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เรื่อง ขอส่งข้อมูลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒   

ตามที่ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ให้สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว ดำเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบฟอร์ม ๑ -๓) ตามเอกสารแนบ 
พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ทางระบบ e-Saraban 

ในการนี้ สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว ได้ดำเนินการตรวจสอบพร้อมกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบเอกสารข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนด มาพร้อมนี้แล้ว จำนวน ๑ ชุด 

จึงเรียนเรียนมาโปรดพิจารณา และโปรดนำเสนอ กลุ่มบริหารสินทรัพย์กองคลังต่อไป 
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            แบบฟอรมท่ี 1 

                    รายละเอียดขอมูลการใชประโยชนในท่ีดินของหนวยงานกรมพัฒนาท่ีดิน 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดินสระแกว  
2. ประเภทท่ีดิน เชาท่ีดินของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ   
3. ท่ีตั้ง  เลขท่ี 8     ถนนสุวรรณศร    ตาํบลสระแกว   อําเภอเมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว                 
4. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง (รวมท่ีจอดรถ  ถนน)  13 ไร 1 งาน 94 

ตารางวา   ไดแก อาคารฝกอบรม  2 ชั้น อาคารสํานักงานชั้นเดียว  โรงเก็บพัสดุ บานพักขาราชการ 
ระดับ 3-4 ไมครึ่งตึก 2 หลัง บานพักคนงาน(เรือนแถว ๆละ 4 ครอบครัว) 2 หลัง   รั้ว หอถังน้ํา
เหล็ก โรงเรือนระบบประปา รั้วคอนกรีต เสาธงเหล็ก สระเก็บน้ําจํานวน 2 สระ แปลงสาธิตหญาแฝก 
แปลงสาธิตปุยพืชสด 
   

5. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน          ไมมี  
6. มีความประสงค  
  ไมสงคืนพ้ืน      
  สงคืนพ้ืน   จํานวน......-.........  
หมายเหตุ 
-ใหอธิบายกรณีมีความจําเปนใชประโยชนพ้ืนท่ี 

 เพ่ือใชเปนท่ีตั้งสถานีพัฒนาท่ีดินสระแกว เพ่ือใชปฏิบัติราชการสงเสริมและใหบริการประชาชนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดสระแกว  

 -ใหอธิบายกรณีไมใชประโยชนในพ้ืนท่ี(สงคืนพ้ืนท่ี) 
    -        

            
  

 
 
              ลงชื่อ..............นิภา   คุมภัย.............ผูรายงาน 
                    (นางนิภา  คุมภัย) 
     ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 
     ลงชื่อ........ชาคริต     อินนะระ....................  
                (นายชาคริต  อินนะระ) 
     ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินสระแกว 
  วันท่ี.................................................. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                แบบฟอร์มที� 2

สถานที�ตั�ง เนื�อที� ประเภท อาคารและสิ�งปลูกสร้าง สระนํ�า อื�นๆ พื�นที�ว่าง หมายเหตุ

(ไร-่งาน- ตรว.) เอกสารสิทธิ� (รวมถนนและที�จอดรถ) (ไร-่งาน- ตรว.) (ไร-่งาน- ตรว.) (ไร-่งาน- ตรว.)

(ไร-่งาน- ตรว.) (%) (%) (%)

(%)

สถานีพัฒนาทิ�นสระแก้ว 13-1-94 โฉนดเลขที� 33003 75 17 8 - -

8 ถนนสุวรรณศร ของมูลนิธิส่งเสริม

ตําบลสระแก้ว อําเภอเมือง ศิลปาชีพในสมเด็จ   

จังหวัดสระแก้ว พระนางเจ้าสิริกิติ�

พระบรมราชินีนาถ

รายละเอียดข้อมูลการใช้พื�นที�ของหน่วยงาน

สถานีพัฒนาที�ดินสระแก้ว



ลําดับ สถานที�ตั�ง หมายเลข รายการ การใช้ประโยชน์ ราคา ณ วัน การนําส่งขึ�นทะเบียนที� ยังไม่ขึ�น ขึ�นทะเบียน

แปลง สิ�งปลูกสร้าง ได้มา ปลูกสร้างปี ราชพัสดุขึ�นทะเบียนแล้ว ทะเบียน ลําดับที� หมายเหตุ

ทะเบียนที�ดิน (ลักษณะรูปทรง) (บาท)

1 สถานีพัฒนาที�ดินสระแก้ว โฉนดเลขที� 33003 1.อาคารฝึกอบรม 2 ชั�น ฝึกอบรมเกษตรกร 2,990,000      2527              -              -              -

8 ถนนสุวรรณศร 2 อาคารสํานักงาน 1ชั�น ใช้ปฏิบัติงานราชการ 1,291,700      2541              -              -              -

ตําบลสระแก้ว 3. โรงเก็บพัสดุ เก็บพัสดุการเกษตร 439,000         2531              -              -              -

อําเภอเมืองสระแก้ว และอื�นๆ

จังหวัดสระแก้ว 4. บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ข้าราชการพักอยู่ 189,291         2529              -              -              -

5. บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ข้าราชการพักอยู่ 207,760         2531              -              -              -

6. บ้านพักคนงานขนาด 4 ครอบครัว คนงานพักอยู่ 259,900         2529              -              -              -

7. บ้านพักคนงานขนาด 4 ครอบครัว คนงานพักอยู่ 696,000         2540               -              -

8. ติดตั�งระบบประปา ใช้ปฏิบัติงานราชการ 138,000         2545              -              -              -

9. ถังเก็บนํ�า 1 ถัง เก็บนํ�าเพื�อใช้ในราชการ 129,900         2528              -              -              -

10. ป้ายสถานีฯ(หินอ่อน) ป้ายสถานีฯ 94,000           2552              -              -              -

11.ล้อมรั�วลวดหนามความยาว 90 เมตร ความปลอดภัย 16,200           2528              -              -              -

ในทรัพย์สินทางราชการ

12. รั�วคอนกรีต(ซ้าย) ความปลอดภัย 281,500         2549              -              -              -

ในทรัพย์สินทางราชการ

13. รั�วคอนกรีต(ด้านหลัง) ความปลอดภัย 166,000 2552              -              -              -

ในทรัพย์สินทางราชการ

14.รั�วคอนกรีต ความปลอดภัย 166,000 2555              -              -              -

(กําแพงรั�วดินหลังสถานีฯ) ในทรัพย์สินทางราชการ

15. รั�วคอนกรีต ความปลอดภัย 597,000         2557              -              -              -

(แนวดินป้องกันนํ�าท่วม) ในทรัพย์สินทางราชการ

ลําดับ สถานที�ตั�ง หมายเลข รายการ การใช้ประโยชน์ ราคา ณ วัน การนําส่งขึ�นทะเบียนที� ยังไม่ขึ�น ขึ�นทะเบียน

แปลง สิ�งปลูกสร้าง ได้มา ปลูกสร้างปี ราชพัสดุขึ�นทะเบียนแล้ว ทะเบียน ลําดับที� หมายเหตุ

ทะเบียนที�ดิน (ลักษณะรูปทรง) (บาท)

16. เสาธงกลางนํ�า เสาธง 205,000         2552              -              -              -

 

แบบสํารวจข้อมูลอาคารและสิ�งปลูกสร้างของหน่วยงานกรมพัฒนาที�ดิน

สถานีพัฒนาทิ�ดินสระแก้ว



  หมายเหต:ุ  

 - สรุปรายการสิ�งปลูกสร้างที�ขึ�นทะเบียนราชพัสดุ  จํานวน..-...รายการ

 - สรุปรายการสิ�งปลูกสร้างที�ไม่ได้ขึ�นทะเบียนราชพัสดุ  จํานวน..16...รายการ
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