
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   ศูนย์ปฏิบตัิการโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ หนองพลับ - กลัดหลวง  โทร. ๐๓๒-๕๒๘๐๑๕                                       

ที ่  {BookID} วันที ่  {BookDate} 

เรื่อง การส่งคืนพ้ืนที่ในกรณีท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐   

ตามบันทึกข้อความ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๔๗๒ ลงวันที่ ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้ส่งคืนพื้นที่ในกรณีท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยกลุ่มบริหารสินทรัพย์ ขอให้หน่วยงาน
ตรวจสอบพื้นท่ีที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนว่ามีพ้ืนที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์หรือไม่ หากตรวจสอบแล้วพบว่าพ้ืนที่
ใดไม่ได้ใช้หรือหมดประโยชน์การใช้พ้ืนที่ ขอให้ด าเนินการขอส่งคืนพ้ืนที่ พร้อมระบุเหตุผลในการส่งคืน        
ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น  

ในการนี้ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ -กลัดหลวง 
ได้ด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ พบว่า พ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการโครงการ
จัดพัฒนาที่ดินฯ ยังมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่อยู่ทั้งหมด จึงไม่ประสงค์ขอส่งคืนพ้ืนที่ พร้อมนี้ศูนย์ปฏิบัติการ
โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ได้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ๑-๓ เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาแจ้งกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง เพ่ือด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

                
 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1} 

 
 

 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๑๗.นพ/๘๔ {XXXXXXXXXXXXX}๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นายธนัชกฤต กลิ่นหวล)

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดิน

ตามพระราชประสงค์หนองพลับ - กลัดหลวง



ที่ กษ ๐๘๑๗.นพ/๘๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งคืนพื้นที่ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

ความเร่งด่วน      ปกติ

การดำเนินการ

หน้า  ๑  จาก  ๑

ผู้ส่ง: ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ

(หนองพลับ - กลัดหลวง)

เรียน ผอ.สพข.๑๐

       เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งกลุ่มบริหารสินทรัพย์

กองคลัง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายธนัชกฤต กลิ่นหวล )

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนา

ที่ดินฯ (หนองพลับ - กลัดหลวง)

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๐๑

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐

เลขรับ   ๑๙๑๓

วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔

เวลา ๑๐:๑๓

ผู้ส่ง: สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐

แจ้ง  ผอ.กองคลัง

เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
( นายอนุวัชร โพธินาม )

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๓๔

นางยุพา แม้นสมุทร

เลขรับ   ( รอรับ )

วันที่

เวลา

ผู้ส่ง: สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐

แจ้ง  ผอ.กองคลัง

เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
( นายอนุวัชร โพธินาม )

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๓๔

กองคลัง

เลขรับ   ๖๖๑๗

วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔

เวลา ๑๓:๕๒

ผู้ส่ง: กองคลัง

กลุ่มบริหารสินทรัพย์

( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๑๐

กลุ่มบริหารสินทรัพย์

เลขรับ   ( รอรับ )

วันที่

เวลา

ผู้พิมพ์ วรรณพงศ์ ชาติชนา (กลุ่มบริหารสินทรัพย์)

 วันเวลา  ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๑๙:๔๙
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แบบฟอร์มที่ 1 
 

รายละเอียดข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน 
 

1. ชื่อหน่วยงานที่แจ้งใช้ประโยชน์ในที่ดิน  ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์  
หนองพลับ-กลัดหลวง 

2. ประเภทที่ดิน  ที่ราชพัสดุ  จ านวนพื้นที่ท้ังหมด   524 – 2 – 22   ไร่ 
3. ที่ตั้ง  เลขที่ 702 หมู่ 2 ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
4. พื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ปัจจุบันหน่วยงานใช้ประโยชน์จริง (รวมที่จอดรถ ถนน)   524 – 2 – 22   ไร่ 
     ได้แก่ อาคารสิ่งก่อสร้าง 5 ไร่  สระน้ าและบ่อดักตะกอน 39 ไร่  และอ่ืนๆ ได้แก่ แปลงรวบรวมสายพันธุ์

หญ้าแฝก แปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก แปลงสาธิตการเกษตร แปลงไม้ผล แปลงเกษตรผสมผสาน แปลงปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ และป่าธรรมชาติ 480 – 2 – 22 ไร่ 

5. พื้นที่ว่างที่หน่วยงานไม่ได้ใช้ประโยชน์  .........................ไม่มี........................................................................... 
6. มีความประสงค์ 
 ไม่ส่งคืนพ้ืนที่ 
 ส่งคืนพื้นท่ี  จ านวน ......-..........   
 

หมายเหตุ : 
- ให้อธิบายกรณีมีความจ าเป็นใช้ประโยชน์พื้นที่ 

1. เพ่ือใช้ประโยชน์พ้ืนที่เป็นที่ตั้งส านักงานของศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราช
ประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง ที่มีหน้าที่ในการบริหารโครงการฯ โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ          
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่โครงการฯ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามตามวัตถุประสงค์  

2. เพ่ือใช้ประโยชน์พ้ืนที่เป็นสถานที่ในการศึกษา วิจัย ทดสอบ สาธิต การปรับปรุงบ ารุงดิน และการ
อนุรักษ์ดินและน้ า ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่โครงการฯ รวมถึงการพัฒนาเป็นศูนย์ผลิตพันธุ์พืช เพ่ือปรับปรุงบ ารุง
ดินและอนุรักษ์ดินและน้ า  
 

- ให้อธิบายกรณีไม่ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี (ส่งคืนพ้ืนที่)  
.........................ไม่มี......................................................................................... ..................................................... 
 
          ลงขื่อ................................................... ผู้รายงาน 
                   (นายทรงกลศ  กลิ่นมาลี)  
      ต าแหน่ง .................นิติกร....................... 
 
 

     ลงขื่อ...................................................... ผอ.สพข./สพด./ศูนย์ 
              (นายธนัชกฤต กลิ่นหวล) 
                     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดิน 

ตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง    
       วันที่ ..................................................................  

 
25  มิถุนายน  2564 



2 
 

แบบฟอร์มที่ 1 
 

รายละเอียดข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน 
 

1. ชื่อหน่วยงานที่แจ้งใช้ประโยชน์ในที่ดิน  ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์  
หนองพลับ-กลัดหลวง 

2. ประเภทที่ดิน ทีป่่าสงวนแห่งชาติ (ป่ายางน้ ากลัดเหนือและป่ายางน้ ากลัดใต้) จ านวนพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ   
16,126 ไร่ 

3. ที่ตั้ง ครอบคลุมพ้ืนที่ หมู่ 8 หมู่ 13 และหมู่ 14 ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
4. พื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ปัจจุบันหน่วยงานใช้ประโยชน์จริง (รวมที่จอดรถ ถนน) ประมาณ   16,126  ไร ่
    ได้แก่ ที่ดินที่จัดสรรให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยและท าประโยชน์  ที่ตั้งของหน่วยงานราชการ วัด โรงเรียน  

แหล่งน้ าต่างๆ เช่น สระน้ า ล าน้ า อ่างเก็บน้ า และพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชน 
5. พื้นที่ว่างที่หน่วยงานไม่ได้ใช้ประโยชน์  .........................ไม่มี........................................................................... 
6. มีความประสงค์ 
 ไม่ส่งคืนพ้ืนที่ 
 ส่งคืนพื้นท่ี  จ านวน ......-..........   
 

หมายเหตุ : 
- ให้อธิบายกรณีมีความจ าเป็นใช้ประโยชน์พื้นที่ 

เพ่ือใช้ประโยชน์พ้ืนที่ด าเนินโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ -กลัดหลวง         
ซึ่งเป็นไปตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช    
บรมนาถบพิตร ที่ได้มอบให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าของเรื่อง ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนๆ ท าการจัดสรรที่ดิน      
ที่พัฒนาแล้ว ให้ราษฎรเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ เพ่ือให้ราษฎรมีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น       
โดยที่ดินที่พัฒนาแล้วและจัดสรรให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยและประกอบอาชีพนั้น มีพระราชประสงค์จะยังไม่ให้
กรรมสิทธิ์ที่ดินแต่ให้สหกรณ์ดูแล ทั้งนี้เพราะอาจมีนายทุนเข้าไปกว้านซื้อที่ดินจากราษฎร หรือในกรณีสมาชิก
สหกรณ์เสียชีวิตและมีการแบ่งท่ีดินให้ทายาท เป็นแปลงเล็กแปลงน้อยจะท าให้ผิดหลักการพัฒนาที่ดิน อย่างไร
ก็ตามทายาทของสมาชิกสหกรณ์ที่เสียชีวิตสามารถท ากินไปได้ชั่วลูกหลาน เมื่อกิจการสหกรณ์เจริญขึ้นให้จัดตั้ง
เป็นสหกรณ์อเนกประสงค์ ส่งเสริมสาธารณูปการในท้องที่ ตั้งโรงงานขนาดเล็กเพ่ือแปรรูปผลิตผลให้เป็นสินค้า
ส าเร็จรูป โดยพื้นที่นี้ได้จัดสรรที่ดินให้ราษฎรเข้าท ากินและอยู่อาศัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520-2523 

             

- ให้อธิบายกรณีไม่ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี (ส่งคืนพ้ืนที่)  
.........................ไม่มี......................................................................................... ..................................................... 
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          ลงขื่อ................................................... ผู้รายงาน 
                   (นายทรงกลศ  กลิ่นมาลี) 
      ต าแหน่ง .................นิติกร....................... 
 
 

     ลงขื่อ...................................................... ผอ.สพข./สพด./ศูนย์ 
              (นายธนัชกฤต กลิ่นหวล) 
                     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดิน 

ตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง    
       วันที่ ............................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25  มิถุนายน  2564 



4 
 

แบบฟอร์มที่ 1 
 

รายละเอียดข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน 
 

1. ชื่อหน่วยงานที่แจ้งใช้ประโยชน์ในที่ดิน  ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์  
หนองพลับ-กลัดหลวง 

2. ประเภทที่ดิน ทีป่่าสงวนแห่งชาติ (ป่ายางน้ ากลัดเหนือและป่ายางน้ ากลัดใต้) จ านวนพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ   
22,597 ไร่ 

3. ที่ตั้ง ครอบคลุมพ้ืนที่ หมู่ 2 หมู่ 6 ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, หมู่ 6 ต าบล   
ไร่ใหม่พัฒนา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี, หมู่ 6 หมู่ 9 และหมู่ 11 ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี และหมู่ 6 ต าบลกลัดหลวง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

4. พื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ปัจจุบันหน่วยงานใช้ประโยชน์จริง (รวมที่จอดรถ ถนน) ประมาณ   22,597  ไร ่
    ได้แก่ ที่ดินที่จัดสรรให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยและท าประโยชน์  ที่ตั้งของหน่วยงานราชการ วัด โรงเรียน  

แหล่งน้ าต่างๆ เช่น สระน้ า ล าน้ า อ่างเก็บน้ า และพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชน 
5. พื้นที่ว่างที่หน่วยงานไม่ได้ใช้ประโยชน์  .........................ไม่มี........................................................................... 
6. มีความประสงค์ 
 ไม่ส่งคืนพ้ืนที่ 
 ส่งคืนพื้นท่ี  จ านวน ......-..........   
 

หมายเหตุ : 
- ให้อธิบายกรณีมีความจ าเป็นใช้ประโยชน์พื้นที่ 

เพ่ือใช้ประโยชน์พ้ืนที่ด าเนินโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ -กลัดหลวง         
ซึ่งเป็นไปตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช     
บรมนาถบพิตร ที่ได้มอบให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าของเรื่อง ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนๆ ท าการจัดสรรที่ดิน     
ที่พัฒนาแล้ว ให้ราษฎรเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ เพ่ือให้ราษฎรมีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น      
โดยที่ดินที่พัฒนาแล้วและจัดสรรให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยและประกอบอาชีพนั้น มีพระราชประสงค์จะยังไม่ให้
กรรมสิทธิ์ที่ดินแต่ให้สหกรณ์ดูแล ทั้งนี้เพราะอาจมีนายทุนเข้าไปกว้านซื้อที่ดินจากราษฎร หรือในกรณีสมาชิก
สหกรณ์เสียชีวิตและมีการแบ่งท่ีดินให้ทายาท เป็นแปลงเล็กแปลงน้อยจะท าให้ผิดหลักการพัฒนาที่ดิน อย่างไร
ก็ตามทายาทของสมาชิกสหกรณ์ที่เสียชีวิตสามารถท ากินไปได้ชั่วลูกหลาน เมื่อกิจการสหกรณ์เจริญขึ้นให้จัดตั้ง
เป็นสหกรณ์อเนกประสงค์ ส่งเสริมสาธารณูปการในท้องที่ ตั้งโรงงานขนาดเล็กเพ่ือแปรรูปผลิตผลให้เป็นสินค้า
ส าเร็จรูป โดยพ้ืนที่นี้ไดจ้ัดสรรที่ดินให้ราษฎรเข้าท ากินและอยู่อาศัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515-2520             

 

- ให้อธิบายกรณีไม่ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี (ส่งคืนพ้ืนที่)  
.........................ไม่มี......................................................................................... ..................................................... 
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          ลงขื่อ................................................... ผู้รายงาน 
                   (นายทรงกลศ  กลิ่นมาลี) 
      ต าแหน่ง .................นิติกร....................... 
 
 

     ลงขื่อ...................................................... ผอ.สพข./สพด./ศูนย์ 
              (นายธนัชกฤต กลิ่นหวล) 
                     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดิน 

ตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง    
       วันที่ ............................................................  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25  มิถุนายน  2564 



แบบฟอรม์ที ่2

สถานทีต่ ัง้ เนือ้ที่ ประเภท อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง สระน า้ อ ืน่ๆ พืน้ทีว่า่ง หมายเหตุ

(ไร-่งาน-ตรว.) เอกสารสทิธิ์ (รวมถนนและทีจ่อดรถ) (ไร-่งาน-ตรว.) (ไร-่งาน-ตรว.) (ไร-่งาน-ตรว.)

(ไร-่งาน-ตรว.)   (%) (%) (%) (%)

ศนูยป์ฏบิตักิารโครงการจัดพัฒนาทีด่นิ 524-2-22 ทีด่นิราชพัสดุ 9.54 7.44 83.02  - พืน้ทีอ่ ืน่ๆ ไดแ้ก่

ตามพระราชประสงคห์นองพลับ-กลัดหลวง แปลงหมายเลขทะเบยีน ปข. 310 (50-0-00) (39-0-00) (435-2-22)  - แปลงรวบรวมสายพันธุห์ญา้แฝก 3 ไร่

เลขที ่702 หมู ่2 ต าบลหนองพลับ  - แปลงขยายพันธุห์ญา้แฝก 23 ไร่

อ าเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบครีขีนัธ์  - แปลงสาธติการเกษตร 64 ไร่

 - แปลงไมผ้ล 10 ไร่

 - แปลงเกษตรผสมผสาน 36 ไร่

 - แปลงปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรต ิ28 ไร่

 - ป่าธรรมชาต ิ140 ไร่

 - ทุ่งหญา้เลีย้งสตัว ์131-2-22 ไร่

ศนูยป์ฏบิตักิารโครงการจัดพัฒนาทีด่นิ 16,126-0-0 ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ ไมส่ามารถระบไุด ้ ไมส่ามารถระบไุด ้ ไมส่ามารถระบไุด ้  - เพือ่ด าเนนิโครงการจัดพัฒนาทีด่นิตามพระราชประสงค์

ตามพระราชประสงคห์นองพลับ-กลัดหลวง (ป่ายางน ้ากลัดเหนอืและป่ายางน ้ากลัดใต )้ หนองพลับ-กลัดหลวง โดยกรมพัฒนาทีด่นิเป็นเจา้ของเรือ่ง

   - พืน้ทีห่มู ่8 หมู ่13 และหมู ่14 ต าบลเขากระปกุ หนังสอือนุญาต ป.ส. 23 รว่มกับสว่นราชการอืน่ๆ ท าการจัดสรรทีด่นิทีพั่ฒนาแลว้ 

      อ าเภอทา่ยาง จังหวัดเพชรบรุี เลม่ 44 ฉบบั 49 ใหร้าษฎรเขา้มาอยูอ่าศัยและประกอบอาชพี เพือ่ใหร้าษฎร

วันทีอ่นุญาต 17 กมุภาพันธ ์2521 มรีายไดแ้ละความเป็นอยูด่ขี ึน้ โดยพืน้ทีน่ีไ้ดจั้ดสรรทีด่นิให ้

ราษฎรเขา้ท ากนิและอยูอ่าศัยตัง้แตปี่ พ.ศ. 2520-2523

ศนูยป์ฏบิตักิารโครงการจัดพัฒนาทีด่นิ ประมาณ ทีป่่าสงวนแหง่ชาติ ไมส่ามารถระบไุด ้ ไมส่ามารถระบไุด ้ ไมส่ามารถระบไุด ้  - เพือ่ด าเนนิโครงการจัดพัฒนาทีด่นิตามพระราชประสงค์

ตามพระราชประสงคห์นองพลับ-กลัดหลวง 22,597 ไร่ (ป่ายางน ้ากลัดเหนอืและป่ายางน ้ากลัดใต )้ หนองพลับ-กลัดหลวง โดยกรมพัฒนาทีด่นิเป็นเจา้ของเรือ่ง

   - พืน้ทีห่มู ่2 หมู ่6 ต าบลหนองพลับ ยืน่ขออนุญาตใชพ้ืน้ทีก่ับส านักงาน รว่มกับสว่นราชการอืน่ๆ ท าการจัดสรรทีด่นิทีพั่ฒนาแลว้ 

      อ าเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบครีขีนัธ ์ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ใหร้าษฎรเขา้มาอยูอ่าศัยและประกอบอาชพี เพือ่ใหร้าษฎร

   - พืน้ทีห่มู ่6 ต าบลไรใ่หมพั่ฒนา จังหวัดเพชรบรุ ีเมือ่วันที ่9 พฤศจกิายน 2563 มรีายไดแ้ละความเป็นอยูด่ขี ึน้ โดยพืน้ทีน่ีไ้ดจั้ดสรรทีด่นิให ้

      อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบรุ ี ราษฎรเขา้ท ากนิและอยูอ่าศัยตัง้แตปี่ พ.ศ. 2515-2520

   - พืน้ทีห่มู ่6 หมู ่9 หมู ่11 ต าบลเขากระปกุ 

      อ าเภอทา่ยาง จังหวัดเพชรบรุ ี

   - พืน้ทีห่มู ่6 ต าบลกลัดหลวง 

      อ าเภอทา่ยาง จังหวัดเพชรบรุ ี

รายละเอยีดขอ้มลูการใชพ้ืน้ทีข่องหนว่ยงาน

หนว่ยงาน ศนูยป์ฏบิตักิารโครงการจดัพฒันาทีด่นิตามพระราชประสงคห์นองพลบั -กลดัหลวง



แบบฟอรม์ที ่3

ล ำดั
บ

สถำนทีต่ัง้ หมำยเลขแปลง รำยกำรสิง่ปลกูสรำ้ง กำรใชป้ระโยชน์
รำคำ ณ วนัทีไ่ด ้

มำ
ปลกูสรำ้
งปี

ขึน้ทะเบี
ยน

หมำยเหตุ

ทะเบยีนทีด่นิ

(ลักษณะรูปทรง) (บำท) ขึน้ทะเบยีน
แลว้

ยังไมข่ ึน้ทะเ
บยีน ล ำดับที่

1 ศนูยป์ฏบิัตกิำรโครงกำรจัดพัฒนำทีด่นิ ปข. 310 บำ้นไมส้องชัน้หลังคำทรงจ่ัว มงุดว้ยกระเบือ้งลอนคูส่ขีำว

ตำมพระรำชประสงคห์นองพลับ-กลัดหลวง -ชัน้ลำ่งอำคำรโปร่งมหีอ้งน ้ำและหอ้งครัว 

เลขที ่702 หมู ่2 ต ำบลหนองพลับ -ชัน้บนม ี3 หอ้งนอนและมหีอ้งน ้ำ มรีะเบยีงหนำ้

อ ำเภอหวัหนิ จังหวดัประจวบครีขีันธ์ -ขนำด 9x12.70 ม²

บำ้นไมส้องชัน้หลังคำทรงจ่ัว มงุดว้ยกระเบือ้งลอนคูส่ขีำว

-ชัน้ลำ่งอำคำรโปร่งมหีอ้งน ้ำและหอ้งครัว 

-ชัน้บนม ี3 หอ้งนอนและมหีอ้งน ้ำ มรีะเบยีงหนำ้

-ขนำด 9x12.70 ม²

บำ้นไมส้องชัน้หลังคำทรงจ่ัว มงุดว้ยกระเบือ้งลอนคูส่ขีำว

-ชัน้ลำ่งอำคำรโปร่งมหีอ้งน ้ำและและหอ้งครัว 

-ชัน้บนม ี3 หอ้งนอนและมหีอ้งน ้ำ มรีะเบยีงหนำ้ 

-ขนำด 9x12.70 ม²

บำ้นสองชัน้หลังคำทรงจ่ัว มงุดว้ยกระเบือ้งลอนคูส่ขีำว

-ชัน้ลำ่งท ำดว้ยคอนกรตีทบึมหีอ้งน ้ำและหอ้งโถง

-ชัน้บนม ี2 หอ้งนอนมหีอ้งน ้ำและระเบยีงหนำ้ท ำดว้ยไม ้

-ขนำด 8.50x7.10 ม²

บำ้นสองชัน้หลังคำทรงจ่ัว มงุดว้ยกระเบือ้งลอนคูส่ขีำว

-ชัน้ลำ่งท ำดว้ยคอนกรตีทบึมหีอ้งน ้ำและหอ้งโถง

-ชัน้บนม ี2 หอ้งนอนมหีอ้งน ้ำและระเบยีงหนำ้ท ำดว้ยไม ้

-ขนำด 8.50x7.10 ม²

บำ้นไมส้องชัน้ มงุดว้ยกระเบือ้งลอนคูส่ขีำว

-ชัน้ลำ่งอำคำรโปร่งมหีอ้งน ้ำ,หอ้งครัว และหอ้งเก็บของ

พืน้เทดว้ยคอนกรตี

-ชัน้บนม ี3 หอ้งนอนและมหีอ้งน ้ำ มรีะเบยีงหนำ้เป็นพืน้ไม ้

-ขนำด 6.5 x 9.04 ม²

บำ้นไมส้องชัน้ มงุดว้ยกระเบือ้งลอนคูส่ขีำว

-ชัน้ลำ่งอำคำรโปร่งมหีอ้งน ้ำ,หอ้งครัว และหอ้งเก็บของ

พืน้เทดว้ยคอนกรตี

-ชัน้บนม ี3 หอ้งนอนและมหีอ้งน ้ำ มรีะเบยีงหนำ้เป็นพืน้ไม ้

-ขนำด 6.5 x 9.04 ม²

บำ้นสองชัน้หลังคำทรงจ่ัว มงุดว้ยกระเบือ้งลอนคูส่ขีำว

-ชัน้ลำ่งท ำดว้ยคอนกรตีทบึมหีอ้งน ้ำและหอ้งโถง

-ชัน้บนม ี2 หอ้งนอนมหีอ้งน ้ำและระเบยีงหนำ้ท ำดว้ยไม ้

-ขนำด 8.50x7.10 ม²

บำ้นสองชัน้หลังคำทรงจ่ัว มงุดว้ยกระเบือ้งลอนคูส่ขีำว

-ชัน้ลำ่งท ำดว้ยคอนกรตีทบึมหีอ้งน ้ำและหอ้งโถง

-ชัน้บนม ี2 หอ้งนอนมหีอ้งน ้ำและระเบยีงหนำ้ท ำดว้ยไม ้

-ขนำด 8.50x7.10 ม²

บำ้นสองชัน้หลังคำทรงจ่ัว มงุดว้ยกระเบือ้งลอนคูส่ขีำว

-ชัน้ลำ่งท ำดว้ยคอนกรตีทบึมหีอ้งน ้ำและหอ้งโถง

-ชัน้บนม ี2 หอ้งนอนมหีอ้งน ้ำและระเบยีงหนำ้ท ำดว้ยไม ้

-ขนำด 8.50x7.10 ม²

บำ้นสองชัน้หลังคำทรงจ่ัว มงุดว้ยกระเบือ้งลอนคูส่ขีำว

-ชัน้ลำ่งท ำดว้ยคอนกรตีทบึมหีอ้งน ้ำและหอ้งโถง

-ชัน้บนม ี2 หอ้งนอนมหีอ้งน ้ำและระเบยีงหนำ้ท ำดว้ยไม ้

-ขนำด 8.50x7.10 ม²

บำ้นสองชัน้หลังคำทรงจ่ัวมงุดว้ยกระเบือ้งลอนคูส่ขีำว

-ชัน้ลำ่งมหีอ้งน ้ำและหอ้งครัวพืน้คอนกรตี

-ชัน้บนม ี2 หอ้งนอนมหีอ้งน ้ำและระเบยีงหนำ้ท ำดว้ยไม ้

-ขนำด 6.07x6.70 ม²

บำ้นสองชัน้หลังคำทรงจ่ัวมงุดว้ยกระเบือ้งลอนคูส่ขีำว

-ชัน้ลำ่งมหีอ้งน ้ำและหอ้งครัวพืน้คอนกรตี

-ชัน้บนม ี2 หอ้งนอนมหีอ้งน ้ำและระเบยีงหนำ้ท ำดว้ยไม ้

-ขนำด 6.07x6.70 ม²

บำ้นพักขำ้รำชกำร 40,000.00      2525 √ 13

บำ้นพักขำ้รำชกำร 40,000.00      2525 √ 12

บำ้นพักขำ้รำชกำร 50,000.00      2525 √ 11

บำ้นพักขำ้รำชกำร 50,000.00      2525 √ 10

บำ้นพักขำ้รำชกำร 50,000.00      2525 √ 9

บำ้นพักขำ้รำชกำร 50,000.00      2525 √ 8

บำ้นพักขำ้รำชกำร 50,000.00       - √ 7

บำ้นพักขำ้รำชกำร 50,000.00      2525 √ 6

บำ้นพักขำ้รำชกำร 60,000.00      2525 √ 5

บำ้นพักขำ้รำชกำร 60,000.00      2525 √ 4

บำ้นพักขำ้รำชกำร 60,000.00      2525 √ 3

บำ้นพักขำ้รำชกำร 60,000.00      2525 √ 2

แบบส ำรวจขอ้มลูอำคำรและสิง่ปลกูสรำ้งของหนว่ยงำนกรมพฒันำทีด่นิ

หนว่ยงำน  ศนูยป์ฏบิตักิำรโครงกำรจดัพฒันำทีด่นิตำมพระรำชประสงคห์นองพลบั-กลดัหลวง

กำรน ำสง่ขึน้ทะเบยีน

บำ้นพักขำ้รำชกำร 60,000.00      2525 √ 1



ล ำดั
บ

สถำนทีต่ัง้ หมำยเลขแปลง รำยกำรสิง่ปลกูสรำ้ง กำรใชป้ระโยชน์
รำคำ ณ วนัทีไ่ด ้

มำ
ปลกูสรำ้
งปี

ขึน้ทะเบี
ยน

หมำยเหตุ

ทะเบยีนทีด่นิ

(ลักษณะรูปทรง) (บำท) ขึน้ทะเบยีน
แลว้

ยังไมข่ ึน้ทะเ
บยีน ล ำดับที่

กำรน ำสง่ขึน้ทะเบยีน

บำ้นสองชัน้หลังคำทรงจ่ัวมงุดว้ยกระเบือ้งลอนคูส่ขีำว

-ชัน้ลำ่งมหีอ้งน ้ำและหอ้งครัวพืน้คอนกรตี

-ชัน้บนม ี2 หอ้งนอนมหีอ้งน ้ำและระเบยีงหนำ้ท ำดว้ยไม ้

-ขนำด 6.07x6.70 ม²

บำ้นสองชัน้หลังคำทรงจ่ัวมงุดว้ยกระเบือ้งลอนคูส่ขีำว

-ชัน้ลำ่งมหีอ้งน ้ำและหอ้งครัวพืน้คอนกรตี

-ชัน้บนม ี2 หอ้งนอนมหีอ้งน ้ำและระเบยีงหนำ้ท ำดว้ยไม ้

-ขนำด 6.07x6.70 ม²

บำ้นไมส้องชัน้เรอืนแถวแฝดมงุกระเบือ้งลอนคูส่ขีำว

-ชัน้ลำ่งมหีอ้งน ้ำและหอ้งครัวพืน้คอนกรตี

-ชัน้บนมหีอ้งนอนฝ่ังละ 2 หอ้ง พืน้ไม ้

-ขนำด 12x6.30 ม²

บำ้นไมส้องชัน้ มงุดว้ยกระเบือ้งลอนคูส่ขีำว

-ชัน้ลำ่งโปร่งเทคอนกรตี

-ชัน้บนม ี3 หอ้งนอนและมหีอ้งน ้ำ มรีะเบยีงหนำ้ พืน้ไม ้

-ขนำด 7.60 x 7.10 ม²

อำคำรไมเ้รอืนแถว 6 หอ้ง ชัน้เดยีวม ี6 หอ้งนอน

หอ้งน ้ำ หอ้งครัว มรีะเบยีง หลังคำทรงจ่ัว พืน้ไม ้หลังคำสงักะสี

-ขนำด 18 x 8.10 ม²

อำคำรไมเ้รอืนแถว 6 หอ้ง ชัน้เดยีวม ี6 หอ้งนอน

หอ้งน ้ำ หอ้งครัว มรีะเบยีง หลังคำทรงจ่ัว พืน้ไม ้หลังคำสงักะสี

-ขนำด 18 x 8.10 ม²

อำคำรไมเ้รอืนแถว 8 หอ้ง ชัน้เดยีวม ี8 หอ้งนอน

หอ้งน ้ำ หอ้งครัว มรีะเบยีง หลังคำทรงจ่ัว พืน้ไม ้หลังคำสงักะสี

-ขนำด 24 x 8.10 ม²

อำคำรชัน้เดยีวทรงปั้นหยำกอ่ดว้ยอฐิ เป็นอำคำรตกึ รือ้ถอนและปรับปรุง

มหีอ้งท ำงำน มหีอ้งรับแขก มหีอ้งประชมุ มหีอ้งน ้ำ 3 หอ้ง  ในปี พ.ศ. 2549 มลูคำ่ 

-ขนำด 16.10 x 16.20 ม² 1,900,000 บำท

อำคำรโรงเรอืนและซอ่มรถยนต ์

-เป็นอำคำรแฝดชัน้เดยีว มหีอ้งเก็บวสัด ุ2 หอ้ง และทีส่ ำหรับ

จอดรถทรงจ่ัวคูต่ดิกัน ตรงกลำงมรีำงน ้ำ 

-ขนำด 13.30 x 38.80 ม²

อำคำรเก็บวสัดแุละผลผลติกำรเกษตร ชัน้บนปดูว้ยไม ้

ชัน้ลำ่งปดูว้ยซเีมนต ์ม ี2 หอ้ง คอื หอ้งเก็บเมล็ดพันธุ์

และหอ้งอบเมล็ดพันธุ ์หลังคำทรงจ่ัว มงุดว้ยกระเบือ้งลอนคูส่ขีำว

-ขนำด 17.20 x 10.73 ม²

โรงเก็บวสัดเุกษตร 

-อำคำรไมช้ัน้เดยีว ม ี3 หอ้ง หลังคำทรงจ่ัวมงุสงักะส ี

เทคอนกรตีพืน้ดนิ 

-ขนำด 6.80 x 15.40 ม²

อำคำรโรงเรอืนคอกววั 

-อำคำรชัน้เดยีว อำคำรโปร่ง มคีอกดักสตัว ์มหีอ้งเหล็ก

ส ำหรับฉีดยำ และชั่งน ้ำหนักววั ทรงหมำแหงน พืน้ดนิ หลังคำสงักะสี

-ขนำด 6.80 x 15.40 ม²

เรอืนเพำะช ำไม ้กึง่ถำวร

-หลังคำ ไมร้ะแนงตเีวน้ระยะ

-ฝำไมร้ะแนงตเีวน้ระยะ

-พืน้ดนิ

โรงไฟฟ้ำ กึง่ถำวร

อำคำรไมช้ัน้เดยีว ทรงเพงิหมำแหงน

กอ่อฐิฉำบปนูสงู 10.0เมตร ตอ่ดว้ยไม ้

กระเบือ้งลอนคู่

บอ่พักน ้ำ ค.ส.ล.

ทรงเหลีย่มผนืผำ้ ลกึ 23.00 เมตร

หอถังน ้ำสงู 15.00 เมตร มัถังเหล็กเก็บน ้ำ 4 ถัง

ควำมจ ุ8 ลบ.ม.

พืน้ไม ้หลังคำสงักะสี [

บอ่พักน ้ำ       20,000.00 2525 √ 29

หอถังเก็บน ้ำ       30,000.00 2525 √ 30

เรอืนเพำะช ำ         20,000.0 2525 √ 27

โรงไฟฟ้ำ       40,000.00 2525 √ 28

โรงเก็บเมล็ดพันธุ์
พชื

      40,000.00 2525 √ 25

โรงเรอืนเลีย้งสตัว์       30,000.00 2525 √ 26

23

โรงเก็บเมล็ดพันธุ์
พชื

60,000.00      2525 √ 24

ส ำนักงำน 100,000.00    2525 √ 22

โรงซอ่มเครือ่งจัก
ร

60,000.00      2525 √

เรอืนแถวพักอำศั

ย
90,000.00      2525 √ 21

เรอืนแถวพักอำศั

ย
90,000.00      2525 √ 19

เรอืนแถวพักอำศั

ย
90,000.00      2525 √ 18

บำ้นพักขำ้รำชกำร 40,000.00      2525 √ 17

บำ้นพักขำ้รำชกำร 60,000.00      2525 √ 16

บำ้นพักขำ้รำชกำร 40,000.00      2525 √ 15

บำ้นพักขำ้รำชกำร 40,000.00      2525 √ 14



ล ำดั
บ

สถำนทีต่ัง้ หมำยเลขแปลง รำยกำรสิง่ปลกูสรำ้ง กำรใชป้ระโยชน์
รำคำ ณ วนัทีไ่ด ้

มำ
ปลกูสรำ้
งปี

ขึน้ทะเบี
ยน

หมำยเหตุ

ทะเบยีนทีด่นิ

(ลักษณะรูปทรง) (บำท) ขึน้ทะเบยีน
แลว้

ยังไมข่ ึน้ทะเ
บยีน ล ำดับที่

กำรน ำสง่ขึน้ทะเบยีน

ถังเก็บน ้ำ ค.ส.ล. 

ทรงกระบอก สงู 4.50 เมตร

อำคำรเก็บน ้ำมันหลอ่ลืน่พรอ้มโรงจอดรถ

แทงคป์ระปำเหล็กทรงสงู

ศำลำเรยีนรู ้(ขำ้งตกึเมล็ดพันธุ)์

อำคำรโรงผลติและเก็บเมล็ดพันธุ์

หอ้งเย็นเก็บเมล็ดพันธุ์

ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์

-สว่นส ำนักงำนฯ

หมำยเหต ุ:

    - สรุปรำยกำรสิง่ปลกูสรำ้งทีข่ ึน้ทะเบยีนทีร่ำชพัสด ุ  จ ำนวน  ......... 30 ...... รำยกำร

    - สรุปรำยกำรสิง่ปลกูสรำ้งทีย่ังไมไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนทีร่ำชพัสด ุ จ ำนวน  .......... 4 ...... รำยกำร

แทงคน์ ้ำ √

ศนูยเ์รยีนรู ้ √

ผลติและรักษำเมล็ดพันธุ์ √

 ไมม่ขีอ้มลู

 ไมม่ขีอ้มลู

2513

2522

########### 2544

ถังเก็บน ้ำ       40,000.00 2525 √ 31

โรงจอดรถ √ ไมม่ขีอ้มลู 2528




