
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี  โทร. ๐๓๖-๖๙๙๓๖๗                                       

ที ่  {BookID} วันที ่  {BookDate} 

เรื่อง การส่งคืนพ้ืนที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑   

ตามท่ี กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ขอให้หน่วยงานตรวจสอบพื้นที่ที่อยู่ในความครอบครอง
ดูแล ว่ามีพ้ืนที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์หรือไม่ เพ่ือป้องกันการบุกรุกซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้ในอนาคต  

ในการนี้ สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี ได้ด าเนินการตรวจสอบพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
เรียบร้อยแล้ว พบว่า มีการใช้ประโยชน์เต็มพ้ืนที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๑๑ ตารางวา  จึงไม่ขอส่งคืนพ้ืนที่ให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ดังมีรายละเอียดตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเสนอ กองคลัง ต่อไป 
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{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๐๘.๑๘/๑๘๐ {XXXXXXXXXXXXX}๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}
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{XXXXXXXXXXXXX}(นายชัยชนะ บัวชุม)

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี



 
แบบฟอร์มที่ 1 

 

รายละเอียดข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของหนว่ยงานกรมพัฒนาที่ดิน 
 

1. ชื่อหน่วยงานที่แจ้งใช้ประโยชน์ในที่ดิน ......................สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี................................................ 

2. ประเภทที่ดิน .......ที่สาธารณประโยชน์..............จ านวนพ้ืนที่ทั้งหมด .......5-2-11  ไร่.................................... 

3. ที่ตั้ง .....................หมู่ 3  ต าบลบางมัญ   อ าเภอเมือง   จังหวัดสิงห์บุรี............................................................ 

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

4. พื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ปัจจุบันหน่วยงานใช้ประโยชน์จริง (รวมที่จอดรถ ถนน ).........5-2-11 ไร่.......................... 

     ได้แก่ ......อาคารสิ่งก่อสร้าง 1-3-90.23 ไร่   สระน้ า  0-1-52.26 ไร่  แปลงปลูกไม้ยืนต้น 0-0-58.37 ไร่... 

    ..และแปลงสาธิตการเกษตร 3-0-10.14 ไร่........................................................................................... ........... 

5. พื้นที่ว่างที่หน่วยงานไม่ได้ใช้ประโยชน์.................................................ไม่มี.......................................................... 

6. มีความประสงค์ 

 ไม่ส่งคืนพ้ืนที่ 

 ส่งคืนพื้นท่ี  จ านวน ................   

หมายเหตุ : 

 -ให้อธิบายกรณีมีความจ าเป็นใช้ประโยชน์พื้นที่ 

...............สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546  และเช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่ท าการส านักงาน จึงไม่มี
พ้ืนที่ส าหรับด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ครอบคลุมตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินได้ จนกระทั่งในปี 2555 สถานีฯ 
เห็นว่าพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ม.3 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เนื้อท่ีประมาณ 5 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา มีความ
เหมาะสมที่จะใช้เป็นอาคารส านักงาน บ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและบุคคลทั่วไป จึงได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารส านักงาน  
และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ตามล าดับ....................................................................................................................    

- ให้อธิบายกรณีไม่ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี (ส่งคืนพ้ืนที่)  

......................................................................................... -............................................................................................ 

 

     ลงขื่อ   ........................................................ ผู้รายงาน 

        (......น.ส.นันทพร  ม่วงงาม........) 
     ต าแหน่ง  …เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์…….   
 
 

ลงขื่อ   ...................................................... ผอ.สพข./สพด./ศูนย์ 
        (........นายชัยชนะ  บัวชุม..........) 
     ต าแหน่ง  ……ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี…….   
      วันที่       .....21.........มิถุนายน  2564...........  



แบบฟอรม์ที ่2

สถานทีต่ ัง้ เนือ้ที่ ประเภท อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง สระน า้ อ ืน่ๆ พืน้ทีว่า่ง หมายเหตุ

(ไร-่งาน-ตรว.) เอกสารสทิธิ์ (รวมถนนและทีจ่อดรถ) (ไร-่งาน-ตรว.) (ไร-่งาน-ตรว.) (ไร-่งาน-ตรว.)

(ไร-่งาน-ตรว.)   (%) (%) (%) (%)

สถานีพัฒนาทีด่นิสงิหบ์รุี  5-2-11 ทีส่าธารณประโยชน์ 35.74 6.89 57.37  - พืน้ทีอ่ ืน่ๆ ไดแ้ก่

หมู ่3  ต าบลบางมัญ (หนังสอืส าคัญ (1-3-90.23) (0-1-52.26) (3-0-68.51)  - แปลงปลกูไมย้นืตน้ 

อ าเภอเมอืง  จังหวดัสงิหบ์รุี ส าหรับทีห่ลวง (0-0-58.37 ไร)่

เลขที ่5433)  - แปลงสาธติการเกษตร

(3-0-10.14 ไร)่

ลงชือ่       .................................................................................   ผูร้ายงาน

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

ต าแหน่ง   ..............................................................................

ลงชือ่        ............................................................................    ผอ.เขต / สถาน ี/ ศนูย.์..

                  ( ........................................................................)
ต ำแหน่ง   .............................................................................
วนัท่ี         .............................................................................

รายละเอยีดขอ้มลูการใชพ้ืน้ทีข่องหนว่ยงาน

หนว่ยงาน ....สพด.สงิหบ์รุ.ี...........



แบบฟอรม์ที ่3

ล ำดับ สถำนทีต่ัง้
หมำยเลขแปลง

ทะเบยีน
รำยกำร

สิง่ปลกูสรำ้ง
กำรใช ้

ประโยชน์
รำคำ ณ 
วนัทีไ่ดม้ำ

ปลกู
สรำ้งปี

ขึน้
ทะเบยีน
ล ำดับที่

หมำยเหตุ

(ลักษณะ
รูปทรง)

(บำท)
ขึน้

ทะเบยี
นแลว้

ยงัไม่
ข ึน้

ทะเบยี
น

1 สถำนพัีฒนำ
ทีด่นิสงิหบ์รุี

ทีส่ำธำรณประโยชน์ 1. อำคำร ค.ส.ล. 2 ชัน้อำคำร
ส ำนักงำน

 - ✓  -

อยูร่ะหวำ่ง

ม.3 ต.บำงมัญ (หนองบัว  - อำคำร สนง.ชัน้บน 3,150,000 2554 ด ำเนนิกำรขอ

อ.เมอืง  จ.สงิหบ์รุสีำธำรณประโยชน)์  - ตอ่เตมิ สนง.ชัน้ลำ่ง 832,696.32 2559 ขึน้ทะเบยีน

สิง่ปลกูสรำ้ง

2. โรงเรอืนเพำะช ำโรงเรอืนเพำะช ำ1,157,000 2557  - ✓  - (สง่เรือ่งให ้

มงุหลังคำโปร่งแสง สนง.ธนำรักษ์

ผนังไมร้ะแนง พืน้ทีส่งิหบ์รุี

เรยีบรอ้ยแลว้)

3. อำคำรเก็บพัสดุอำคำรเก็บพัสดุ 1,235,000 2557  - ✓  -

4. โรงจอดรถยนต์โรงจอดรถยนต์ 420,000 2557  - ✓  -

4 ชอ่ง

แบบส ำรวจขอ้มลูอำคำรและสิง่ปลกูสรำ้งของหนว่ยงำนกรมพฒันำทีด่นิ

หนว่ยงำน  ..........สพด.สงิหบ์รุ.ี....................

กำรน ำสง่ขึน้
ทะเบยีน



ล ำดับ สถำนทีต่ัง้
หมำยเลขแปลง

ทะเบยีน
รำยกำร

สิง่ปลกูสรำ้ง
กำรใช ้

ประโยชน์
รำคำ ณ 
วนัทีไ่ดม้ำ

ปลกู
สรำ้งปี

ขึน้
ทะเบยีน
ล ำดับที่

หมำยเหตุ

(ลักษณะ
รูปทรง)

(บำท)
ขึน้

ทะเบยี
นแลว้

ยงัไม่
ข ึน้

ทะเบยี
น

กำรน ำสง่ขึน้
ทะเบยีน

5. ป้อมยำม ป้อมยำม 120,000 2557  - ✓  -

6. เสำธงสงู 12 ม.เสำธง 50,000 2557  - ✓  -

และฐำนเสำธง ทรงกลม

7. ลำนคอนกรตีลำนคอนกรตี 72,000 2557  - ✓  -

อเนกประสงค์ อเนกประสงค์

8. ถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. 848,000 2557  - ✓  -

พืน้เรยีบ หนำ 0.15 ม.

9. รัว้ดำ้นหนำ้พรอ้มรัว้ดำ้นหนำ้พรอ้ม 300,000 2557  - ✓  -

ประตรัูว้ ประตรัูว้

10. ป้ำยชือ่ส ำนักงำนป้ำยชือ่ส ำนักงำน 190,000 2557  - ✓  -

หนิออ่น

11. รัว้คำวบอย (3 ชัน้)รัว้คำวบอย 216,300 2562  - ✓  -

ชว่งเสำ 2.50 ม.

12. บำ้นพักขำ้รำชกำรบำ้นพักขำ้รำชกำร999,445 2563  - ✓  -



ล ำดับ สถำนทีต่ัง้
หมำยเลขแปลง

ทะเบยีน
รำยกำร

สิง่ปลกูสรำ้ง
กำรใช ้

ประโยชน์
รำคำ ณ 
วนัทีไ่ดม้ำ

ปลกู
สรำ้งปี

ขึน้
ทะเบยีน
ล ำดับที่

หมำยเหตุ

(ลักษณะ
รูปทรง)

(บำท)
ขึน้

ทะเบยี
นแลว้

ยงัไม่
ข ึน้

ทะเบยี
น

กำรน ำสง่ขึน้
ทะเบยีน

2 ชัน้ (อ ำนวยกำร

ระดับตน้และช ำนำญ

กำรพเิศษ)

13. รัว้ลวดหนำมรัว้ลวดหนำม 86,000 2557  -  -  - สนง.ธนำรักษ์พืน้ที่

แจง้วำ่ไมต่อ้งน ำสง่

ขึน้ทะเบยีนฯ

หมำยเหต ุ:

    - สรุปรำยกำรสิง่ปลกูสรำ้งทีข่ ึน้ทะเบยีนทีร่ำชพัสด ุ  จ ำนวน  ........-........ รำยกำร

    - สรุปรำยกำรสิง่ปลกูสรำ้งทีย่งัไมไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนทีร่ำชพัสด ุ จ ำนวน  .......12......... รำยกำร




