
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี  โทร. ๐๓๗-๖๒๙๕๑๘                                       

ที ่  {BookID} วันที ่  {BookDate} 

เรื่อง ขอให้ส่งคืนพ้ืนที่ในกรณีท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์   

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒   

ตามหนังสือกลุ่มบริหารสินทรัพย์  กองคลัง  ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๔๗๒  ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๔  เรื่อง  ขอให้ส่งคืนพื้นที่ในกรณีท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์  ได้แจ้งให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค  ตรวจสอบพ้ืนที่
ที่อยู่ในความรับผิดชอบว่ามีพ้ืนที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์หรือไม่  หากตรวจสอบแล้วพบว่าพ้ืนที่ใดไม่ได้ใช้หรือหมด
ประโยชน์การใช้พ้ืนที่  ขอให้ด าเนินการส่งคืนพ้ืนที่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพ่ือป้องกันการถูกบุกรุกใน
อนาคต นั้น  

สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี  ได้ตรวจสอบพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน แล้ว มีการ
ใช้พ้ืนที่เต็มพ้ืนที่  จึงขอส่งข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่ ๑ – ๓ รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  ด าเนินการแจ้งกองคลัง  ต่อไป 

                 
 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๐๙.๑๓/๖๐๓ {XXXXXXXXXXXXX}๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นายสรรเสริญ เจริญศิริ)

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี



 
แบบฟอร์มที่ 1 

 

รายละเอียดข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของหนว่ยงานกรมพัฒนาที่ดิน 
 

 

1. ชื่อหน่วยงานที่แจ้งใช้ประโยชน์ในที่ดิน .......สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี............................................................... 

2. ประเภทที่ดิน ......ที่สาธารณประโยชน์.......จำนวนพื้นที่ท้ังหมด .......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.อาคารโรงจอดรถยนต ์  
          6.ขยายเขตระบบไฟฟ้า  7.รั้วด้านหน้าสถานี พร้อมประตูรั้ว  8.อาคารสำนักงาน  9.ลานตากเมล็ดพันธุ์พืช   
          10.โรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืช  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.หอ้งน้ำ ชาย - หญิง  17.บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 – 8   
          18.ติดตั้งและวางท่อประปา 19.โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ - ชีวภาพ และโรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด จังหวัดปราจีนบุรี    
 

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

6. มีความประสงค์ 

   ไม่ส่งคืนพ้ืนที่ 

   ส่งคืนพื้นท่ี  จำนวน ................   

หมายเหตุ : 

 -ให้อธิบายกรณีมีความจำเป็นใช้ประโยชน์พื้นที่ : …..สนับสนุนภารกิจหลักของสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี  ในการ
สำรวจดิน  วิเคราะห์ดิน  การอนุรักษ์ดินและน้ำ  การปรับปรุงบำรุงดิน  การแก้ไขดินที่มีปัญหาในการทำการเกษตร  
การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร  โดยมีพ้ืนที่บางส่วนนอกจากจะเป็นที่ตั้งอาคารสำนักงาน  บ้านพัก ฯลฯ  
ยังมแีปลงสาธิต  แปลงขยายพันธ์หญ้าแฝก  จึงมีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการดำเนินงานตาม
ภารกิจของสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี …………………………………………………………………………..………………………………………………………………….  

- ให้อธิบายกรณีไม่ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี (ส่งคืนพ้ืนที่)  

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

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

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

             (นางสาวปติมา  คำกองแก้ว) 
     ตำแหน่ง      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   
 
 

ลงขื่อ   ............................ .......................... ผอ.สพข./สพด./ศูนย ์

               (นายสรรเสริญ  เจรญิศิร)ิ 
     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี   
      วันที่               29  มิถุนายน  2564  

 



แบบฟอร์มที่ 2

สถานที่ตั้ง เนื้อที่ ประเภท อาคารและส่ิงปลูกสร้าง สระน า้ อ่ืนๆ พื้นที่ว่าง หมายเหตุ

(ไร่-งาน-ตรว.) เอกสารสิทธ์ิ (รวมถนนและที่จอดรถ) (ไร่-งาน-ตรว.) (ไร่-งาน-ตรว.) (ไร่-งาน-ตรว.)

(ไร่-งาน-ตรว.)   (%) (%) (%) (%)

135/1  หมุ่ท่ี 5  ต ำบลเนินหอม 23 - 2 - 09 ท่ีสำธำรณะประโยชน์ (6 - 1 - 335)  - (16 - 4 - 74) พ้ืนท่ีอ่ืนๆ จ ำนวน 5 ไร่ไดแ้ก่

อ ำเภอเมือง  จงัหวดัปรำจีนบุรี ฉบบัท่ี  1236/2506 27.48  - 72.52  - แปลงสำธิตกำรเกษตร 1 ไร่

ท่ีดินเลขท่ี 3   - แปลงปลูกไมย้ืนตน้ 3 ไร่

ระวาง 17-17-18-26 และ  - แปลงขยำยพนัธุ์หญำ้แฝก 1 ไร่

12-13-13 

ลงช่ือ       .................................................................................   ผูร้ำยงำน
                  (...............................................................................)
ต ำแหน่ง   ..............................................................................

ลงช่ือ        ............................................................................    ผอ.เขต / สถำนี / ศูนย.์..

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

รายละเอียดข้อมูลการใช้พื้นที่ของหน่วยงาน

หน่วยงาน .....สถานีพฒันาที่ดนิปราจีนบุรี.......



แบบฟอร์มที่ 3

ล ำดบั สถำนท่ีตั้ง หมำยเลขแปลงทะเบียน
รำยกำร

ส่ิงปลูกสร้ำง
กำรใชป้ระโยชน์

รำคำ ณ วนัท่ี
ไดม้ำ

ปลูกสร้ำงปี
ข้ึนทะเบียน
ล ำดบัท่ี

หมำยเหตุ

(ลกัษณะรูปทรง) (บำท) ข้ึน
ทะเบียน
แลว้

ยงัไมข้ึ่น
ทะเบียน

1 135/1  หมุ่ท่ี 5  ต ำบลเนินหอม ท่ีสำธำรณะประโยชน์ 1. โรงเก็บพสัดุ เก็บพสัดุ 762,000 2546 P

อ ำเภอเมือง  จงัหวดัปรำจีนบุรี ฉบบัท่ี  1236/2506  2.บำ้นพกัคนงำน พกัอำศยั 579,000 2546 P

ท่ีดินเลขท่ี 3  3.เสำธง 49,000 2559 P

ระวำง 17-17-18-26 และ 4.ป้ำย สพด.ปรำจีนบุรี 190,000 2559 P

12-13-13 5.อำคำรโรงจอดรถยนต์ จอดรถยนต์ 498,000 2559 P

6.ขยำยเขตระบบไฟฟ้ำ ใชไ้ฟฟ้ำ 2,043,973.93 2559 P

7.ร้ัวดำ้นหน้ำ พร้อมประตูร้ัว 975,000 2559 P

8.อำคำรส ำนกังำน 3,071,000 2559 P

9.ลำนตำกเมล็ดพนัธุพื์ช ตำกเมล็ดพนัธุพื์ช 403,000 2559 P

10.โรงเก็บเมล็ดพนัธุพื์ช เก็บเมล็ดพนัธุพื์ช 967,000 2560 P

11.ป้อมยำมรักษำกำรณ์ อยูเ่วรยำม 118,000 2560 P

12.อำคำรเรือนเพำะช ำ  และ เพำะช ำตน้ไม้ 2,460,000 2560 P

อำคำรอุปกณ์ ค.ส.ล. 1 ชั้น

แบบส ำรวจข้อมูลอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงของหน่วยงำนกรมพฒันำที่ดนิ

หน่วยงำน  ........สถำนีพฒันำที่ดนิปรำจีนบุรี....

กำรน ำส่งข้ึนทะเบียน



แบบฟอร์มที่ 3

ล ำดบั สถำนท่ีตั้ง หมำยเลขแปลงทะเบียน
รำยกำร

ส่ิงปลูกสร้ำง
กำรใชป้ระโยชน์

รำคำ ณ วนัท่ี
ไดม้ำ

ปลูกสร้ำงปี
ข้ึนทะเบียน
ล ำดบัท่ี

หมำยเหตุ

(ลกัษณะรูปทรง) (บำท) ข้ึน
ทะเบียน
แลว้

ยงัไมข้ึ่น
ทะเบียน

13.ถนน ค.ส.ล. กวำ้ง 5 เมตร 2,670,000 2560 P

ยำว 850 เมตร พร้อมท่อลอด

14.อำคำรพกัอำศยัขำ้รำชกำร พกัอำศยั 2,144,000 2560 P

6 ห้อง ค.ส.ล. 1 ชั้น

15.ร้ัวลวดหนำม (เสำคอนกรีต 129,000 2560 P

อดัแรง)

16.ห้องน ้ำ ชำย - หญิง 396,000 2560 P

17.บำ้นพกัขำ้รำชกำร ระดบั 7 - 8 พกัอำศยั 1,245,000 2560 P

18.ติดตั้งและวำงท่อประปำ ใชน้ ้ำเพ่ือกำรอุปโภค 801,664 2560 P

19.โรงผลิตปุ๋ ยอินทรีย ์- ชีวภำพ 3,030,000 2563 P

และโรงเก็บเมล็ดพนัธุพื์ชปุ๋ ยสด

จงัหวดัปรำจีนบุรี

หมำยเหตุ :

    - สรุปรำยกำรส่ิงปลูกสร้ำงท่ีข้ึนทะเบียนท่ีรำชพสัดุ   จ  ำนวน  .......-....... รำยกำร

    - สรุปรำยกำรส่ิงปลูกสร้ำงท่ียงัไมไ่ดข้ึ้นทะเบียนท่ีรำชพสัดุ  จ  ำนวน  .....19........ รำยกำร

แบบส ำรวจข้อมูลอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงของหน่วยงำนกรมพฒันำที่ดนิ

หน่วยงำน  ........สถำนีพฒันำที่ดนิปรำจีนบุรี....

กำรน ำส่งข้ึนทะเบียน




