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ข้อมูลกรมธนารักษ์

เนื�อที� (ไร)่ เนื�อที� (ตรว.) เนื�อที�  (ตรว.)

สพข.1

1 สพด. กทม. 1 1 1-กท-1044 11-3-24 4,724.00        14,800.00                  ส่งคืนพื�นที�แล้ว

2 สพด.นครนายก 4 2 1-นย-44 22-0-86 8,886.00        9,013.00                    0-1-27 ทางหลวง

3 1-นย-45 1,998.00                            กรมธนารักษ์

4 1-นย-46 4,020.00                            ได้ปรับรวม

5 1-นย-172 1,013.00                            อยู่ใน1-นย-44

3 สพด.นครปฐม 2 6 1-นฐ-449 312-0-75 124,875.00    163,690.20                เนื�อที�ไม่ตรงกัน

7 1-นฐ-553 85-0-42 34,042.00      แจ้งเพิ�มเติมใหม่

4 สพด.พระนครศรีอยุธยา 1 8 1-อย-615 13-0-26 5,226.00        41,613.00                  เนื�อที�ไม่ตรงกัน

5 สพด.สระบุรี 6 9 1-สบ-74 109-0-53 43,653.00      42,400.00                  เนื�อที�ไม่ตรงกัน

10 1-สบ-320 8,713.00                    ส่งคืนพื�นที�แล้ว

11 1-สบ-337 - ส่งคืนพื�นที�แล้ว

12 1-สบ-344 - ส่งคืนพื�นที�แล้ว

13 1-สบ-345 8,600.00                    ไม่ใช่ของหน่วยงาน

14 1-สบ-354 ส่งคืนพื�นที�แล้ว

6 สพข.2 1 15 1-ชบ-346 15,608.00                  ที�สาธารณประโยชน์

7 สพด.สมุทรปราการ 1 16 1-สป-620 29-0-14.10 11,614.10      แจ้งเพิ�มเติมใหม่

ตรวจสอบรายการพื�นที�การใช้ประโยชน์ในที�ราชพัสดุของหน่วยงาน กรมพัฒนาที�ดิน

กรณีข้อมูลไม่ตรงกับกรมธนารักษ์

ลําดับ

หน่วย
ชื�อหน่วยงาน จํานวนแปลง ลําดับ แปลงทะเบียน

ข้อมูลกรมพัฒนาที�ดิน
หมายเหตุ



ข้อมูลกรมธนารักษ์

เนื�อที� (ไร)่ เนื�อที� (ตรว.) เนื�อที�  (ตรว.)

ตรวจสอบรายการพื�นที�การใช้ประโยชน์ในที�ราชพัสดุของหน่วยงาน กรมพัฒนาที�ดิน

กรณีข้อมูลไม่ตรงกับกรมธนารักษ์

ลําดับ

หน่วย
ชื�อหน่วยงาน จํานวนแปลง ลําดับ แปลงทะเบียน

ข้อมูลกรมพัฒนาที�ดิน
หมายเหตุ

8 สพด.อ่างทอง 1 17 1-อท-386 20-2-50 8,250.00        แจ้งเพิ�มเติมใหม่

9 ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและนํ�า(กวจ.) 1 18 1-นม-517(บางส่วน) 573-0-03 229,203.00    แจ้งเพิ�มเติมใหม่

10 สพข.4 1 19 1-อบ-181 4,487.00                    ไม่ใช่ของหน่วยงาน

11 สพด.อุบลราชธานี 1 20 1-อบ-1315 194-1-37 77,737.00      84,942.00                  เนื�อที�ไม่ตรงกัน

12 สพด.ศรีสะเกษ 1 21 1-ศก-67 1,469.70                    ไม่ใช่ของหน่วยงาน

สพข.5

13 สพด.อุดรธานี 1 22 1-อด-1780 5,398.10                    ไม่ใช่ของหน่วยงาน

14 สพข.6 7 23 1-ชม-550 135,503.20                ซํ�ากับชม.1068

24 1-ชม-1068 334-3-3.20 133,903.20    135,503.20                เนื�อที�ไม่ตรงกัน

25 1-ชม-1723 318-3-90 127,590.00    181,261.00                        เนื�อที�ไม่ตรงกัน


26 1-ชม-1723 181,261.00                        และเป็นเนื�อที�

27 1-ชม-1723 181,261.00                        เดียวกัน

28 1-ชม-1723 181,261.00                        (บันทึกซํ�า)

ศ.ฟื�นฟูสมรรถภาพห้วยดินดํา จ.เชียงใหม่ 29 1-ชม-2198 72,848.00                  ไม่ใช่ของหน่วยงาน

15 สพด.เชียงใหม่ (หน่วยพัฒนาที�ดินฮอด) 1 30 1-ชม-866 10-2-6 4,206.00        16,885.00                  มีหน่วยงานอื�นขอใช้



ข้อมูลกรมธนารักษ์

เนื�อที� (ไร)่ เนื�อที� (ตรว.) เนื�อที�  (ตรว.)

ตรวจสอบรายการพื�นที�การใช้ประโยชน์ในที�ราชพัสดุของหน่วยงาน กรมพัฒนาที�ดิน

กรณีข้อมูลไม่ตรงกับกรมธนารักษ์

ลําดับ

หน่วย
ชื�อหน่วยงาน จํานวนแปลง ลําดับ แปลงทะเบียน

ข้อมูลกรมพัฒนาที�ดิน
หมายเหตุ

16 สพด.ลําปาง 1 31 1-ลป-38 250-3-62 100,362.00    117,984.00                เนื�อที�ไม่ตรงกัน

17 สพด.เพชรบูรณ์ 2 32 1-พช-861 573-0-37 229,237.00    236,021.00                เนื�อที�ไม่ตรงกัน

33 1-พช-1199 2,182.00                    ไม่ใช่ของหน่วยงาน

สพข.9

18 สพด.ตาก 3 34 1-ตก-43 400.00                       ไม่ใช่ของหน่วยงาน

35 1-ตก-173(บางส่วน) 3-3-37 1,537.00        แจ้งเพิ�มเติมใหม่

36 1-ตก-207 294-2-50 117,850.00    100,000.00                เนื�อที�ไม่ตรงกัน

สพข.10

19 สพด.กาญจนบุรี 2 37 1-กจ-193 2,095.00                    ไม่ใช่ของหน่วยงาน

38 1-กจ-105(บางส่วน) 81-0-00 32,400.00      แจ้งเพิ�มเติมใหม่

20 สพด.สมุทรสาคร 2 39 1-สค-3 3,623.00                    ไม่ใช่ของหน่วยงาน

40 1-สค-5 53-0-96 21,296.00      15,626.00                  เนื�อที�ไม่ตรงกัน

21 โครงการหนองพลับ 1 41 1-ปข-310 524-2-22 209,822.00    209,422.00                เนื�อที�ไม่ตรงกัน



ข้อมูลกรมธนารักษ์

เนื�อที� (ไร)่ เนื�อที� (ตรว.) เนื�อที�  (ตรว.)

ตรวจสอบรายการพื�นที�การใช้ประโยชน์ในที�ราชพัสดุของหน่วยงาน กรมพัฒนาที�ดิน

กรณีข้อมูลไม่ตรงกับกรมธนารักษ์

ลําดับ

หน่วย
ชื�อหน่วยงาน จํานวนแปลง ลําดับ แปลงทะเบียน

ข้อมูลกรมพัฒนาที�ดิน
หมายเหตุ

22 สพข.11 1 42 1-สฎ-498 5-1-42.5 2,142.00        แจ้งเพิ�มเติมใหม่

23 สพด.ภูเก็ต 1 43 1-ภก-304 2-2-00 1,000.00        แจ้งเพิ�มเติมใหม่

24 สพข.12 1 44 1-สข-1101 49-2-35.50 19,835.50      แจ้งเพิ�มเติมใหม่

25 สพด.ยะลา 1 45 1-ยล-56 58,800.00                  เป็นที�นิคมสร้างตนเอง

26 ศ.พิกุลทอง 2 46 1-นธ-658 121-0-91 48,491.00      

47 1-นธ-659 351-0-16 140,416.00    

รวมทั�งหมด 47 แปลง

หมายเหตุ  แจ้งเพิ�มเติมใหม่ จํานวน 10 หน่วยงาน เนื�องจากไม่มีในฐานข้อมูลกรมธนารักษ์ ได้แก่

                   ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและนํ�า, สพด.สมุทรปราการ, สพด.อ่างทอง, สพด.นครปฐม, สพด.ตาก ,สพด.กาญจนบุร,ี สพข.11, สพข.12, สพด.ภูเก็ต, ศ.พิกุลทอง

แจ้งเพิ�มเติมใหม่



รายการขอแกไขพ้ืนที่ดินที่สวนราชการแจงใชประโยชน 
 

ลําดับท่ี 1 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน  สถานีพัฒนาท่ีดินกรุงเทพมหานคร 

2. หมายเลขทะเบียน      1-กท-1044 

3. แขวง   ทาขาม 

4. เขต   บางขุนเทียน 

5. จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)  4,724  ตร.วา 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 

 

ลําดับท่ี 2 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดินนครนายก 

2. หมายเลขทะเบียน      1-นย-44 

3. ตําบล  องครักษ 

4. อําเภอ  องครักษ 

5. จังหวัด  นครนายก 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)  8,886  ตร.วา 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 

 

ลําดับท่ี 3 

 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดินนครนายก 

2. หมายเลขทะเบียน     1-นย-45 

3. ตําบล  องครักษ 

4. อําเภอ  องครักษ 

5. จังหวัด  นครนายก 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา) เนื้อท่ีรวมอยูใน 1-นย-44  

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 



ลําดับท่ี 4 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดินนครนายก 

2. หมายเลขทะเบียน      1-นย-46 

3. ตําบล  องครักษ 

4. อําเภอ  องครักษ 

5. จังหวัด  นครนายก 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจรงิ รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)  เนื้อท่ีรวมอยูใน1-นย-44  

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 

 

ลําดับท่ี 5 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดินนครนายก 

2. หมายเลขทะเบียน     1-นย-172 

3. ตําบล  องครักษ 

4. อําเภอ  องครักษ 

5. จังหวัด  นครนายก 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา) เนื้อท่ีรวมอยูใน 1-นย-44  

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 

 

ลําดับท่ี 6 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดินนครปฐม 

2. หมายเลขทะเบียน      1-นฐ-449 

3. ตําบล  ทุงขวาง 

4. อําเภอ  กําแพงแสน 

5. จังหวัด  นครปฐม 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)  124,875  ตร.วา 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 

 

  



ลําดับท่ี 7  (แจงเพ่ิมเติมใหม) 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดินนครปฐม 

2. หมายเลขทะเบียน      1-นฐ-553 

3. ตําบล  ทุงขวาง 

4. อําเภอ  กําแพงแสน 

5. จังหวัด  นครปฐม 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)  34,042  ตร.วา 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 

 
 

ลําดับท่ี 8 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน  สถานีพัฒนาท่ีดินพระนครศรีอยุธยา 

2. หมายเลขทะเบียน      1-อย-615 

 3. ตําบล  หันตรา 

4. อําเภอ  พระนครศรีอยุธยา 

5. จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา) 5,226  ตร.วา 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 

 

ลําดับท่ี ๙ 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน  สถานีพัฒนาท่ีดินสระบุรี 

2. หมายเลขทะเบียน      1-สบ-74 

3. ตําบล  พุกราง 

4. อําเภอ  พระพุทธบาท 

5. จังหวัด  สระบุรี 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)   43,653  ตร.วา 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 

 



 

ลําดับท่ี 10 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน  สถานีพัฒนาท่ีดินสระบุรี 

2. หมายเลขทะเบียน      1-สบ-320 

3. ตําบล  พุกราง 

4. อําเภอ  พระพุทธบาท 

5. จังหวัด  สระบุรี 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)   สงคืนพ้ืนท่ีแลว 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 

 

ลําดับท่ี 11 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน  สถานีพัฒนาท่ีดินสระบุรี 

2. หมายเลขทะเบียน      1-สบ-337 

3. ตําบล  สรางโคก 

4. อําเภอ  บานหมอ 

5. จังหวัด  สระบุรี 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)   สงคืนพ้ืนท่ีแลว 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 

 

ลําดับท่ี 12 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน  สถานีพัฒนาท่ีดินสระบุรี 

2. หมายเลขทะเบียน      1-สบ-344 

3. ตําบล  พุกราง 

4. อําเภอ  พระพุทธบาท 

5. จังหวัด  สระบุรี 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)   สงคืนพ้ืนท่ีแลว 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 



ลําดับท่ี 13 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน  สถานีผลิตและบริการปูนมารล(ไมใชหนวยงานของกรมพัฒนาท่ีดิน) 

2. หมายเลขทะเบียน      1-สบ-345 

3. ตําบล  พุกราง 

4. อําเภอ  พระพุทธบาท 

5. จังหวัด  สระบุรี 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)   ไมใชพ้ืนท่ีของหนวยงาน 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 

 

ลําดับท่ี 14 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน               สถานีพัฒนาท่ีดินสระบุรี 

2. หมายเลขทะเบียน      1-สบ-354 

3. ตําบล  พุกราง 

4. อําเภอ  พระพุทธบาท 

5. จังหวัด  สระบุรี 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)   สงคืนพ้ืนท่ีแลว 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 

 

ลําดับท่ี 15 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 

2. หมายเลขทะเบียน      1-ชบ-346 

3. ตําบล  ทุงสุขลา 

4. อําเภอ  ศรีราชา 

5. จังหวัด  ชลบุรี 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)   เปนท่ีสาธารณประโยชน 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 

 

 



ลําดับท่ี 16 (แจงเพ่ิมเติมใหม) 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดินสมุทรปราการ

2. หมายเลขทะเบียน      1-สป-620

3. ตําบล บางปลา

4. อําเภอ บางพลี

5. จังหวัด สมุทรปราการ

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)   11,614.10 ตร.วา

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................

ลําดับท่ี 17 (แจงเพ่ิมเติมใหม) 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดินอางทอง

2. หมายเลขทะเบียน     1-อท-386

3. ตําบล เทวราช

4. อําเภอ ไชโย

5. จังหวัด อางทอง

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)   8,250  ตร.วา

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................

ลําดับท่ี 18 (แจงเพ่ิมเติมใหม) 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน ศูนยวิจัยการอนุรักษดินและน้ํา (กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน)

2. หมายเลขทะเบียน      1-นม-517(บางสวน)

3. ตําบล ปากชอง

4. อําเภอ ปากชอง

5. จังหวัด นครราชสีมา

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)   229,203  ตร.วา

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................



ลําดับท่ี 19 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน        หนวยจัดสรรท่ีดิน (ไมใชหนวยงานของกรมพัฒนาท่ีดิน)

2. หมายเลขทะเบียน      1-อบ-181

3. ตําบล นาจะหลวย

4. อําเภอ นาจะหลวย

5. จังหวัด อุบลราชธานี

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)   ไมใชพ้ืนท่ีของหนวยงาน

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................

ลําดับท่ี 20 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดินอุบลราชธานี

2. หมายเลขทะเบียน     1-อบ-1315

3. ตําบล ทาชาง

4. อําเภอ สวางวีรวงค

5. จังหวัด อุบลราชธานี

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)   77,737 ตร.วา

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................

ลําดับท่ี 21

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สหกรณท่ีดินจังหวัด (ไมใชหนวยงานของกรมพัฒนาท่ีดิน)

2. หมายเลขทะเบียน      1 ศก-67

3. ตําบล โพนซา

4. อําเภอ เมืองศรีสะเกษ

5. จังหวัด ศรีสะเกษ

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)   ไมใชพ้ืนท่ีของหนวยงาน

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)      ................................ไมมี............................................



ลําดับท่ี 22 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน  โรงพยาบาลกุมภวาป (ไมใชหนวยงานของกรมพัฒนาท่ีดิน) 

2. หมายเลขทะเบียน     1-อด-1780 

3. ตําบล  กุมภวาป 

4. อําเภอ  กุมภวาป 

5. จังหวัด  อุดรธาน ี

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)   ไมใชพ้ืนท่ีของหนวยงาน 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 

 

ลําดับท่ี 23 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 และ ศปล.(เนื้อท่ีเดียวกับ1-ชม-1068) 

2. หมายเลขทะเบียน                1-ชม-550 

3. ตําบล/แขวง   สันมหาพน 

4. อําเภอ/เขต   แมแตง 

5. จังหวัด            เชียงใหม  

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา) เนื้อท่ีเดียวกับ 1-ชม-1068 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)... .........................ไมมี ..................................................... 

 

 

ลําดับท่ี 24 

 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 และ ศปล. 

2. หมายเลขทะเบียน     1-ชม-1068 

3. ตําบล/แขวง  แมแตง 

4. อําเภอ/เขต  แมแตง 

5. จังหวัด  เชียงใหม 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา) 133,903.20 ตร.วา 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 
 
 



ลําดับท่ี 25 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สพข.6 และ สพด.เชียงใหม 

2. หมายเลขทะเบียน      1-ชม-1723 

3. ตําบล  ริมใต 

4. อําเภอ  แมริม 

5. จังหวัด  เชียงใหม 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)  127,590 ตร.วา 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 

 

 

ลําดับท่ี 26 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สพข.6 และ สพด.เชียงใหม (ธนารักษบันทึกขอมูลซํ้า) 

2. หมายเลขทะเบียน     1-ชม-1723 

3. ตําบล  ริมใต 

4. อําเภอ  แมริม 

5. จังหวัด  เชียงใหม 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)  เปนเนื้อท่ีแปลงเดียว(ซํ้า) 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 

 
 

ลําดับท่ี 27 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สพข.6 และ สพด.เชียงใหม (ธนารักษบันทึกขอมูลซํ้า) 

2. หมายเลขทะเบียน     1-ชม-1723 

3. ตําบล  ริมใต 

4. อําเภอ  แมริม 

5. จังหวัด  เชียงใหม 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)  เปนเนื้อท่ีแปลงเดียว(ซํ้า) 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 
 



ลําดับท่ี 28 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สพข.6 และ สพด.เชียงใหม (ธนารักษบันทึกขอมูลซํ้า) 

2. หมายเลขทะเบียน     1-ชม-1723 

3. ตําบล  ริมใต 

4. อําเภอ  แมริม 

5. จังหวัด  เชียงใหม 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)  เปนเนื้อท่ีแปลงเดียว(ซํ้า) 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 
 

 
ลําดับท่ี 29 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน ศูนยฟนฟูสมรรถภาพหวยดินดํา (ไมใชหนวยงานของกรมพัฒนา

ท่ีดิน) 

2. หมายเลขทะเบียน     1-ชม-2198 

3. ตําบล  น้ําแพร 

4. อําเภอ  หางดง 

5. จังหวัด  เชียงใหม 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา) ไมใชพ้ืนท่ีของหนวยงาน 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 

 
 

ลําดับท่ี 30 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม (หนวยพัฒนาท่ีดินฮอด) 

2. หมายเลขทะเบียน                1-ชม-866 

3. ตําบล/แขวง   หางดง 

4. อําเภอ/เขต   ฮอด 

5. จังหวัด            เชียงใหม 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)  4,206  ตร.วา 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)... .........................ไมมี ............................................. 



 

ลําดับท่ี 31 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน  สถานีพัฒนาท่ีดินลําปาง 

2. หมายเลขทะเบียน     1-ลป-38 

3. ตําบล  เวียงตาล 

4. อําเภอ  หางฉัตร 

5. จังหวัด  ลําปาง 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)   100,362  ตร.วา 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 

 

ลําดับท่ี 32 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน  สถานีพัฒนาท่ีดินเพชรบูรณ 

2. หมายเลขทะเบียน                1-พช-861 

3. ตําบล/แขวง   สะเดียง 

4. อําเภอ/เขต   เมือง 

5. จังหวัด            เพชรบูรณ  

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา) 229,237 ตร.วา 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)... .........................ไมมี ..................................................... 

 

ลําดับท่ี 33 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน   บานพักสํานักงานท่ีดิน ( ไมใชหนวยงานของกรมพัฒนาท่ีดิน) 

2. หมายเลขทะเบียน                1-พช-1199 

3. ตําบล/แขวง   ทาโรง 

4. อําเภอ/เขต   วิเชียรบุรี 

5. จังหวัด            เพชรบูรณ 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา) ไมใชพ้ืนท่ีของหนวยงาน 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)... .........................ไมมี ............................................. 

 



ลําดับท่ี 34 

 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดตาก(ไมใชหนวยงานของกรมพัฒนาท่ีดิน) 

2. หมายเลขทะเบียน      1-ตก-43 

3. ตําบล/แขวง  หนองหลวง 

4. อําเภอ/เขต  เมืองตาก 

5. จังหวัด  ตาก 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)  ไมใชพ้ืนท่ีของหนวยงาน 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 

 

ลําดับท่ี 35  (แจงเพ่ิมเติมใหม) 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดินตาก 

2. หมายเลขทะเบียน    1-ตก-173 (บางสวน) 

3. ตําบล  แมสอด 

4. อําเภอ  แมสอด 

5. จังหวัด  ตาก 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)  1,537 ตร.วา 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 

 

ลําดับท่ี 36 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดินตาก 

2. หมายเลขทะเบียน      1-ตก-207 

3. ตําบล  หนองบัวใต 

4. อําเภอ  เมืองตาก 

5. จังหวัด  ตาก 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา) 117,850 ตร.วา 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 

 
 



ลําดับท่ี 37 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรี (ไมใชหนวยงานของกรม

พัฒนาท่ีดิน) 

2. หมายเลขทะเบียน      1-กจ-193 

3. ตําบล  ทามวง 

4. อําเภอ  ทามวง 

5. จังหวัด  กาญจนบุร ี

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)  ไมใชพ้ืนท่ีของหนวยงาน 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)...........................ไมมี............................................................ 

ลําดับท่ี 38 (แจงเพ่ิมเติมใหม) 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดินกาญจนบุรี 

2. หมายเลขทะเบียน      1-กจ-105 (บางสวน) 

3. ตําบล  ปากแพรก 

4. อําเภอ  เมืองกาญจนบุรี 

5. จังหวัด  กาญจนบุร ี

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)   32,400  ตร.วา 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา).................ไมมี....................................................... 

 

ลําดับท่ี 39 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน ถนนพระราม 2 , อบต.บางโทรัด (ไมใชหนวยงานของกรมพัฒนา

ท่ีดิน) 

2. หมายเลขทะเบียน      1-สค-3 

3. ตําบล  บางโทรัด 

4. อําเภอ  เมืองสมุทรสาคร 

5. จังหวัด  สมุทรสาคร 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)  ไมใชพ้ืนท่ีของหนวยงาน 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา)................ไมมี.......................................................... 



 

.ลําดับท่ี  40  
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดินสมุทรสาคร 

2. หมายเลขทะเบียน      1-สค-5 

3. ตําบล  บางโทรัด 

4. อําเภอ  เมืองสมุทรสาคร 

5. จังหวัด  สมุทรสาคร 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)   21,296 ตร.วา 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา).......... ไมมี. ................................................ 

 

.ลําดับท่ี  41   
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน โครงการหนองพลับ-กลัดหลวง 

2. หมายเลขทะเบียน      1-ปข-310 

3. ตําบล  หนองพลับ 

4. อําเภอ  หัวหิน 

5. จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)   209,822 ตร.วา 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา).......... ไมมี. ................................................................................ 

 

ลําดับท่ี 42 (แจงเพ่ิมเติมใหม) 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 

2. หมายเลขทะเบียน      1-สฎ-498 

3. ตําบล  ทาขาม 

4. อําเภอ  พุนพิน 

5. จังหวัด  สุราษฎรธาน ี

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)   2,142 ตร.วา 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา).......... ไมมี. ................................................ 

 



ลําดับท่ี 43   (แจงเพ่ิมเติมใหม) 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดินภูเก็ต 

2. หมายเลขทะเบียน      1-ภก-304 

3. ตําบล  ศรีสุนทร 

4. อําเภอ  ถลาง 

5. จังหวัด  ภูเก็ต 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)   1,000 ตร.วา 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา).......... ไมมี. ................................................................ 

 

ลําดับท่ี 44 ( แจงเพ่ิมเติมใหม ) 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 

2. หมายเลขทะเบียน      1-สข-1101 

3. ตําบล  พะวง 

4. อําเภอ  เมือง 

5. จังหวัด  สงขลา 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)   19,835 ตร.วา 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา).......... ไมมี. ................................................................ 

 

ลําดับท่ี 45  (เปนท่ีนิคมสรางตนเอง) 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน  สถานีพัฒนาท่ีดินยะลา (ท่ีทําการศูนยพัฒนาท่ีดิน)  

2. หมายเลขทะเบียน      1-ยล-56 

3. ตําบล  ธารโต  

4. อําเภอ  ธารโต 

5. จังหวัด  ยะลา 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)  เปนท่ีนิคมสรางตนเอง 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา).......... ไมมี. ................................................................ 

 



ลําดับท่ี  46  ( แจงเพ่ิมเติมใหม ) 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ                 

(กรมพัฒนาท่ีดิน)  

2. หมายเลขทะเบียน      1-นธ-658 

3. ตําบล  กะลุวอเหนือ                                                              

4. อําเภอ  เมือง 

5. จังหวัด  นราธิวาส 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)   48,491 ตรว. 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา).......... ไมมี. .............................................................. 

 

ลําดับท่ี  47  ( แจงเพ่ิมเติมใหม ) 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ   

(กรมพัฒนาท่ีดิน) 

2. หมายเลขทะเบียน      1-นธ-659 

3. ตําบล  กะลุวอเหนือ                                                              

4. อําเภอ  เมือง 

5. จังหวัด  นราธิวาส 

6. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง รวมท่ีจอดรถ ถนน (ตร.วา)  140,416 ตรว. 

7. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน (ตร.วา).......... ไมมี. .................................................................. 
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