
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘  โทร. ๐๕๕-๓๒๑๒๕๖                                       

ที ่  {BookID} วันที ่  {BookDate} 

เรื่อง ขอส่งคืนพ้ืนที่กรณีไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

เรียน ผู้อ านวยการกองคลัง   

ตามหนังสือ ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๔๗๒ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งคืนพ้ืนที่กรณี
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง  ขอให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ตรวจสอบข้อมูลการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด (แบบฟอร์ม ๑-๓) ตามเอกสารแนบ พร้อมทั้ง
จัดส่งข้อมูลมายังกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ทางระบบ e-Saraban ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตาม
รายละเอียดที่แจ้งให้ทราบแล้ว นั้น 

ในการนี้ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘ ได้ตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ โดยกรอก
ข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ๑, ๒ และ ๓ ที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                 
 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 

 

 

 

 

{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๑๕/๓๒๐ {XXXXXXXXXXXXX}๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘
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เนื�อที� ประเภท อาคารและสิ�งปลูกสร้าง สระนํ�า อื�นๆ พื�นที�ว่าง
(ไร-่งาน-ตรว.) เอกสารสิทธิ� (รวมถนนและที�จอดรถ) (ไร-่งาน-ตรว.) (ไร-่งาน-ตรว.) (ไร่-งาน-ตรว.)

(ไร-่งาน-ตรว.)   (%) (%) (%) (%)

เลขที่ 281/55 ม.5 3-2-0 ที�ราชพัสดุ 96.42%  - 3.68%  -

ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ ์ต.หัวรอ  
เลขที� พล. 

409 3-1-50
0-0-50

อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ลงชื�อ       ...............................................................    
                  (............................................................
ตําแหน่ง   ...............................................................

ลงชื�อ        ..............................................................         

                  ( ...........................................................
ตําแหน่ง   ...............................................................
วันที�         ..............................................................

รายละเอียดข้อมูลการใช้พื�นที�ของหน่วยงาน
หน่วยงาน สํานักงานพัฒนาที�ดินเขต 8

สถานที�ตั�ง หมายเหตุ



ลําดั
บ สถานที�ตั�ง หมายเลขแปลง

ทะเบียน
รายการ

สิ�งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ ราคา ณ 
วันที�ได้มา

ปลูก
สร้างปี

ขึ�น
ทะเบียน
ลําดับที�

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ�น
ทะเบีย
นแล้ว

ยังไม่
ขึ�น

ทะเบียน
1 เลขที่ 281/55 ม.5 เลขที� พล.409 1. อาคารสํานักงาน ตึก 2 ชั�น อาคารสํานักงาน 2,310,000  2528  18

ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ ์ต.หัวรอ  2 บ้านพัก ตึก 2 ชั�น บ้านพักฯ ระดับ 7-8 356,500     2528  19
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 3. บ้านแฝด 2 ชั�น บ้านพักฯ ระดับ 1-2 290,000     2528  20

4. รั�วคอนกรีตและป้อมยาม ประตูรั�วเหล็กและป้อมยาม 140,000     2528  21
5. รั�วคอนกรีต (ด้านหลัง) รั�วคอนกรีต 116,850     2528  22
6. อาคารต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์นํ�าฯ กลุ่มวิเคราะห์ดิน 250,000     2548 

7. อาคารเก็บตัวอย่างดินและปุ๋ย โรงเก็บปุ๋ย 99,430       2549 

8. อาคารโดมเอนกประสงค์ ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ 822,000     2559 

9. อาคารพิพิธภัณฑ์ดิน อาคารพิพิธภัณฑ์ดิน 1,800,000  2559 

10. โรงจอดรถ (โรงเรือน) โรงจอดรถ 13.8X9ม. 560,000     2559 

11. ลานเอนกประสงค์ เป็นที�จอดรถ 280,000     2559 

12. โรงจอดรถ (ด้านหลัง) ที�จอดรถ 1 2545 

13. อาคารเอนกประสงค์ ที�เก็บพัสดุ,ครุภัณฑ์ 1 2545 

14. โรงจอดรถ 6 ล้อ ที�จอดรถ 1 2545 

15. โรงจอดรถ (ด้านข้าง) ที�จอดรถ 1 2545 

16. แท้งค์นํ�าปูนซีเมนต์ เก็บนํ�าไว้ใช้ 1 2545 

หมายเหตุ :
    - สรุปรายการสิ�งปลูกสร้างที�ขึ�นทะเบียนที�ราชพัสด ุ  จํานวน  ................ รายการ
    - สรุปรายการสิ�งปลูกสร้างที�ยังไม่ได้ขึ�นทะเบียนที�ราชพัสด ุ จํานวน  ................ รายการ

แบบสํารวจข้อมูลอาคารและสิ�งปลูกสร้างของหน่วยงานกรมพัฒนาที�ดิน
หน่วยงาน  สํานักงานพัฒนาที�ดินเขต 8

การนําส่งขึ�น
ทะเบียน
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