
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  โทร. ๐๔๒-๖๔๓๗๗๒                                       

ที ่  {BookID} วันที่   {BookDate} 

เรื่อง ขอให้ส่งคืนพ้ืนที่ในกรณีไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔   

ตามที่ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ให้หน่วยงานตรวจสอบพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบว่า       
มีพ้ืนที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือไม่ หากตรวจสอบแล้วพบว่าพ้ืนที่ใดไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือหมดประโยชน์การใช้
พ้ืนที่ ขอให้ด าเนินการส่งคืนพ้ืนที่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของหน่วยงานได้รับ
ประโยชน์สูงสุด มีการบริหารจัดการพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง เหมาะสมตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน อีกทั้ง
ป้องกันการบุกรุกซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต นั้น 

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร จึงขอส่งผลการตรวจสอบพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน จ านวน ๑๑๖-๑-๑๓ ไร่ ไม่มีพ้ืนที่ว่างที่หน่วยงานไม่ได้ใช้ประโยชน์ รายละเอียดตามแบบฟอร์ม           
ที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน าเรียน กองคลัง ต่อไป                 
 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

ด่วนที่สุด 

{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๑๑.๑๒/๒๒๗ {XXXXXXXXXXXXX}๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์)

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร





แบบฟอรมที่ 2

สถานที่ตั้ง เนื้อที่ ประเภท อาคารและสิ่งปลูกสราง สระน้ํา อื่นๆ พื้นที่วาง หมายเหตุ

(ไร-งาน-ตรว.) เอกสารสิทธิ์ (รวมถนนและที่จอดรถ) (ไร-งาน-ตรว.) (ไร-งาน-ตรว.) (ไร-งาน-ตรว.)

(ไร-งาน-ตรว.)   (%) (%) (%) (%)

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

270 ม. 15 

ต.คําปาหลาย

อ.เมือง จ.มุกดาหาร

116-1-13 เปนที่ดินสาธารณะ

ประโยชน

อยูในขั้นตอนการขอ

ถอนสภาพที่

สาธารณะประโยชน

11-0-0 11-0-0 94-1-13 0-0-0 พื้นที่อื่นๆ ไดแก 

แปลงไมยืนตน  47-1-13  ไร  

แปลงสาธิต  20-0-0   ไร   แปลง

อนุรักษพันธุกรรมพืช  27-0-0 ไร  

ลงชื่อ       .................................................................................   ผูรายงาน

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

ตําแหนง   ..............................................................................

ลงชื่อ        ............................................................................    ผอ.เขต / สถานี / ศูนย.

                  ( ........................................................................)
ตําแหนง   .............................................................................

วันที่         .............................................................................

รายละเอียดขอมูลการใชพื้นที่ของหนวยงาน

หนวยงาน สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร



แบบฟอรมที่ 3

ลําดับ สถานที่ตั้ง
หมายเลขแปลง

ทะเบียน

รายการ

สิ่งปลูกสราง
การใชประโยชน ราคา ณ วันที่ไดมา ปลูกสรางป

ขึ้นทะเบียน

ลําดับที่
หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น

ทะเบียน

แลว

ยังไม

ขึ้น

ทะเบียน

1 1. บานคอนกรีต 

    2 ชั้น

บานพักขาราชการ 

ระดับ 7-8

564,515.00        2538 

2. บานคอนกรีต 

   2 ชั้น

บานพักขาราชการ 

ระดับ 5-6

445,866.00        2538 

3. บานคอนกรีต 

   2 ชั้น

บานพักขาราชการ 

ระดับ 5-6

445,866.00        2538 

4. บานคอนกรีต 

   2 ชั้น

บานพักขาราชการ 

ระดับ 5-6

445,866.00        2538 

5. บานคอนกรีต 

   2 ชั้น

บานพักขาราชการ 

ระดับ 3-4

300,957.34        2538 

6. บานคอนกรีต 

    2 ชั้น

บานพักขาราชการ 

ระดับ 3-4

300,957.34        2538 

แบบสํารวจขอมูลอาคารและสิ่งปลูกสรางของหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน

หนวยงาน  สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

การนําสงขึ้นทะเบียน

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

270 ม. 15 

ต.คําปาหลาย

อ.เมือง จ.มุกดาหาร



7. บานคอนกรีต 

   2 ชั้น

บานพักขาราชการ 

ระดับ 3-4

300,957.34        2538 

8. บานคอนกรีต 

   2 ชั้น

บานพักขาราชการ 

ระดับ 1-2

548,752.00        2538 

9. บานคอนกรีต 

   1 ชั้น

บานพักคนงาน 464,246.50        2538 

10. บานคอนกรีต 

   1 ชั้น

บานพักคนงาน 464,246.50        2538 

11.อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น

อาคารสํานักงาน 1,799,803.00     2538 

12.อาคาร ค.ส.ล. 

1 ชั้น

โรงเก็บพัสดุ 200,000.00        2547 

13.อาคาร ค.ส.ล. โรงจอดรถยนต 269,797.00        2538 

14.อาคาร ค.ส.ล. หองน้ํา-หองสวม 374,000.00        2562 

หมายเหตุ :

    - สรุปรายการสิ่งปลูกสรางที่ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ   จํานวน  14 รายการ

    - สรุปรายการสิ่งปลูกสรางที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ  จํานวน  - รายการ
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