เอกสารแนบ 4
สาหรับส่ วนราชการผู้ใช้ ประโยชน์ /สานักงานธนารักษ์ พนื้ ที่/สานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุ งเทพมหานคร

แบบรายละเอียดการตรวจสอบรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (เปรียบเทียบข้อมูลทะเบียน)
ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ดินราชพัสดุ.................................
ตาบล................................อาเภอ.......................................จังหวัด...........................................
ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน(ระดับกระทรวง ทบวง กรม)............................................................................
ชื่อหน่วยงานย่อย........................................................................................................................

1. จานวนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
จานวนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างครบถ้วนถูกต้อง
จานวนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างคลาดเคลื่อน
จานวนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างตามทะเบียน.............................รายการ
จานวนสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่จริง.............................................รายการ
๏ กรณีอาคาร/สิ่งปลูกสร้างจริงมีมากกว่าทะเบียนให้ส่วนราชการผู้ใช้ประโยชน์สารวจเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มส่วนที่ 1*
๏ กรณีอาคาร/สิ่งปลูกสร้างจริงมีน้อยกว่าทะเบียนให้ส่วนราชการผู้ใช้ประโยชน์แจ้งการรื้อถอนตามส่วนที่ 2**

2. รายละเอียดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างตามข้อ 1
รายละเอียดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างถูกต้องตรงตามทะเบียนทั้งหมด
รายละเอียดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างถูกต้องบางส่วน
ถูกต้องจานวน.....................รายการ
ไม่ถูกต้องจานวน.................รายการ
รายละเอียดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องทั้งหมด
๏ กรณีรายละเอียดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องให้ส่วนราชการผู้ ใช้ประโยชน์กรอกข้อมูลแก้ไขในส่วนที่ 3***
3. เอกสารประกอบการตรวจสอบ
เอกสารส่วนที่ 1

จานวน ................................... ฉบับ

เอกสารส่วนที่ 2

จานวน ................................... ฉบับ

เอกสารส่วนที่ 3

จานวน ................................... ฉบับ

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

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

ตาแหน่ง..................................................

ตาแหน่ง...........................................................

เจ้าหน้าที่ผู้ทาการตรวจสอบ
วันที่......................................................

หัวหน้าหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์
วันที่ .........................................

กรณีรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างมีมากกว่าทะเบียน

(ส่วนที่ 1)

๒

แบบขอนาส่งสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
หลังลาดับที่.............................................
ลักษณะอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
ถาวร
กึ่งถาวร
ชั่วคราว
(อายุการใช้งานเกิน 20 ปี)
(อายุการใช้งานไม่เกิน 20 ปี) (อายุการใช้
งานไม่เกิน 10 ปี)
ลักษณะรูปทรง..................................................................................................
ขนาด กว้าง............................. เมตร
ยาว........................................เมตร
เนื้อที่ปลูกสร้าง..........................ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย..........................ตารางเมตร
เสา............................ ฝา....................... พื้น....................................... หลังคา...................... ตารางเมตร
จานวนชั้น......................... ชั้น
จานวนคูหา....................คูหา
จานวนห้อง.....................ห้อง
การได้มา.................................................................................................... ปี พ.ศ. ..........................
รายละเอียดการได้มา ........................................................................................................................................
ปลูกสร้างเมื่อปี พ.ศ. .......................... ราคา ณ วันที่ได้มา ............................................................... บาท

รายละเอียดการใช้ประโยชน์อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
หน่วยงานนาส่ง .......................................................(ระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดระดับกระทรวง ทบวง กรม)
.................................................................................................(ระบุชื่อหน่วยงานย่อย)
การใช้ประโยชน์..............................................................................................................................................
รายละเอียดการใช้ประโยชน์...............................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้ประโยชน์......................................................................................................................................
รายละเอียดข้อจากัดการใช้ประโยชน์ ..................................................................................................................
ลงชื่อ
ลงชื่อ
(.........................................................)

(................................................................)

ตาแหน่ง..................................................
ตาแหน่ง...........................................................
เจ้าหน้าที่ผู้ทาการตรวจสอบ
หัวหน้าหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์
วันที่..........................................................
วันที่ .................................................................
หมายเหตุ
* เอกสารส่วนที่ 1 ตามจานวนรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่นาส่งขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม

กรณีรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างมีน้อยกว่าทะเบียน

(ส่วนที่ 2)

๓

แบบแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
หลังลาดับที่........................................................................
การใช้ประโยชน์..................................................................................................................................
รายละเอียดการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
รื้อถอนได้ตามนัยกฎกระทรวง

ต้องขออนุญาตรื้อถอนต่อกรมธนารักษ์

สาเหตุ
ก่อสร้างมาแล้วเกินกว่า 25 ปี

ได้รับอนุญาตให้รื้อถอน

เกี่ยวกับความลับทางราชการ

ตามหนังสือ ......................ลงวันที่.............

ชารุดใช้การไม่ได้ไม่ได้ขออนุญาต

ไม่ได้ขออนุญาต

ได้รับงบประมาณสร้างใหม่ทดแทน
รายละเอียดการจาหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
รื้อถอนเสร็จเมื่อวันที่..............................................................................................................................................
วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน
ประมูลขายราคา.................บาท

นาไปใช้ประโยชน์ ระบุ....

ทาลายตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

อื่น ๆ ระบุ....................................

รายละเอียดการรับรองข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน (กรณีไม่มีเอกสารเกี่ยวกับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน)
ขอรับรองว่าได้ประมูลขายวัสดุและนาเงินส่งคลัง เป็นรายได้แผ่นดิน
ขอรับรองว่านาวัสดุไปใช้ประโยชน์ในราชการจริง
ขอรับรองว่าได้ทาลายวัสดุตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
อื่น ๆ ..................................................................................

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

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

ตาแหน่ง..................................................
ตาแหน่ง...........................................................
เจ้าหน้าที่ผู้ทาการตรวจสอบ
หัวหน้าหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์
วันที่......................................................
วันที่.................................................................
หมายเหตุ
** เอกสารส่วนที่ 2 ตามจานวนรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่แจ้งการรื้อถอน

กรณีรายละเอียดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง

(ส่วนที่ 3)

๔

กรณีรายละเอียดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง
หลังลาดับที่.......................................................
ลักษณะอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
ถาวร
กึ่งถาวร
ชั่วคราว
(อายุการใช้งานเกิน 20 ปี) (อายุการใช้งานไม่เกิน 20 ปี) (อายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี)
ข้อมูลเดิม

แก้ไขเป็น

ลักษณะรูปทรง
................................................................................

ลักษณะรูปทรง
................................................................................

ขนาด กว้าง....................................................เมตร
ยาว......................................................เมตร

ขนาด กว้าง....................................................เมตร
ยาว......................................................เมตร

เนื้อที่ปลูกสร้าง........................................ตารางเมตร

เนื้อที่ปลูกสร้าง........................................ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย..............................................ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย..............................................ตารางเมตร

เสา............................ ฝา.......................................... เสา............................ ฝา..........................................
พื้น...........................หลังคา..................... ตารางเมตร พื้น...........................หลังคา..................... ตารางเมตร
จานวนชั้น..............................................................ชั้น จานวนชั้น..............................................................ชั้น
จานวนคูหา.................คูหา จานวนห้อง.............ห้อง

จานวนคูหา.................คูหา จานวนห้อง.............ห้อง

การได้มา
การได้มา
..................................................................................... .....................................................................................
ปี พ.ศ. ..........................
ปี พ.ศ. ..........................
รายละเอียดการได้มา
รายละเอียดการได้มา
................................................................................

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

ปลูกสร้างเมื่อปี พ.ศ. ..........................

ปลูกสร้างเมื่อปี พ.ศ. ..........................

ราคา ณ วันที่ได้มา ....................................... บาท ราคา ณ วันที่ได้มา ....................................... บาท
หน่วยงานนาส่ง ....................................................... หน่วยงานนาส่ง .......................................................
)
(ระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดระดับกระทรวง ทบวง กรม
) (ระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดระดับกระทรวง ทบวง กรม
หน่วยงานย่อย..........................................................

หน่วยงานย่อย..........................................................

การใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์
..................................................................................... .....................................................................................
ลงชื่อ
ลงชื่อ
(.........................................................)
(................................................................)
ตาแหน่ง..................................................
ตาแหน่ง...........................................................
เจ้าหน้าที่ผู้ทาการตรวจสอบ
(หัวหน้าหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์)
วันที่ ..............................................
วันที่ ...........................................................
หมายเหตุ *** เอกสารส่วนที่ 3 ตามจานวนรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ขอแก้ไข

