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ประโยชน์การใช้พื้นที่ ขอให้ ดาเนิ นการส่งคืนพื้นที่ให้หน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบ เพื่อป้องกันการถูกบุกรุกใน
อนาคต นั้น
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี ได้ตรวจสอบพื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน แล้ว มีการ
ใช้พื้นที่เต็มพื้นที่ จึงขอส่งข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่ ๑ – ๓ รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดาเนินการแจ้งกองคลัง ต่อไป

{Rank} {XXXXXXXXXXXXX}
{Signature}
{XXXXX}
{PersonName}
(นายสรรเสริ
ญ เจริญศิริ)
{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}
{PositionName1}
ผู้อำนวยการสถานี
พัฒนาที่ดินปราจีนบุรี

แบบฟอร์มที่ 1

รายละเอียดข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
1. ชื่อหน่วยงานที่แจ้งใช้ประโยชน์ในที่ดิน .......สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี...............................................................
2. ประเภทที่ดิน ......ที่สาธารณประโยชน์.......จำนวนพื้นที่ทั้งหมด .......23...ไร่....2 งาน 09 ตารางวา................
3. ที่ตั้ง ...........135/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี....................................................
.................................................................................................................................................................................
4. พื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ปัจจุบันหน่วยงานใช้ประโยชน์จริง (รวมที่จอดรถ ถนน )..... 23..ไร่..2 งาน 09 ตารางวา.....
ได้แก่ 1.โรงเก็บพัสดุ 2.บ้านพักคนงาน 3.เสาธง 4.ป้ายสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 5.อาคารโรงจอดรถยนต์
6.ขยายเขตระบบไฟฟ้า 7.รั้วด้านหน้าสถานี พร้อมประตูรั้ว 8.อาคารสำนักงาน 9.ลานตากเมล็ดพันธุ์พืช
10.โรงเก็บเมล็ดพันธุ์พชื 11.ป้อมยามรักษาการณ์ 12.อาคารเรือนเพาะชำและอาคารอุปกรณ์ ค.ส.ล. 1 ชัน้
13.ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร พร้อมท่อลอด 14.อาคารพักอาศัยข้าราชการ 6 ห้อง ค.ส.ล.
1 ชั้น 15.รั้วลวดหนาม (เสาคอนกรีตอัแรง) 16.ห้องน้ำ ชาย - หญิง 17.บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 – 8
18.ติดตั้งและวางท่อประปา 19.โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ - ชีวภาพ และโรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด จังหวัดปราจีนบุรี
5. พื้นที่ว่างที่หน่วยงานไม่ได้ใช้ประโยชน์..............- ไม่ม-ี .............................................................................................
6. มีความประสงค์

 ไม่ส่งคืนพื้นที่
ส่งคืนพื้นที่ จำนวน ................
หมายเหตุ :
-ให้อธิบายกรณีมีความจำเป็นใช้ประโยชน์พื้นที่ : …..สนับสนุนภารกิจหลักของสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี ในการ
สำรวจดิน วิเคราะห์ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหาในการทำการเกษตร
การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร โดยมีพื้นที่บางส่วนนอกจากจะเป็นที่ตั้งอาคารสำนักงาน บ้านพัก ฯลฯ
ยังมีแปลงสาธิต แปลงขยายพันธ์หญ้าแฝก จึงมีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพื่อใช้ในการดำเนินงานตาม
ภารกิจของสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี …………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
- ให้อธิบายกรณีไม่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ (ส่งคืนพื้นที่)
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ลงขื่อ

......................... ............................... ผู้รายงาน
(นางสาวปติมา คำกองแก้ว)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ลงขื่อ

............................ .......................... ผอ.สพข./สพด./ศูนย์
(นายสรรเสริญ เจริญศิร)ิ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
วันที่
29 มิถุนายน 2564

แบบฟอร์ มที่ 2

รายละเอียดข้อมูลการใช้ พื้นที่ของหน่ วยงาน
หน่ วยงาน .....สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ ปราจีนบุรี.......
สถานที่ต้ งั

135/1 หมุ่ที่ 5 ตำบลเนินหอม
อำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี

เนื้อที่

ประเภท

อาคารและสิ่ งปลูกสร้ าง

สระนา้

อื่นๆ

พื้นที่ว่าง

(ไร่ -งาน-ตรว.)

เอกสารสิทธิ์

(รวมถนนและที่จอดรถ)

(ไร่ -งาน-ตรว.)

(ไร่ -งาน-ตรว.)

(ไร่ -งาน-ตรว.)

(ไร่ -งาน-ตรว.) (%)

(%)

(%)

(%)

(6 - 1 - 335)

-

(16 - 4 - 74)

พื้นที่อื่นๆ จำนวน 5 ไร่ ได้แก่

27.48

-

72.52

- แปลงสำธิ ตกำรเกษตร 1 ไร่

23 - 2 - 09

ที่สำธำรณะประโยชน์
ฉบับที่ 1236/2506

หมายเหตุ

ที่ดินเลขที่ 3

- แปลงปลูกไม้ยืนต้น 3 ไร่

ระวาง 17-17-18-26 และ

- แปลงขยำยพันธุ์หญ้ำแฝก 1 ไร่

12-13-13

ลงชื่อ

................................................................................. ผูร้ ำยงำน
(...............................................................................)
ตำแหน่ง ..............................................................................
ลงชื่อ

............................................................................ ผอ.เขต / สถำนี / ศูนย์...

( ........................................................................)
ตำแหน่ง .............................................................................
วันที่
.............................................................................

แบบฟอร์ มที่ 3

แบบสำรวจข้ อมูลอำคำรและสิ่ งปลูกสร้ ำงของหน่ วยงำนกรมพัฒนำที่ดนิ
หน่ วยงำน ........สถำนีพฒ
ั นำที่ดนิ ปรำจีนบุรี....

ลำดับ

สถำนที่ต้งั

รำยกำร
สิ่ งปลูกสร้ ำง

หมำยเลขแปลงทะเบียน

กำรใช้ประโยชน์

(ลักษณะรู ปทรง)

1

รำคำ ณ วันที่
ขึ้นทะเบียน
ปลูกสร้ำงปี กำรนำส่งขึ้นทะเบียน
ได้มำ
ลำดับที่
(บำท)

ขึ้น
ทะเบียน
แล้ว

ยังไม่ข้ นึ
ทะเบียน

135/1 หมุ่ที่ 5 ตำบลเนิ นหอม ที่สำธำรณะประโยชน์

1. โรงเก็บพัสดุ

เก็บพัสดุ

762,000

2546

P

อำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี ฉบับที่ 1236/2506

2.บ้ำนพักคนงำน

พักอำศัย

579,000

2546

P

49,000

2559

P

190,000

2559

P

498,000

2559

P

2,043,973.93

2559

P

975,000

2559

P

3,071,000

2559

P

ที่ดินเลขที่ 3

3.เสำธง

ระวำง 17-17-18-26 และ 4.ป้ ำย สพด.ปรำจีนบุรี
12-13-13

5.อำคำรโรงจอดรถยนต์

จอดรถยนต์

6.ขยำยเขตระบบไฟฟ้ำ

ใช้ไฟฟ้ ำ

7.รั้วด้ำนหน้ำ พร้อมประตูร้ วั
8.อำคำรสำนักงำน
9.ลำนตำกเมล็ดพันธุพ์ ืช

ตำกเมล็ดพันธุพ์ ืช

403,000

2559

P

10.โรงเก็บเมล็ดพันธุพ์ ืช

เก็บเมล็ดพันธุพ์ ืช

967,000

2560

P

11.ป้ อมยำมรักษำกำรณ์

อยูเ่ วรยำม

118,000

2560

P

12.อำคำรเรื อนเพำะชำ และ

เพำะชำต้นไม้

2,460,000

2560

P

อำคำรอุปกณ์ ค.ส.ล. 1 ชั้น

หมำยเหตุ

แบบฟอร์ มที่ 3

แบบสำรวจข้ อมูลอำคำรและสิ่ งปลูกสร้ ำงของหน่ วยงำนกรมพัฒนำที่ดนิ
หน่ วยงำน ........สถำนีพฒ
ั นำที่ดนิ ปรำจีนบุรี....
ลำดับ

สถำนที่ต้งั

รำยกำร
สิ่ งปลูกสร้ ำง
(ลักษณะรู ปทรง)

หมำยเลขแปลงทะเบียน

กำรใช้ประโยชน์

13.ถนน ค.ส.ล. กว้ำง 5 เมตร

รำคำ ณ วันที่
ขึ้นทะเบียน
ปลูกสร้ำงปี กำรนำส่งขึ้นทะเบียน
ได้มำ
ลำดับที่
(บำท)
ขึ้น
ยังไม่ข้ นึ
ทะเบียน
ทะเบียน
แล้ว
2,670,000

2560

P

2,144,000

2560

P

129,000

2560

P

396,000

2560

P

1,245,000

2560

P

801,664

2560

P

3,030,000

2563

P

ยำว 850 เมตร พร้อมท่อลอด
14.อำคำรพักอำศัยข้ำรำชกำร

พักอำศัย

6 ห้อง ค.ส.ล. 1 ชั้น
15.รั้วลวดหนำม (เสำคอนกรี ต
อัดแรง)
16.ห้องน้ ำ ชำย - หญิง
17.บ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับ 7 - 8 พักอำศัย
18.ติดตั้งและวำงท่อประปำ
19.โรงผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ - ชีวภำพ
และโรงเก็บเมล็ดพันธุพ์ ืชปุ๋ ยสด
จังหวัดปรำจีนบุรี

หมำยเหตุ :
- สรุ ปรำยกำรสิ่ งปลูกสร้ ำงที่ข้ นึ ทะเบียนที่รำชพัสดุ จำนวน .......-....... รำยกำร
- สรุ ปรำยกำรสิ่ งปลูกสร้ ำงที่ยงั ไม่ได้ข้ นึ ทะเบียนที่รำชพัสดุ จำนวน .....19........ รำยกำร

ใช้น้ ำเพื่อกำรอุปโภค

หมำยเหตุ

