
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์  โทร. ๐๓๒-๕๑๐๗๙๖                                       

ที ่  {BookID} วันที่   {BookDate} 

เรื่อง ขอให้ส่งคืนพ้ืนที่กรณีไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐   

ตามหนังสือกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๔๗๒ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้ส่งคืนพ้ืนที่กรณีไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ 
รับผิดชอบว่ามีพ้ืนที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์หรือไม่ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด (แบบฟอร์ม ๑-๓) จัดส่ง
ข้อมูลมายังกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ทางระบบ e-Saraban ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น 

ในการนี้  สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่สถานี
พัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์แล้ว ไม่มีพ้ืนที่ส่วนใดที่ไม่ใช้ประโยชน์ ได้ใช้ประโยชน์เต็มพ้ืนที่  จึงขอส่งแบบ
รายละเอียดข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์ม ๑-๓ รายละเอียดที่แนบมาพร้อม
บันทึกนี้    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา แจ้งกองคลัง ต่อไป                      

                 
 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๑๗.๑๑/๒๒๒ {XXXXXXXXXXXXX}๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นายสะอาด บุตรเล็ก)

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์



 

แบบฟอรม์ท่ี 1 

 

รายละเอียดข้อมลูการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของหน่วยงานกรมพฒันาท่ีดิน 

 

 

1. ชือ่หน่วยงานทีแ่จง้ใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ ...............สถานีพฒันาทีด่นิประจวบครีขีนัธ์

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

2. ประเภททีด่นิ .............ทีร่าชพสัดุ...............จาํนวนพืน้ทีท่ ัง้หมด ......348-2-2.5..................ไร่

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

3. ทีต่ ัง้ .......เลขที ่10 หมูท่ี ่13 ตาํบลบ่อนอก อาํเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์77210.... 

    

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

........  

4. พืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์ทีปั่จจุบนัหน่วยงานใชป้ระโยชน์จรงิ (รวมทีจ่อดรถ ถนน ).......... 348-2-2.5...........ไร ่

    ไดแ้ก่ ..อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 31 ไร ่ สระน้ําและคลองสง่น้ํา 27-2-2.5 ไร ่และ อื่นๆไดแ้ก่ แปลงสาธติ

เกษตร แปลงขยายพนัธุก์ลา้หญา้แฝก แปลงสาธติพนัธุพ์ชืปุ๋ ยสด แปลงปลกูป่า (ไมย้นืตน้โตเรว็) แปลงฐาน

เรยีนรูต้่างๆ  163 ไร ่แปลงอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชื (ปกปัก,ปลกูรกัษา) 127 ไร ่รวมทัง้หมด 290 ไร ่

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

5. พืน้ทีว่า่งทีห่น่วยงานไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์..................ไมม่ี

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

6. มคีวามประสงค ์

 ไมส่ง่คนืพืน้ที ่

 สง่คนืพืน้ที ่ จาํนวน ................   

หมายเหต ุ: 

 -ใหอ้ธบิายกรณีมคีวามจาํเป็นใชป้ระโยชน์พืน้ที่

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

..................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. :   - ใหอ้ธบิายกรณีไมใ่ชป้ระโยชน์ในพืน้ที ่(สง่คนืพืน้ที)่  

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

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

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

 



 
     ลงขือ่   ........................................................ ผูร้ายงาน 

          (นายสะอาด  บุตรเลก็) 

     ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาทีด่นิประจวบครีขีนัธ ์  

 
ลงขือ่   ...................................................... ผอ.สพข./สพด./ศนูย ์

             (นายสะอาด  บุตรเลก็) 

     ตาํแหน่ง  ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิประจวบครีขีนัธ ์  

      วนัที ่          30  มถุินายน 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.)   (%) (%) (%) (%)

สถานีพัฒนาทีด่นิประจวบครีขีันธ์ 348-2-2.5 ทีร่าชพัสดุ 8.9 7.77 83.33   - พืน้ทีอ่ ืน่ๆ จ านวน 290 ไร ่ไดแ้ก ่

เลขที ่10 หมูท่ี ่13 ต าบลบอ่นอก แปลงทะบยีนที่ (31) (27-2-2.5 ) (290)   -  - แปลงสาธติเกษตร แปลงขยายพันธุก์ลา้หญา้แฝก 

อ าเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์
ปข.441 เลขที่
ดนิ

แปลงสาธติพันธุพ์ชืปุ๋ ยสด แปลงปลกูป่า (ไมย้นืตน้โตเร็ว) 

จังหวดัประจวบครีขีันธ ์77210 นสล.36509 แปลงฐานเรยีนรูต้า่งๆ   163 ไร่

 - แปลงอนุรักษ์พันธกุรรมพชื (ปกปัก,ปลกูรักษา) 127 ไร ่

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

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

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

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

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

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

วนัที ่        .............................................................................

รายละเอยีดขอ้มลูการใชพ้ืน้ทีข่องหนว่ยงาน

หนว่ยงาน สถานพีฒันาทีด่นิประจวบครีขีนัธ ์



แบบฟอรม์ที ่3

ล ำดั
บ

สถำนทีต่ัง้
หมำยเลข
แปลงทะเ
บยีน

รำยกำร
สิง่ปลกูสรำ้ง

กำรใชป้ระโยชน์
รำคำ ณ วนั
ทีไ่ดม้ำ

ปลกูสรำ้
งปี

ขึน้ทะเบยี
นล ำดับที่ หมำยเหตุ

(ลักษณะรปูทรง) (บำท) ขึน้ทะเบี
ยนแลว้ ยังไมข่ ึ้

นทะเบี
ยน

1 สถำนีพัฒนำทีด่นิประจวบครีขีันธ์ ปข.441 1.อำคำร ค.ส.ล. ชัน้เดยีว (ทีต่ัง้ส ำนักงำ
น)

ทีท่ ำกำร/ส ำนักงำน 1,296,000 2538 P 7

เลขที ่10 หมูท่ี ่13 ต ำบลบอ่นอก 2. โรงรถ ค.ส.ล. โครงเหล็ก โรงรถ 240,000    2538 P 13

อ ำเภอเมอืงประจวบครีขีันธ ์ 3. บำ้นพัก ค.ส.ล. 2 ชัน้ (ระดับ 7-8) บำ้นพัก 596,000    2538 P 8

จังหวัดประจวบครีขีันธ ์77210 4. บำ้นพัก ค.ส.ล. 2 ชัน้ บำ้นพัก 286,000    2529 P 6

5. บำ้นพัก ค.ส.ล. 2 ชัน้ (ระดับ 3-4) บำ้นพัก 349,000    2538 P 11

6. บำ้นพัก ค.ส.ล. 2 ชัน้ (ระดับ 5-6) บำ้นพัก 430,000    2538 P 9

7. บำ้นพัก ค.ส.ล. 2 ชัน้ (ระดับ 5-6) บำ้นพัก 430,000    2538 P 10

8. บำ้นพัก ค.ส.ล. 2 ชัน้ (ระดับ 1-2 แฝด
)

บำ้นพัก 531,000    2538 12

9. อำคำร ค.ส.ล. 2 ชัน้ บำ้นพัก 122,000    2524 P 1

10. เรอืนแถว ค.ส.ล. ชัน้เดยีว จ ำนวน 4 

หอ้ง
เรอืนแถวพักอำศัย 280,000    2525 P 2

11. เรอืนแถว ค.ส.ล. ชัน้เดยีว จ ำนวน 4 

หอ้ง
เรอืนแถวพักอำศัย 676,000    2536 P 15

12. โรงเก็บพัสด ุ  (อำคำร ค.ส.ล. ชัน้เดี
ยว)

เก็บพัสด ุ(ทีท่ ำกำรชัว่
ครำว สพด.ปข.)

205,000    2526 P 3

13. โรงเก็บเมล็ดพันธุ ์  (อำคำร ค.ส.ล. 

ชัน้เดยีว)
เก็บเมล็ดพันธุ ์(โรงเก็บ
วสัดคุรภัุณฑ)์

120,000    2527 P 4

14. ลำน ค.ส.ล. ขนำด 16.00*17.80 เม
ตร

ตำกเมล็ดพันธุ์ 108,000    2527 P 5

15. เสำธงฐำน ค.ส.ล. เสำเหล็กแป๊บ 3 

ทอ่น
เสำธง 26,000      2538 P 14

16. หอถังน ้ำประปำสงู 15.00 เมตร ควำ
มจ ุ20 ลบ.ม.

หอถังน ้ำ 340,000    2536 P 16

17.ระบบไฟฟ้ำ แจกจำ่ยระบบไฟฟฟำ 1,162,266 2540
P

แบบส ำรวจขอ้มลูอำคำรและสิง่ปลกูสรำ้งของหนว่ยงำนกรมพฒันำทีด่นิ

หนว่ยงำน  สถำนพีฒันำทีด่นิประจวบครีขีนัธ ์

กำรน ำสง่ขึน้ทะเ
บยีน



ล ำดั
บ

สถำนทีต่ัง้
หมำยเลข
แปลงทะเ
บยีน

รำยกำร
สิง่ปลกูสรำ้ง

กำรใชป้ระโยชน์
รำคำ ณ วนั
ทีไ่ดม้ำ

ปลกูสรำ้
งปี

ขึน้ทะเบยี
นล ำดับที่ หมำยเหตุ

แบบส ำรวจขอ้มลูอำคำรและสิง่ปลกูสรำ้งของหนว่ยงำนกรมพฒันำทีด่นิ

หนว่ยงำน  สถำนพีฒันำทีด่นิประจวบครีขีนัธ ์

กำรน ำสง่ขึน้ทะเ
บยีน

18.รัว้ลวดหนำม รัว้ลวดหนำม 220,000 2549 P

19.ถนนลำดยำงแอสฟัสทต์กิคอนกรตี ถนน 1,868,000 2557 P

20.ถนนลำดยำงแอสฟัสทต์กิคอนกรตี ถนน 1,940,000 2559 P

21.ถนนลำดยำงแอสฟัสทต์กิคอนกรตี ถนน 1,138,000 2560 P

22.หอถังน ้ำ หอถังน ้ำ 498,600 2563 P

หมำยเหต ุ:

    - สรปุรำยกำรสิง่ปลกูสรำ้งทีข่ ึน้ทะเบยีนทีร่ำชพัสด ุ  จ ำนวน  .........16....... รำยกำร

    - สรปุรำยกำรสิง่ปลกูสรำ้งทีย่ังไมไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนทีร่ำชพัสด ุ จ ำนวน  ........6........ รำยกำร




