
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา  โทร. ๐๓๕-๙๓๐๖๕๙                                       

ที ่  {BookID} วันที่   {BookDate} 

เรื่อง ขอส่งตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑   

ตามหนังสือ ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๔๗๒ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้ส่งคืนพ้ืนที่กรณีไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยกรมฯ สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ในส่วนภูมิภาค 
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล พร้อมแจ้งเหตุผลความจ าเป็นที่ใช้ และไม่ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ โดยกรอกข้อมูลลง
ในแบบฟอร์มที่ก าหนด (แบบฟอร์ม ๑-๓) ตามเอกสารที่แนบ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลให้มายังกลุ่มบริหาร 
สินทรัพย์ กองคลัง ทางระบบ e-Saraban ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น 

ในการนี้ สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเรียนผอ.กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง เพ่ือด าเนินการต่อไป 

                 
 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๐๘.๑๕/๑๖๘ {XXXXXXXXXXXXX}๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นายศักดา จันทร์แก้ว)

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา



 
แบบฟอร์มที่ 1 

 

รายละเอียดข้อมูลการใช้ประโยชน์ในทีด่นิของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดนิ 
 
 

1. ช่ือหน่วยงานท่ีแจ้งใช้ประโยชน์ในท่ีดิน สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา 

2. ประเภทท่ีดิน ที่ราชพัสดุ                        จ านวนพื้นท่ีท้ังหมด 13 ไร่ 26 ตารางวา 

3. ท่ีต้ัง 92/2 หมู่ 2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

4. พื้นท่ีใช้ประโยชน์ท่ีปัจจุบันหน่วยงานใช้ประโยชน์จริง (รวมท่ีจอดรถ ถนน ) 13 ไร่ 26 ตารางวา 

     ได้แก่ อาคารสิ่งก่อสร้าง 1 ไร่ สระน้้า 1 ไร่ พื้นที่ปลูกต้นไม้ 11 ไร่ 26 ตารางวา  

5. พื้นท่ีว่างท่ีหน่วยงานไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไม่มี 

6. มีความประสงค์ 

        ไม่ส่งคืนพื้นท่ี 

        ส่งคืนพื้นท่ี  จ านวน ................   

หมายเหตุ : 

 - ให้อธิบายกรณีมีความจ าเป็นใช้ประโยชน์พื้นท่ี

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. :   

- ให้อธิบายกรณีไม่ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี (ส่งคืนพื้นท่ี)  

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

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

 
 

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

           (นางสาวจุฑารัตน์   บุญเลิศ) 

     ต าแหน่ง       นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

 

ลงขื่อ   ...................................................... ผอ.สพข./สพด./ศูนย์ 

           (นายศักดา   จันทร์แก้ว) 

     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาท่ีดินพระนครศรีอยุธยา 

      วันท่ี           25  มิถุนายน 2564 



แบบฟอรม์ที่ 2

สถานทีต้ั่ง เน้ือที่ ประเภท อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง สระน้้า อ่ืนๆ พ้ืนทีว่่าง หมายเหตุ
(ไร-่งาน-ตรว.) เอกสารสิทธิ์ (รวมถนนและทีจ่อดรถ) (ไร-่งาน-ตรว.) (ไร-่งาน-ตรว.) (ไร-่งาน-ตรว.)

(ไร-่งาน-ตรว.)   (%) (%) (%) (%)

สถานีพัฒนาที่ดิน
พระนครศรีอยุธยา 13 ไร่ ที่ราชพัสดุ 1-0-0 1-0-0 11-0-26 -

92/2 หมู่ 2 ต.หนัตรา 26 ตารางวา หมายเลขทะเบียน 7.65% 7.65% 84.69%

อ.พระนครศรีอยุธยา 1-อย-615

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ลงชื่อ       .................................................................................   ผู้รายงาน
                  (...............................................................................)
ต าแหน่ง   ..............................................................................

ลงชื่อ        ............................................................................    ผอ.เขต / สถานี / ศูนย์...

                  ( ........................................................................)
ต าแหน่ง   .............................................................................
วันที่         .............................................................................

รายละเอียดข้อมูลการใช้พ้ืนที่ของหน่วยงาน
หน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรอียุธยา



ล ำดับ สถำนที่ต้ัง
หมำยเลขแปลง

ทะเบียน
รำยกำร

สิง่ปลูกสร้ำง
กำรใช้ประโยชน์ รำคำ ณ วันที่ได้มำ ปลูกสร้ำงปี

ข้ึนทะเบียน
ล ำดับที่

(ลักษณะรูปทรง) (บำท) ข้ึนทะเบียน
แล้ว

ยงัไม่ข้ึน
ทะเบียน

1 สถานีพัฒนาที่ดิน
พระนครศรีอยุธยา 1-อย-615 อาคารส านักงาน  1 ชั้น อาคารส านักงาน 2,498,000 2550  1
92/2 หมู ่2 ต.หันตรา บ้านพักคนงาน  1 ชั้น 2 ห้อง บ้านพัก 550,000 2552  6
อ.พระนครศรีอยุธยา บ้านพักคนงาน  1 ชั้น 3 ห้อง บ้านพัก 700000 2550  2
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 บ้านพักคนงาน  1 ชั้น 1 ห้อง บ้านพัก 233,000 2550  3

โรงจอดรถ โรงจอดรถ 320,000 2551  5
เสาธง เสาธง 32,000 2550 

เสาร้ัวคอนกรีตคาวบอย เสาร้ัวคอนกรีตคาวบอย 84,530 2557 

ประตูร้ัวพับโครงเหล็ก ประตูร้ัวพับโครงเหล็ก 45,000 2557 

อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ 250,000 2552  4

หมายเหตุ :
    - สรุปรายการส่ิงปลูกสร้างที่ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ   จ านวน 6 รายการ
    - สรุปรายการส่ิงปลูกสร้างที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ  จ านวน 3 รายการ

แบบส ำรวจข้อมูลอำคำรและสิง่ปลูกสร้ำงของหน่วยงำนกรมพัฒนำที่ดิน
หน่วยงำน สถำนีพัฒนำที่ดินพระนครศรีอยธุยำ

กำรน ำส่งข้ึนทะเบียน




