
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม  โทร. ๐๓๔-๗๑๓๘๘๒                                       

ที ่  {BookID} วันที ่  {BookDate} 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐   

ตามท่ีกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง แจ้งให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบพ้ืนที่
ที่อยู่ในความครอบครองดูแลเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด มีการบริหารจัดการพ้ืนที่ได้อย่างทั่งถึงเหมาะสม  
ตามภารกิจต่างๆ อีกทั้งป้องกันการการบุกรุกซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
ที่ก าหนด (แบบฟอร์มที่ ๑ - ๓) และจัดส่งข้อมูลให้ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ทางระบบ e – Saraban 
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น 

ในการนี้  สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม  ได้ด าเนินการตรวจสอบพ้ืนที่ และจัดท าข้อมูล
ดังกล่าวฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดส่ง กองคลัง ต่อไป                 
 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๑๗.๑๒/๒๔๗ {XXXXXXXXXXXXX}๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นายสุทธิวัธน์ นิธิสมบัติ)

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม



ที่ กษ ๐๘๑๗.๑๒/๒๔๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งข้อมูลพื้นที่ใช้ประโยชน์

ความเร่งด่วน      ปกติ

การดำเนินการ

หน้า  ๑  จาก  ๑

ผู้ส่ง: นางสาวกนกพร อินทร์แหยม ( นางสาวกนกพร อินทร์แหยม )

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๓๗

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม

เลขรับ

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

เวลา ๑๕:๑๙

ผู้ส่ง: สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม ( นายสุทธิวัธน์ นิธิสมบัติ )

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๘:๑๘

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐

เลขรับ   ๑๙๐๖

วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔

เวลา ๐๘:๔๙

ผู้ส่ง: สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐

เรียน  ผอ.กองคลัง

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
( นายอนุวัชร โพธินาม )

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๓๕

กองคลัง

เลขรับ   ๖๖๑๙

วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔

เวลา ๑๔:๐๓

ผู้ส่ง: สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐

เรียน  ผอ.กองคลัง

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
( นายอนุวัชร โพธินาม )

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๓๕

นางยุพา แม้นสมุทร

เลขรับ   ( รอรับ )

วันที่

เวลา

ผู้ส่ง: กองคลัง

กลุ่มบริหารสินทรัพย์

( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๐๙

กลุ่มบริหารสินทรัพย์

เลขรับ   ( รอรับ )

วันที่

เวลา

ผู้พิมพ์ วรรณพงศ์ ชาติชนา (กลุ่มบริหารสินทรัพย์)

 วันเวลา  ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๒๐:๑๔





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.)   (%) (%) (%) (%)

สถานีพฒันาท่ีดินสมุทรสงคราม 5 - 0 - 0 โฉนดท่ีดิน 1 - 1 - 04 ไร่ 0 - 1 - 42 2 - 1 - 04 -

99/9  หมู ่5  ต าบลบางแกว้ เลขท่ี 11896 30.80% 18.40% 50.80%

อ าเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรสงคราม ท่ีราชพสัดุ

แปลงทะเบียนท่ี 

สส.77  (บางส่วน)

ลงช่ือ       .................................................................................   ผูร้ายงาน

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

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

ลงช่ือ        ............................................................................    ผอ.เขต / สถานี / ศูนย.์..

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

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

วนัท่ี         .............................................................................

รายละเอยีดข้อมูลการใช้พื้นที่ของหน่วยงาน

 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม



ล ำดบั สถำนท่ีตั้ง
หมำยเลขแปลง

ทะเบียน
รำยกำร

ส่ิงปลูกสร้ำง
กำรใชป้ระโยชน์

รำคำ ณ วนัท่ีได้
มำ

ปลูกสร้ำงปี
ข้ึนทะเบียนล ำ

ดบัท่ี
หมำยเหตุ

(ลกัษณะรูปทรง) (บำท) ข้ึนทะเบียน
แลว้

ยงัไม่ข้ึนทะ
เบียน

1 สถำนีพฒันำท่ีดินสมุทรสงครำม สส. 77 1. อำคำร ค.ส.ล. 1 ชั้น ท่ีท  ำกำร/ส ำนกังำน 2,996,000        2549 ✓ 1

99/9  หมู่ 5  ต ำบลบำงแกว้ (บำงส่วน) 2. อำคำร ค.ส.ล. 2 ชั้น บำ้นพกัเจำ้หนำ้ท่ี 905,000           2550 ✓ 2

อ ำเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรสงครำม 3. ป้ำยสถำนีฯ บอกช่ือหน่วยงำน 177,000           2551 ✓

4. เสำธง เสำธงชำติ 46,000             2552 ✓ 4

5. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใชส้ญัจร ภำยในสถำนีฯ 399,000           2552 ✓

6. โรงจอดรถ ใชจ้อดรถราชการ/จนท. 104,486.71      2559 ✓ 3

และผูม้าติดต่อราชการ

7. ร้ัว ค.ส.ล. (63 เมตร) ร้ัว ค.ส.ล. 235,500           2560 ✓ 5

8. โรงผลิตปุ๋ ยน ้ำ และเก็บวสัดุ สำธิตและผลิตปุ๋ ยหมกั, 64,200             2563 ✓ 11

     ทำงกำรเกษตร น ้ำหมกัและเก็บวสัดุทำง

กำรเกษตร

9. ลำนจอดรถ จอดรถ 84,000             2563 ✓ 12

10. ร้ัว ค.ส.ล. (100 เมตร) ร้ัว ค.ส.ล. 327,000           2563 ✓ 13

11. ศำลำศูนยเ์รียนรู้ฯ สำธิตกำรผลิตน ้ำหมกัฯ 83,000             2563 ✓ 14

หมำยเหตุ :

    - สรุปรำยกำรส่ิงปลูกสร้ำงท่ีข้ึนทะเบียนท่ีรำชพสัดุ   จ  ำนวน  9  รำยกำร

    - สรุปรำยกำรส่ิงปลูกสร้ำงท่ียงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียนท่ีรำชพสัดุ  จ  ำนวน  0  รำยกำร (รำยกำรท่ี 3, 5 สอบถำมธนำรักษ ์ไม่ตอ้งข้ึนทะเบียนท่ีรำชพสัดุ)

แบบส ำรวจข้อมูลอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงของหน่วยงำนกรมพัฒนำที่ดนิ

สถำนีพัฒนำที่ดนิสมุทรสงครำม

กำรน ำส่งข้ึนทะเบียน

แบบฟอร์มที่ 3




