
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร  โทร. ๐๕๖-๙๙๐๐๓๔                                       

ที ่  {BookID} วันที่   {BookDate} 

เรื่อง การส่งคืนพ้ืนที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘   

ตามหนังสือกลุ่มบริหารสินทรัพย์ ที่  กษ  ๐๘๐๓.๐๘/๔๗๒  ลงวันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  
ให้สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร  ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่กรณีไม่ได้ใช้ประโยชน์  ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  นั้น 

ในการนี้   สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร    ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ในกรณีท่ีไม่ได้ใช้
ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว  ไม่มีพ้ืนที่ที่จะส่งคืน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน าเสนอกลุ่มบริหารสินทรัพย์  กองคลัง ต่อไป                 
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ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร





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.)   (%) (%) (%) (%)

สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 73-0-0 ไร ที่สาธารณะประโยชน 2.73% 8.22% 89.05%

19  ม.2  ตําบลโรงชาง หนังสือสําคัญสําหรับ (1-99-29) (6-00-06) (65-00-65) -

อําเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร ที่หลวง เลขที่

2364/2509

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

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

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

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

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

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

รายละเอียดขอมูลการใชพื้นที่ของหนวยงาน

หนวยงาน สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร



แบบฟอรมที่ 3

ลําดับ สถานที่ตั้ง หมายเลขแปลงทะเบียน
รายการ

สิ่งปลูกสราง
การใชประโยชน

ราคา ณ วันที่
ไดมา

ปลูกสรางป
ขึ้นทะเบียน

ลําดับที่
หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น
ทะเบียน

แลว

ยังไมขึ้น
ทะเบียน

1 สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร ที่สาธารณะประโยชน 1. รั้ว กําหนดขอบเขต       466,000 2557 
19  ม.2  ตําบลโรงชาง หนังสือสําคัญสําหรับ 2. ลานตากเมล็ดพันธุ ใชตากเมล็ดพันธุ       405,000 2555 
อําเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร ที่หลวง เลขที่ 3. โรงเก็บพัสดุ ใชเก็บพัสดุ       518,000 2552 

2364/2509 4. โรงจอดรถยนต ใชจอดรถยนต         99,400 2552 
5. ปอมยาม ปอมยาม         46,000 2550 
6. หองน้ํา-หองสวม หองน้ํา-หองสวม         44,000 2550 
7. บานพักขาราชการ 
ระดับ 5-6 ใชพักอาศัย

      404,000

2536


8. บานพักขาราชการ 
ระดับ 5-6 ใชพักอาศัย

      404,000

2536


9. บานพักขาราชการ 
ระดับ 3-4 ใชพักอาศัย

      324,000

2536


10. บานพักขาราชการ 
ระดับ 3-4 ใชพักอาศัย

      324,000

2536


11. บานพักคนงาน 4 
ครอบครัว ใชพักอาศัย

      700,000

2536


แบบสํารวจขอมูลอาคารและสิ่งปลูกสรางของหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน

หนวยงาน  สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร

การนําสงขึ้นทะเบียน



ลําดับ สถานที่ตั้ง หมายเลขแปลงทะเบียน
รายการ

สิ่งปลูกสราง
การใชประโยชน

ราคา ณ วันที่
ไดมา

ปลูกสรางป
ขึ้นทะเบียน

ลําดับที่
หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น
ทะเบียน

แลว

ยังไมขึ้น
ทะเบียน

การนําสงขึ้นทะเบียน

12. บานพักคนงาน 4 
ครอบครัว ใชพักอาศัย

      700,000

2536


13. อาคารที่ทําการ อาคารสํานักงาน    1,199,000 2536 
14. อาคารศูนยการ
เรียนรูการพัฒนาที่ดิน

ศูนยการเรียนรู
การพัฒนาที่ดิน

1

2500


15. โรงเก็บพัสดุ ใชเก็บพัสดุ 1 2500 
16. ปายสํานักงาน ปายสํานักงาน 1 2500 
17. หอถังน้ํา หอถังน้ํา 1 2500 
18. เสาธง สูง 12 เมตร เสาธง 1 2500 
19. เสาอากาศวิทยุ เสาอากาศวิทยุ 1 2500 

หมายเหตุ :

    - สรุปรายการสิ่งปลูกสรางที่ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ   จํานวน  ........-........ รายการ

    - สรุปรายการสิ่งปลูกสรางที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ  จํานวน  ......19..... รายการ
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