนที่ 2 มูลนิ ธิอนุญาตให้ใช้พ้นื ที่และแจ้งให้หน่วยงาน

 ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นทะเบียนสิ่ งปลูกสร้าง ที่ปลูกสร้างอยูบ่ นที่ดินอื่นที่

ทราบแล้ว
 ไม่มีหนังสื อให้ใช้พ้นื ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 ยังไม่ได้เริ่ มดาเนิ นการ

ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ
 ขั้นตอนที่ 3 อยูร่ ะหว่างขึ้นทะเบียนสิ่ งปลูกสร้างที่ปลูกสร้าง
อยูบ่ นที่ดินอื่นที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ
 ขั้นตอนที่ 4 สานักงานธนารักษ์พ้นื ที่ แจ้งรายการทะเบียน
สิ่ งปลูกสร้างให้หน่วยงานทราบและเก็บไว้เป็ นหลักฐาน

-3ประเภทการถือ

ผลการดาเนินการตามขั้นตอน

หลักฐานขั้นสุ ดท้ ายการดาเนินการที่ถืออยู่ปัจจุบัน

ครองที่ดนิ
 ที่ดนิ เช่ า

ด้านที่ดนิ

ด้ านสิ่ งปลูกสร้ าง จานวนรวม......................................หลัง

 ทาหนังสื อสัญญาเช่าที่ดินเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

 ขึ้นทะเบียนแล้วจานวน.................................หลัง

 อื่นๆ ระบุ............................................................

 ยังไม่ได้ข้ ึนทะเบียนจานวน............................หลัง
 ขั้นตอนที่ 1 สารวจรายการประเภทอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้าง
ซึ่งปลูกสร้างอยูบ่ นที่ดินอื่นที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ
 ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นทะเบียนสิ่ งปลูกสร้าง ที่ปลูกสร้างอยูบ่ นที่ดินอื่นที่
ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ
 ขั้นตอนที่ 3 อยูร่ ะหว่างขึ้นทะเบียนสิ่ งปลูกสร้างที่ปลูกสร้าง
อยูบ่ นที่ดินอื่นที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ
 ขั้นตอนที่ 4 สานักงานธนารักษ์พ้นื ที่ แจ้งรายการทะเบียน
สิ่ งปลูกสร้างให้หน่วยงานทราบและเก็บไว้เป็ นหลักฐาน

 ที่ดนิ ประเภท

ด้านที่ดนิ

ด้ านสิ่ งปลูกสร้ าง จานวนรวม......................................หลัง

อืน่ ๆ .................

เอกสารอื่น ๆ ระบุ

 ขึ้นทะเบียนแล้วจานวน.................................หลัง

...............................................................................

 ยังไม่ได้ข้ ึนทะเบียนจานวน............................หลัง
 ขั้นตอนที่ 1 สารวจรายการประเภทอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้าง
ซึ่งปลูกสร้างอยูบ่ นที่ดินอื่นที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ
 ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นทะเบียนสิ่ งปลูกสร้าง ที่ปลูกสร้างอยูบ่ นที่ดินอื่นที่
ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ
 ขั้นตอนที่ 3 อยูร่ ะหว่างขึ้นทะเบียนสิ่ งปลูกสร้างที่ปลูกสร้าง
อยูบ่ นที่ดินอื่นที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ
 ขั้นตอนที่ 4 สานักงานธนารักษ์พ้นื ที่ แจ้งรายการทะเบียน
สิ่ งปลูกสร้างให้หน่วยงานทราบและเก็บไว้เป็ นหลักฐาน

ลงชื่อ............................. .... เจ้ าหน้ าที่
(..............................................)

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

ผู้อานวยการโรงเรียน........................

หมายเหตุ
1. ให้ โรงเรียนสารวจที่ดนิ และสิ่งปลุกสร้ างตามแบบ
2. หากพบว่ า ที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ าง ยังไม่ ดาเนินการตาม พรบ.ที่ราชพัสดุพ.ศ.2518 และกฎกรทรวงที่เกี่ยวข้ อง
3. ให้ ขอขีน้ ทะเบียนที่ราชพัสดุ

หนาที่ 1

แบบสํารวจรายการสง-รับที่ราชพัสดุขนึ้ ทะเบียน
(แบบ ทร.03 แบบสํารวจรายการที่ดนิ )

ประเภททะเบียนทีด่ นิ

ทั่วไป

สาธารณประโยชน

อุตสาหกรรม

รายละเอียดที่ดนิ
ที่ตั้ง
จังหวัด* .....................................
ตําบล/แขวง*.....................................

อําเภอ/เขต*..................................................
ถนน ...........................................................

อาณาเขต
ทิศตะวันออกจด*...............................................ระยะ*................ .................................เมตร
รายละเอียด...................................................................................................................
ทิศตะวันตกจด*..................................................ระยะ*.................................................เมตร
รายละเอียด....................................................................................................................
ทิศเหนือจด*.............. .....................................ระยะ*.................................................เมตร
รายละเอียด......................................................................................................................
ทิศใตจด*......................................................ระยะ*.................................................เมตร
รายละเอียด.......................................................................................................................
เนื้อที่*...........................ไร.................งาน.....................ตารางวา
ราคา ณ วันทีไ่ ดมา*............................บาท ป พ.ศ. ที่ไดมา*............................
ราคาประเมินที่ดนิ ป*ป 25.......- 25........ ราคาประเมินที่ดนิ *.................................บาท
หมายเหตุ...........................................................................................................................
* ขอมูลจําเปนและสําคัญที่ตอ งกรอกใหครบถวน

หนาที่ 2

แบบสํารวจรายการสง-รับที่ราชพัสดุขนึ้ ทะเบียน
(แบบ ทร.03 แบบสํารวจรายการที่ดนิ )

การไดมาของที่ดนิ
ลําดับที่.......
การไดมาของที่ดิน *........................................................................... ไดมาเมื่อป พ.ศ. ..........................
รายละเอียดการไดมา..............................................................................................................................
เนื้อที่*..................ไร...........งาน....................ตารางวา

หนังสือสําคัญสําหรับทีด่ นิ
ลําดับที่....
ประเภทหนังสือสําคัญ*................................................วันที่ออกหนังสือสําคัญ*............................
เลขที่*......................
เลขที่ดนิ *.............................
หนาสํารวจ*......................
ระวาง*......................
เนื้อที่*......................ไร.............งาน...........................ตารางวา
ลําดับที่....
ประเภทหนังสือสําคัญ*............................................วันที่ออกหนังสือสําคัญ*................................
เลขที่*.......................
เลขทีด่ ิน*................................
หนาสํารวจ*........................
ระวาง*.........................
เนื้อที่ *......................... ไร..............งาน......................ตารางวา

หมายเหตุ

กรณีที่ดินมีการไดมามากกวา 1 ลําดับ หรือกรณีหนังสือสําคัญของการไดมามีมากกวา 2 ลําดับ
ใหใชแบบ ทร.03 หนา 2 กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม (โดยใหใสเลขทับหนา เชน หนาที่ 2/1 )

หนาที่ 3

แบบสํารวจรายการสง-รับที่ราชพัสดุขนึ้ ทะเบียน
(แบบ ทร.03 แบบสํารวจรายการที่ดนิ )

การใชประโยชน
หนวยงานนําสง................................................................................................................................
( ระบุชื่อหนวยงานตนสังกัดระดับกระทรวง ทบวง กรม )
…………………………………………………………………………………………………………
( ระบุชื่อหนวยงานยอย )

เนื้อที…
่ …………….ไร………….งาน………………ตารางวา
การใชประโยชนที่ดนิ ………………………………………………………………………………………..
รายละเอียดการใชประโยชนที่ดนิ ……………………………………………………...............................
ขอจํากัดในการใชประโยชนของที่ดนิ
ขอจํากัดตามกฎหมาย
กฎหมายผังเมือง ประเภท......................
กฎหมายผังเมือง
พรบ.สิ่งแวดลอม
พรบ.เวนคืน
อื่นๆ (ระบุ......................................................................... )
ขอจํากัดของที่ดนิ
ตองปรับถมประมาณ........................เมตร
ไมมีทางเขา-ออก
น้ําทวมขัง
อื่นๆ (ระบุ......................................................................... )
ลงชื่อเจาหนาทีผ่ ูทําการสํารวจ

.....................................................
(....................................................)
ตําแหนง..........................................

ลงชื่อหัวหนาหนวยงาน

.....................................................
(....................................................)
ตําแหนง..........................................

แบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสรางขึน้ ทะเบียนทีร่ าชพัสดุ

( แบบ ทร.04 )

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ดนิ ราชพัสดุ..............................
รายละเอียดอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
ลําดับที…
่ …….
ลักษณะอาคาร/สิ่งปลูกสราง*

ถาวร
(อายุการใชงานเกิน 20 ป)

กึ่งถาวร

ชั่วคราว

(อายุการใชงานไมเกิน 20 ป)

(อายุการใชงานไมเกิน 10 ป)

ลักษณะรูปทรง*…………………………………………………………………………
ขนาด กวาง……………….. เมตร
ยาว….................... เมตร
เนื้อที่ปลูกสราง*……………… ตารางเมตร
พื้นที่ใชสอย*…………... ตารางเมตร
เสา……………………….. ฝา………………………....พื้น…………………………หลังคา…………………
จํานวนชัน้ *……………...ชั้น
จํานวนคูหา…………..คูหา
จํานวนหอง …………………..หอง
การไดมา*…………………………………………….. ป พ.ศ. *………………………….
รายละเอียดการไดมา…………………………………………………………………………………………
ปลูกสรางเสร็จเมื่อป พ.ศ. *…………………..ราคา ณ วันทีไ่ ดมา*…………………………………….บาท
รายละเอียดการใชประโยชนอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
หนวยงานนําสง*…………………………………………………(ระบุชื่อหนวยงานตนสังกัดระดับกระทรวง ทบวง กรม)
……………………………………………………………………… (ระบุชื่อหนวยงานยอย)

การใชประโยชน *…………………………………………………………………………………………...
รายละเอียดการใชประโยชน………………………………………………………………………………..
ขอจํากัดการใชประโยชน……………………………………………………………………………………
รายละเอียดขอจํากัดการใชประโยชน………………………………………………………………………
ลงชื่อเจาหนาที่ผทู าํ การสํารวจ

ลงชื่อหัวหนาหนวยงาน

.....................................................
(....................................................)
ตําแหนง..........................................

.....................................................
(....................................................)
ตําแหนง..........................................
* ขอมูลจําเปนและสําคัญที่ตองกรอกใหครบถวน

หนาที่ 1

แบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสรางของรัฐทีป่ ลูกอยูบนทีด่ นิ ทีม่ ิใชที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05 )
ที่ตั้ง
จังหวัด……………………………………
อําเภอ/เขต…………………………………………...
ตําบล/แขวง……………………………………
ถนน………………………………………………….
ปลูกสรางบนทีด่ ิน *……………………………………………………………………………………………………
รายละเอียด…………………………………………………………………………………………………...............
รายละเอียดเกีย่ วกับการใชทดี่ ิน
หนวยงานผูไดรับสิทธิใหใชประโยชนในที่ดิน………………………………………………………………………………….
( ระบุชื่อหนวยงานตนสังกัดระดับกระทรวง ทบวง กรม )

..…………………………………………………….. (ระบุชอื่ หนวยงานยอย)
หลักฐานการยินยอม / ไดรับสิทธิใหใชที่ดิน…………………………….เลขที่………………ลงวันที่……………………...
รายละเอียดเกีย่ วกับทีด่ ินที่ใชประโยชน
อาณาเขต
ทิศตะวันออกจด…………………………………………………. ระยะ…………………………………..เมตร
รายละเอียด …………………………………………………………………………………………………………
ทิศตะวันตกจด……………………………………………......... ระยะ…………………………………..เมตร
รายละเอียด…………………………………………………………………………………………………………..
ทิศเหนือจด……………………………………………………… ระยะ………………………………….เมตร
รายละเอียด………………………………………………………………………………………………………….
ทิศใตจด
………………………………………………… ระยะ…………………………………..เมตร
รายละเอียด…………………………………………………………………………………………………………..
เนื้อที่ที่ใชประโยชน………………….ไร………………..งาน…………………ตารางวา
รายละเอียดหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินที่ใชประโยชน
ประเภทหนังสือสําคัญ……………………………………. วันที่ออกหนังสือสําคัญ……………………….
เลขที่……………………………………… เลขที่ดิน……………………………………….
หนาสํารวจ……………………………………. ระวาง……………………………………........
เนื้อที่………………. ไร…………….งาน……………………ตารางวา

หนาที่ 2

แบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสรางของรัฐทีป่ ลูกอยูบนทีด่ นิ ทีม่ ิใชที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05 )

รายละเอียดอาคารหรือสิ่งปลูกสราง

ลักษณะอาคาร/สิ่งปลูกสราง

ถาวร
(อายุการใชงานเกิน 20 ป)

กึ่งถาวร

ชั่วคราว

(อายุการใชงานไมเกิน 20 ป)

(อายุการใชงานไมเกิน 10 ป)

ลักษณะรูปทรง…………………………………………………………………………………………….
ขนาดกวาง…………………………….. เมตร
ยาว……...................................... เมตร
เนื้อที่ปลูกสราง *………………………..ตารางเมตร
พื้นที่ใชสอย *…………………….. ตารางเมตร
เสา……………………………..ฝา…………………………พื้น……………………………..หลังคา...................................
จํานวนชั้น *……………….. ชั้น
จํานวนคูหา…………………. คูหา
จํานวนหอง………………………….หอง
การไดมา *…………………………………………………………
ป พ.ศ *………………………………….
รายละเอียดการไดมา…………………………………………………………………………………………………
ปลูกสรางเมื่อป พ.ศ.* ………………………………………ราคา ณ วันที่ไดมา *………………………..บาท
รายละเอียดการใชประโยชนอาคารหรือสิ่งปลูกสราง

หนวยงานนําสง *…………………………………………………………(ระบุชื่อหนวยงานตนสังกัดระดับกระทรวง ทบวง กรม)
................................................................................... ...( ระบุชื่อหนวยงานยอย )
การใชประโยชน *……………………………………………………………………………………………………………..
รายละเอียดการใชประโยชน……………………………………………………………………………………………………
ขอจํากัดการใชประโยชน……………………………………………………………………………………………………….
รายละเอียดขอจํากัดการใชประโยชน…………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อเจาหนาที่ผูทําการสํารวจ
....................................................
(....................................................)
ตําแหนง..........................................

ลงชื่อหัวหนาหนวยงาน
……………………………………
(....................................................)
ตําแหนง..........................................

* เปนขอมูลจําเปนและสําคัญที่ตองกรอกใหครบถวน

หนาที่ 3

แบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสรางของรัฐทีป่ ลูกอยูบนทีด่ นิ ทีม่ ิใชที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05 )

