คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

กำรขออนุญำตจับจองที่ดินในเขตทรงสงวน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรอนุญำตให้รำษฎรจับจองที่ดินในเขตทรงสงวนฯ

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บริกำรติดต่อสอบถำม
กองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
โทรศัพท์ : 0 2466 1180 ต่อ 71148
โทรสาร : 0 3843 7955
หรือ www.navy.mi.th/logistic

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
วันและเวลาราชการ
(เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์)

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำอนุญำต
แนวเขตทีดินในเขตทรงสงวนครอบคลุมพืนที 4 ตาบล ได้แก่ ตาบลนาจอมเทียน (บางส่ วน) ตังแต่
กม.ที 163 + 700 ตาบลบางเสร่ ตาบลสั ตหีบ และตาบลพลตาหลวง(บางส่วน) กม.ที ๑๘๖ + 80 เมตร เนือที
ทังหมดประมาณ 70,457 ไร่ ด้านหนง ตังแต่ ทางเกวียนทิศตะวันออกเฉียงเหนือแห่ งหม่ บ้านบางเสร่ แลเลียบ
ต่อมาริมฝงทะเลผ่านแหลมเกลดแก้ว และแหลมต่าง ๆ ตลอดไปจนบ้านสัตหี บ และแหลมแสมสารไปจรดปาก
คลองไผ่ ทิ ศตะวั นออกเฉี ยงเหนื อแห่ ง บ้ านขลอด อี กด้ านหน ง จากคลองไผ่ ตั ดเส้ นตรงไปบนฝ งจนบรรจบกั บ
ทางเกวียนติ ดทิ ศตะวันออกเฉี ยงเหนื อแห่ งบ้ านบางเสร่ เป นอ าณาเขตตอนหน ง อี กตอนหนง บรรดาหม่เกาะ
ทังหลายริมฝงทะเลอันได้ กล่ าวแล้ วในตอนข้ างบนนี มี หม่ เกาะล้ าน เปนต้ น ตลอดไปจนถงเกาะคราม แลหม่ เกาะพระ
เกาะแสมสาร รวมทังเกาะจวง เกาะจันทร์ด้วย เปนอาณาเขตที สงวนตอนหนง

แผนที่แสดงเขตที่ดินกองทัพเรือภำยในบริเวณเขตปลอดภัยในรำชกำรทหำร
หมำยเหตุ
เขตปลอดภัยในรำชกำรทหำร
เขตทรงสงวน
เขตพระรำชทำน เดิม
เขตพระรำชทำน ตำมมติ ครม เมื่อ เม ย
เขตเวนคืนฯ พ
เขตหวงห้ำมฯ พ
เขตหวงห้ำมฯ พ
เขตเวนคืนฯ พ

เขตทรงสงวน

หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ราษฎรจับจองทีดินในเขตทรงสงวน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุ รี
ให้ปฏิบัติตามประกาศกองทั พเรือ เรือง หลักเกณฑ์ ในการขออนุญาตให้ ราษฎรจั บจองที ดิ นในเขต ทรงสงวน
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ลง 24 พ.ย.56 ทีประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ ม 131 ตอนพิเศษ 2 ง หน้า 28 เมือ
7 มกราคม 2557
1.ราษฎรที ขออนุ ญาตจั บจองที ดิ นในเขตทรงสงวนต้ องเป นผ้ มี สั ญชาติ ไทย หรื อถ้ าเป น
นิติบุคคลต้องมีผ้มีสัญชาติไทยเปนผ้ถือหุ้นส่วนใหญ่ ตามสัดส่วนทีกฎหมายกาหนด
2. ที ดินที ราษฎรยื นขออนุ ญาตจั บจองที ดิ นในเขตทรงสงวน ต้องไม่ เป นที ราชพั สดุ ที หวงห้ าม
ที สาธารณประโยชน์ หรื อที ดิ นของรั ฐทุ กประเภท กรณี ที ดิ นนั นมี ข้ อพิ พาทกั บส่ วนราชการใด ต้ องมี ผล
การพิ ส จน์ สิ ทธิ ที ดิ นจากคณะอนุ กรรมการแก้ ไขป ญหาการบุ กรุ กที ดิ นของรั ฐจั งหวั ด (กบร.จั งหวั ด) หรื อ
คณะกรรมการแก้ไขปญหาการบุกรุกที ดินของรัฐ (กบร.) รวมทังส่วนราชการทีเปนค่กรณีมี ความเหนพ้องด้วย
กับมติของ กบร.จังหวัด หรือ กบร. ว่าทีดินเปนของราษฎรหรือมีคาพิ พากษาของศาลถงที สุ ดว่ าที ดิ นดั งกล่ าว
เปนของราษฎร
3. ที ดิ นที ราษฎรยื นขอจั บจองในเขตทรงสงวน ต้ องไม่ เป นที เขา ที ภ เขา แ ละปริ มณฑล
40 เมตร รอบที เขา ที ภ เขา ตามแผนที แสดงขอบเขตที เขา ที ภ เขา และพื นที ที มี ความลาดชั นเกิ นร้ อยละ 35
อ าเภอสั ตหี บ จั งหวั ดชลบุ รี UTM GRID ระวาง 5134 I และระวาง 5134 II ซ งกรมพั ฒนาที ดิ นจั ดท าข น
ในป พ.ศ.2546 (แผนทีฉบั บที 2) ทั งนี ในกรณี ที ดิ นที ราษฎรยื นขอจั บจองเป นที คาบเกี ยวกั บที เขา ที ภ เขา และ
ปริ มณฑล 40 เมตร รอบที เขา ที ภ เขา และพื นที ที มี ความลาดชั นเกิ นร้ อยละ 35 อ าเภอสั ตหี บ จั งหวั ดชลบุ รี
คณะกรรมการพิ จารณาการอนุ ญาตให้ ราษฎรจั บจองที ดิ นในเขตทรงสงวน อาเภอสั ตหี บ จั งหวั ดชลบุ รี จะเสนอ
กองทัพเรือ เพืออนุญาตให้จับจองเฉพาะทีดินทีอย่นอกเขตดังกล่ าว
4. ราษฎรทียืนคาร้องขอจั บจองที ดิ นในเขตทรงสงวน โดยได้น าเจ้าหน้าที ของคณะทางาน
ตรวจสอบการจั บจองที ดิ นในเขตทรงสงวน อาเภอสั ตหี บ จั งหวั ดชลบุ รี ไปตรวจสอบที ดิ นแล้ วเจ้ าหน้ าที
คณะทางานตรว จสอบการจับจองที ดินในเขตทรงสงวน อาเภอสัตหีบ จั งหวั ดชลบุ รี คาดว่ า จะเปนที ดิ นที
มีปญหา หรือเปนทีเขา ที ภเขา และปริ มณฑล 40 เมตร รอบที เขา ที ภเขา ตามแผนที แสดงขอบเขตที เขา ที ภเขา
และพื นที ที มี ความลาดชั นเกิ นร้ อยละ ๓๕ อ าเภอสั ตหี บ จั งหวั ดชลบุ รี UTM GRID ระวาง 5134 I และ
ระวาง 5134 II ซงกรมพัฒนาทีดินจัดทาขนในป พ.ศ.2546 (แผนทีฉบับที 2) ให้ราษฎรไปยืนขอรังวั ดตรวจสอบ
แนวเขตกับสานั กงานที ดิ นจั งหวั ดชลบุ รี สาขาสั ตหี บ เพื อให้ ได้ ค่ าพิ กั ดที ตั งของแปลงที ดิ นที ถกต้ องแล้ วให้ ราษฎร
มายืนคาร้องขอจับจองทีดินในเขตทรงสงวน ตามขันตอนต่อไป
5. ราษฎรทียืนคาร้องขอจั บจองที ดิ นในเขตทรงสงวนแล้ ว มิ ได้ นาเจ้ าหน้ าที คณะทางานตรวจสอบ
การจับจองทีดินในเขตทรงสงวน อาเภอสั ตหี บ จั งหวั ดชลบุ รี ไปตรวจสอบที ดิ น หรือเจ้าหน้าทีคณะทางานตรวจสอบ
การจับจองทีดินในเขตทรงสงวน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไม่สามารถติ ดต่ อราษฎรมาดาเนิ นการนาตรวจสอบที ดิ นได้
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตังแต่วันทีเจ้าหน้าทีมี หนั งสื อแจ้ งให้ ทราบ คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ ราษฎร
จั บจองที ดิ นในเขตทรงสงวน อ าเภอสั ตหี บ จั งหวั ดชลบุ รี จะยกเลิ กค าร้ องดั งกล่ าว และจ าหน่ ายออกจากบั ญชี
การรับคาร้องต่อไป
6. ทีดินทีราษฎรได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือให้จับจองในเขตทรงสงวนแล้ว ยังคงเปนที ดิ น
ในเขตทรงสงวน โดยกองทัพเรือขอสงวนสิทธิ หากตรวจพบภายหลั งว่ า ที ดิ นที ได้ รั บอนุ ญาตให้ จั บจองไม่ เปนไป
ตามเงื อนไขในข้ อ 1 – 4 กองทั พเรื อจะเพิ กถอนการอนุ ญาต รวมทั งจะเสนอกรมที ดิ นเพิ กถอนหนั งสื อ
แสดงสิทธิในทีดินโดยราษฎรไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือเรี ยกร้ องค่ าเสี ยหายใด ๆ

สถานทีติดต่อขออนุญาต
กองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรอนุญำต
ขั้นตอนในกำรขออนุญำต
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
1. ราษฎรทีมีความประสงค์จะขออนุญาตจับจองฯ ยื นคาร้ อง กองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
(ระยะเวลา 51 วน)
ั
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอนุ ญาตให้ ราษฎร
กองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
จับจองทีดินในเขตทรงสงวนฯ เพือพิจารณาว่า
ไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที ทร.กาหนด และเสนอ
สธน.ทร.
(ระยะเวลา 7 วน)
ั
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. สธน.ทร.จัดทาใบอนุญาต
สธน.ทร.
(ระยะเวลา 7 วน)
ั
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ทร.ลงนามในใบอนุญาต
(ระยะเวลา 3 วน)
ั
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ส่งสาเนาใบอนุญาตให้สานักงานทีดินจังหวัดชลบุรี
คณะทางานตรวจสอบฯ
สาขาสัตหีบ พร้อมกับส่งไปรษณียบัตรให้ราษฎรที
ขออนุญาตจับจองฯ เพือไปติดต่อสานักงานทีดินฯ
(ระยะเวลา 5 วน)
ั
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ใช้ระยะเวลาทังสิน ไม่เกิน 73 วนั

รำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำน
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
เอกสารประกอบคาร้องขออนุญาตจับจองที ดิ นในเขตทรงสงวน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อย่างละ 1 ฉบับ
ดังนี
1. สาเนาเอกสารสิทธิในทีดินทีต้องการขออนุญาตจั บจองที ดิ นในเขตทรงสงวน ฯ พร้อมฉบับจริง
2. บัตรประจาตัวประชาชนของผ้มีสิทธิในทีดิน ตามข้อ 1
3. ไปรษณียบัตร จ่าหน้าถงตนเอง 1 ฉบับ เพือแจ้งให้ผ้ขออนุญาตดาเนินการนาเอกสารสิ ทธิ ทีดินที
ได้รับอนุญาตจาก กองทัพเรือแล้ว ไปให้สานักงานที ดิ นจั งหวั ดชลบุ รี สาขาสั ตหี บ ประทั บตรา

ค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้า การให้บ ริก ารไม่เ ป นไปตามที ระบุ ไว้ ข้ า งต้ น สามารถติ ด ต่ อ เพื อร้ อ งเรี ย นได้ ที กองอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ฐานทัพเรือสัตหีบ ตาบลสัตหีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๒ โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๗๙๕๕ หรื อ เว บไซต์
http://www.navy.mi.th/snb และ http://www.navy.mi.th

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร และหน่วยงำนรับผิดชอบ
ูผูููขูออนู
ู ู ูญููาตจู
ู ูบูจองทู
ู ูู ูดูนููในเขตทรงส
ูู ู ู ููู งวนฯ
ูยูนู คู
ู ููาขอพรู
ู ู ู ูอูมเอกสาร
ูู ู ู ูู

1 ูวููน

1 ูวููน

ููไปรษณู
ูู ู ูยูบููตูร

ูสูููานููกููู
งานทู
ู ูดูนูจูููงหวู
ู ูดูชลบู
ู ู ูรู
ูสาขาสู
ูู ูู ูตูหููบ

1 ูวููน

ูคณะทู
ู ูู ูููู
างานตรวจสอบการจู
ู ููู ู ู ู ู ููู ูบูจองทู
ู ูู ูดูน
ในเขตทรงสงวนฯ
ูยูนู คู
ู ููาขอพรู
ู ู ู ูอูมเอกสาร
ูู ู ู ูู
ตรวจสอบูรวบรวม 50 ูวูนู
ู ู ูู ููู ู ููู ูจููู
คณะกรรมการพู
ารณาการอนู
ูู ููู ู ูญููาต
ููใหูููู
ราษฎรจู
ู ูู ูบูจองทู
ู ูู ูดูนููในเขตทรงสงวนฯ
ูู ู ู ููู ููู ู
ูจููดทู
ู ูเอกสารเสนอู7
า
ูวููน

1 ูวููน

สธน.ทร.

กบ.ทร.

ูทูููู
าใบอนู
ู ู ูญููาต 7 ูวููน
สบ.ทร.

3 ูวููน
รองูเสธ.ทร.
1 ูวููน

หมำยเหตุ
ขันตอนการเสนอหนังสือ
ขันตอนการส่งคืนใบอนุญาต
ระยะเวลาการดาเนินการ ประมาณ 73 วัน

1 ูวููน

คำร้องขอจับจองทำประโยชน์ในที่ดินในเขตทรงสงวน
เขียนที
วันที ………………………………………….
เรือง ขอจับจองทาประโยชน์ในทีดินในเขตทรงสงวน
เรียน ผ้บัญชาการทหารเรือ
สิงทีส่งมาด้วย สาเนาเอกสาร ………………………………………………………….................................จานวน………..........ฉบับ
๑. ด้วยข้าพเจ้า……………………………………................…………………………………….….…………………......
อย่บ้านเลขที……..........……...........หม่ที............ตาบล…...............…....….อาเภอ...........................จังหวัด……………...........................
โทร...........................……มีความประสงค์จะขอจับจองทาประโยชน์ในทีดินตามหลักฐาน…………….................................
เลขที....................ตังอย่บริเวณ......…………..…………………….หม่ที……..….....ตาบล.................................อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เนือทีประมาณ........………..ไร่....................งาน............…………….…ตารางวา ซงได้ / ยังไม่ได้นาเดินสารวจออกโฉนด
ทีดินไว้ตามหลักฐานหน้าสารวจ………….…………เนือที……..………ไร่……………งาน……………ตารางวา
๒. เนื องจากที ดิ นแปลงนี อย่ ในเขตท รงสงวน ตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอย่หัว (รัชกาลที ๖ พ.ศ.๒๔๖๕) การเข้าจับจองทาประโยชน์ทีดิ นจะต้ องได้ รั บอนุ ญาตจากกองทั พเรื อ
ดั งนั น ข้ าพเจ้ าจ งขออนุ ญาตเข้ าจั บจองท าประโยชน์ ในที ดิ นดั งกล่ าว โดยข้ าพเจ้ ายิ นดี ปฏิ บั ติ ตามเงื อนไขขอ ง
กองทัพเรือ ดังนี
๒.๑ ราษฎรที ขออนุญาตจับจองที ดิ นในเขตทรงสงวน ต้ องเป นผ้ มี สั ญชาติ ไทย หรื อถ้ าเป น
นิติบุคคลต้องมีผ้มีสัญชาติไทยเปนผ้ถือหุ้นส่วนใหญ่ตามสัดส่วนทีกฎหมายกาหนด
๒.๒ ทีดินทีราษฎรยืนขออนุ ญาตจั บจองที ดิ นในเขตทรงสงวน ต้ องไม่ เปนที ราชพัสดุ ทีหวงห้าม
ทีสาธารณประโยชน์ หรือทีดินของรัฐทุกประเภท กรณีทีดินนันมีข้อพิพาทกั บส่ วนราชการใด ต้ องมี ผลการพิ สจน์ สิ ทธิ
ทีดินจากคณะอนุกรรมการแก้ไขปญหาการบุ กรุกทีดินของรั ฐจั งหวั ด (กบร.จั งหวั ด) หรื อคณะกรรมการแก้ ไขปญหาการ
บุกรุกทีดินของรัฐ (กบร.) รวมทังส่วนราชการทีเปนค่กรณีมีความเหนพ้องต้องกับมติของ กบร.จังหวั ด หรื อ กบร. ว่ า
ทีดินเปนของราษฎรหรือมีคาพิพากษาของศาลถงทีสุดว่าทีดิ นดั งกล่ าวเปนของราษฎร
๒.๓ ที ดิ นที ราษฎรยื นขออนุ ญาตจั บจองในเขตทรงสงวน ต้ องไม่ เป นที เขา ที ภ เขา และ
ปริมณฑล ๔๐ เมตร รอบทีเขา ทีภเขา ตามแผนที แสดงขอบเขตที เขา ที ภเขา และพื นที ที มี ความลาดชั นเกิ นร้ อยละ ๓๕
อาเภอสั ตหี บ จั งหวั ดชลบุ รี UTM GRID ระวาง ๕๑๓๔ I และระวาง ๕๑๓๔ II ซ งกรมพั ฒนาที ดิ นจั ดท าข นในป
พ.ศ.๒๕๔๖ (แผนทีฉบับที ๒) ทังนี ในกรณี ที ดินทีราษฎรยื นจั บจองเปนทีคาบเกี ยวกับที เขา ที ภเขา และปริ มณฑล ๔๐
เมตร รอบทีเขา ทีภเขา และพืนทีทีมีความลาดชันเกิ นร้ อยละ ๓๕ คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ราษฎรจับ
จองทีดินในเขตทรงสงวน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จะเสนอกองทัพเรือเพื ออนุ ญาตให้ จั บจองเฉพาะที ดิ นที อย่ นอ ก
เขตดังกล่าว
๒.๔ ราษฎรทียืนคาร้องขอจับจองทีดินในเขตทรงสงวน โดยได้ นาเจ้าหน้ าที ของคณะทางาน
ตรวจสอบการจับจองทีดินในเขตทรงสงวน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปตรวจสอบทีดิ นแล้ ว เจ้ าหน้ าที คณะทางาน
ตรวจสอบการจับจองทีดินในเขตทรงสงวน อาเภอสัตหี บ จั งหวัดชลบุ รี ค าดว่าน่าจะเปนทีดินทีมีปญหา หรือเปนทีเขา
ทีภเขา และปริมณฑล ๔๐ เมตร รอบทีเขา ทีภเขา ตามแผนทีแสดงขอบเขตทีเขา ทีภเขา และพืนทีทีมี ความลาดชั น
เกินร้อยละ ๓๕ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี UTM GRID ระวาง ๕๑๓๔ I และระวาง ๕๑๓๔ II ซง กรมพัฒนาทีดินจัดทาขน
ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ (แผนที ฉบั บที ๒) ให้ ราษฎรไปยื นเรื องขอรั งวั ดตรวจสอบแนวเขตกั บส านั กงานที ดิ นจั งหวั ดชลบุ รี
สาขาสัตหีบ เพือให้ได้ค่าพิกัดที ตังของแปลงทีดิ นที ถกต้ อง แล้วให้ราษฎรมายืนคาร้องขอจับจองทีดินในเขตทรงสงวน
ตามขันตอนต่อไป

-๒๒.๕ ราษฎรที ยื นค าร้ องขอจั บจองที ดิ นในเขตทรงสงวนแล้ ว มิ ได้ น าเจ้ าหน้ าที คณะท างาน
ตรวจสอบการจับจองทีดินในเขตทรงสงวน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปตรวจสอบทีดิ น หรื อเจ้ าหน้ าที คณะทางาน
ตรวจสอบการจับจองทีดินในเขตทรงสงวน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไม่ สามารถติ ดต่ อราษฎรมาดาเนินการนาตรวจสอบ
ทีดินได้ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตังแต่วันทีเจ้าหน้าทีมีหนังสือแจ้งให้ ทราบ คณะกรรมการพิ จารณาการอนุ ญาต
ให้ ราษฎรจั บจองที ดิ นในเขตทรงสงวน อ าเภอสั ตหี บ จั งหวั ดชลบุ รี จะยกเลิ กค าร้ องดั งกล่ าว และจ าหน่ าย
ออกจากบัญชีการรับคาร้องต่อไป
๒.๖ ทีดินทีราษฎรได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือให้จับจองในเขตทรงสงวนแล้ ว ยั งคงเปนที ดิ น
ทรงสงวน โดยกองทัพเรือขอสงวนสิทธิ หากตรวจสอบภายหลังว่ า ที ดินที ได้รั บอนุ ญาตให้ จั บจองไม่ เปนไปตามเงื อนไข
ในข้อ ๑ – ๔ กองทัพเรือจะเพิกถอนการอนุญาต รวมทังจะเสนอกรมที ดิ นเพิ กถอนหนั ง สือแสดงสิทธิในที ดินโดย
ราษฎรไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
จงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาอนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้ าจั บจองทาประโยชน์ ในที ดิ นดั งกล่ าวต่ อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ ………………………………………………………
(………………………………………………….)

แผนทีสังเขปบริเวณทีดิน ของ.........................................................................
น.ส.๓ , น.ส.๓ ข., น.ส.๓ ก., โฉนดทีดิน, ใบไต่สวน เลขที.................... หน้าสารวจ.................................
ตาบล………………………………
น.

……………………………………..
เจ้าหน้าทีตรวจสอบ

แบบฟอร์มกำรตรวจสอบพื้นที่จริงในที่ดินเขตทรงสงวน
วันที่

เดือน

พ

ข้ำพเจ้ำ
เจ้ำของที่ดิน
ตำมเอกสำรสิทธิ หลักฐำน
เลขที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัดชลบุ รี ได้น ำเจ้ำ หน้ำ ที่ฝ่ำ ยตรวจสอบฯ ตรวจพื้ น ที่ ที่
ขออนุญำตจับจองที่ดินในเขตทรงสงวน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แล้ว ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ที่ดิน
ของข้ำพเจ้ำ ตำมหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่รุกล้ำที่สำธำรณประโยชน์ หรือที่ดินบุคคลอื่น ข้ำพเจ้ำจึง
ได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน
(ลงชื่อ)

ผู้นำตรวจ
(

)

(ลงชื่อ)

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
(

)

(ลงชื่อ)

ผช หน ฝ่ำยตรวจสอบ
(

)

(ลงชื่อ)

หน ฝ่ำยตรวจสอบ
(

)

(ลงชื่อ)

ผู้แทนสำนักงำนที่ดินจังหวัดชลบุรี สำขำสัตหีบ
(

)

(ลงชื่อ)

ผู้แทนสำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต จังหวัดชลบุรี
(

)

(ลงชื่อ)

ผู้แทนสำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคที่ สำขำชลบุรี
(

)

(ลงชื่อ)

ผู้แทนสำนักบริหำรพื้นทีอ่ นุรักษ์ที่
(

)

