บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ โทร. ๐๕๖-๗๒๐๖๓๒
{XXXXXXXXXXXXX}
ที่ {BookID}
วันที่ {XXXXXXXXXXXXX}
{BookDate}
กษ ๐๘๑๕.๐๘/๓๓๑
๓๐
มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขอให้ส่งคืนพื้นที่กรณีไม่ได้ใช้ประโยชน์
เรียน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘
ตามที่ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ขอให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ตรวจสอบข้อมูลการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ พร้อมทั้งแจ้ งเหตุผลความจาเป็นที่ใช้ และไม่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยกรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มที่กาหนด ส่งข้อมูลให้ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น
ในการนี้ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ขอส่งรายละเอียดข้อมูลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของ
หน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นาเสนอ กองคลัง ต่อไป

{Rank} {XXXXXXXXXXXXX}
{Signature}
{XXXXX}
{PersonName}
(นายสมบู
รณ์ ธิจันทร์)
{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}
ผู้อำนวยการสถานี
พัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์
{PositionName1}
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แบบฟอร์ มที่ 2

รายละเอียดข้ อมูลการใช้ พนื้ ที่ของหน่ วยงาน
หน่ วยงาน สถานีพัฒนาที่ดนิ เพชรบูรณ์
สถานทีต่ ้งั

สถานี พฒั นาที่ดินเพชรบูรณ์

เนื้อที่

ประเภท

อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง

สระนา้

อื่นๆ

พื้นทีว่ ่ าง

(ไร่ -งาน-ตรว.)

เอกสารสิ ทธิ์

(รวมถนนและทีจ่ อดรถ)

(ไร่ -งาน-ตรว.)

(ไร่ -งาน-ตรว.)

(ไร่ -งาน-ตรว.)

(ไร่ -งาน-ตรว.) (%)

(%)

(%)

(%)

7.00

29.00
165-0-0

65.00
372-0-0

-

82.79

-

576-0-37

ราชพัสดุ

เลขที่ 45 หมู่ 11 ต.สะเดียง

39-0-37

หมายเหตุ

อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

หน่ วยพัฒนาที่ดินที่ 3(เขาค้อ)
หมู่ 12 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ

122 ไร่

ป่ าสงวนแห่ งชาติ

0.82

16.39
20-0-0

1-0-0

101-0-0

จ.เพชรบูรณ์

ลงชื่อ

................................................................................. ผูร้ ายงาน
(...............................................................................)
ตาแหน่ง ..............................................................................
ลงชื่อ

............................................................................ ผอ.เขต / สถานี / ศูนย์...

( ........................................................................)
ตาแหน่ง .............................................................................
วันที่ .............................................................................

แบบฟอร์ มที่ 3

แบบสำรวจข้ อมูลอำคำรและสิ่ งปลูกสร้ ำงของหน่ วยงำนกรมพัฒนำที่ดิน
หน่ วยงำน สถำนีพัฒนำที่ดินเพชรบูรณ์

ลำดับ

สถำนที่ต้ งั

หมำยเลขแปลง
ทะเบียน

รำยกำร
สิ่ งปลูกสร้ำง

กำรใช้ประโยชน์

(ลักษณะรู ปทรง)
1

สถำนี พฒั นำที่ดินเพชรบูรณ์ เลขที่พช.861 1.อำคำรไม้ช้ นั เดียว
โรงเก็บเมล็ดพันธุ์
2.โรงปุ๋ ยหมัก
โรงปุ๋ ยหมัก
3.อำคำรไม้ช้ นั เดียว
บ้ำนพักข้ำรำชกำร
4.อำคำรไม้ช้ นั เดียว
บ้ำนพักข้ำรำชกำร
5.อำคำรไม้ช้ นั เดียว
บ้ำนพักข้ำรำชกำร
6.อำคำรไม้ช้ นั เดียว
บ้ำนพักข้ำรำชกำร
7.อำคำรไม้ช้ นั เดียว
อำคำรสำนักงำน
8.อำคำรไม้ช้ นั เดียว
บ้ำนพักข้ำรำชกำร
9.อำคำรไม้ช้ นั เดียว
บ้ำนพักข้ำรำชกำร
10.บ้ำนแฝด 2 ชั้น
บ้ำนพักข้ำรำชกำร
11.อำคำรคอนกรี ตเสริ มเหล็ก อำคำรฝึ กอบรม
12.อำคำรคอนหรี ตเสริ มเหล็ก ห้องประชุม
13.อำคำรไม้
บ้ำนพักข้ำรำชกำร
14.อำคำรไม้
บ้ำนพักข้ำรำชกำร
15.อำคำรไม้
บ้ำนพักข้ำรำชกำร

รำคำ ณ วันที่ไ
ขึ้นทะเบีย
ปลูกสร้ำงปี กำรนำส่ งขึ้นทะเบียน
ด้มำ
นลำดับที่
(บำท)
42,000.00
5,400.00
78,750.00
78,750.00
78,750.00
78,750.00
180,000.00
65,000.00
112,000.00
144,000.00

ขึ้นทะเบียน ยังไม่ข้ ึน
แล้ว ทะเบียน
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
2537 P
2537 P
2537 P
2537 P
3537 P

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
590
591
592
593
594

หมำยเหตุ

16.ถังซี เมนต์
17.โรงสู บน้ ำ คอนกรี ต
18.หอถังน้ ำ(เหล็ก)
19.โรงจอดรถยนต์
20.โรงจอดรถยนต์
21.โรงจอดรถยนต์
22.รั้วเสำเข็ม คสล.อัดแรง
23.ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
24.ห้องแถว 4 ห้อง
25.ห้องแถว 4 ห้อง
26.ห้องแถว 4 ห้อง
27.อำคำรสำนักงำน ชั้นเดียว
28.อำคำรคอนกรี ต
29.อำคำร คสล. 1 ชั้น
30.อำคำร คสล. 1 ชั้น
31.อำคำร คสล. 1 ชั้น
32.อำคำร คสล. 1 ชั้น
33.อำคำร คสล. 1 ชั้น

ถังพักน้ ำ
โรงสู บน้ ำ
หอถังน้ ำปะปำ
โรงจอดรถยนต์
โรงจอดรถยนต์
โรงจอดรถยนต์
รั้วเสำคอนกรี ตอัดแรง
ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
บ้ำนพักคนงำน
บ้ำนพักคนงำน
บ้ำนพักคนงำน
อำคำรสำนักงำน
ป้ อมยำม
สำนักงำนและโกดังเก็บปุ๋ ย
โรงเก๋ บเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด
โรงงำนผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
โรงงำนผลิตปุ๋ ยหมัก
อำคำรผลิตปุ๋ ยชีวภำพ

หมำยเหตุ :
- สรุ ปรำยกำรสิ่ งปลูกสร้ำงที่ข้ ึนทะเบียนที่รำชพัสดุ จำนวน ......20.......... รำยกำร
- สรุ ปรำยกำรสิ่ งปลูกสร้ำงที่ยงั ไม่ได้ข้ ึนทะเบียนที่รำชพัสดุ จำนวน ....13...... รำยกำร

615,000.00
2,230,000.00
40,000.00
150,000.00
250,000.00
1,500,000.00
40,000.00
281,502.08
274,689.95
252,767.31
260,345.63
220,376.87

2558
2559
2515
2525
2542
2542
2545
2549
2549
2549
2549
2549

P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1062
1063
1064
1065
1066

รง.ปุ๋ ย
รง.ปุ๋ ย
รง.ปุ๋ ย
รง.ปุ๋ ย
รง.ปุ๋ ย

แบบฟอร์มที� 2

รายละเอียดข้อมูลการใช้พื�นที�ของหน่วยงาน
หน่วยงาน สถานีพัฒนาที�ดินเพชรบูรณ์
สถานที�ตั�ง

หน่วยพัฒนาที�ดินที� 3(เขาค้อ)
หมู่ 12 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ

เนื�อที�

ประเภท

อาคารและสิ�งปลูกสร้าง

สระนํ�า

อื�นๆ

พื�นที�ว่าง

(ไร่-งาน-ตรว.)

เอกสารสิทธิ�

(รวมถนนและที�จอดรถ)

(ไร่-งาน-ตรว.)

(ไร่-งาน-ตรว.)

(ไร่-งาน-ตรว.)

(ไร่-งาน-ตรว.) (%)

(%)

(%)

(%)

82.79

-

122 ไร่

ป่าสงวนแห่งชาติ

0.82

16.39
20-0-0

1-0-0

หมายเหตุ

101-0-0

จ.เพชรบูรณ์

ลงชื�อ

................................................................................. ผู้รายงาน
(...............................................................................)
ตําแหน่ง ..............................................................................
ลงชื�อ

............................................................................ ผอ.เขต / สถานี / ศูนย์...

( ........................................................................)
ตําแหน่ง .............................................................................

แบบฟอร์มที� 3

แบบสํารวจข้อมูลอาคารและสิ�งปลูกสร้างของหน่วยงานกรมพัฒนาที�ดิน
หน่วยงาน สถานีพัฒนาที�ดินเพชรบูรณ์

ลําดับ

สถานที�ตั�ง

หมายเลข
แปลงทะเบียน

รายการ
สิ�งปลูกสร้าง

การใช้ประโยชน์

(ลักษณะรูปทรง)

1

หน่วยพัฒนาที�ดินที� 3(เขาค้อ)
หมู่ 12 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์

1.อาคารพัก
2.อาคารไม้ชั�นเดียว
3.อาคารไม้ชั�นเดียว
4.อาคารไม้ชั�นเดียว
5.อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ศาลาพัก
โรงเก็บพัสดุ
บ้านพักคนงาน
อาคารฝึกอบรม
อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโน
โลยีการพัฒนาที�ดิน

หมายเหตุ :
- สรุปรายการสิ�งปลูกสร้างที�ขึ�นทะเบียนที�ราชพัสดุ จํานวน ......0.......... รายการ
- สรุปรายการสิ�งปลูกสร้างที�ยังไม่ได้ขึ�นทะเบียนที�ราชพัสดุ จํานวน ....5...... รายการ

ขึ�น
ราคา ณ วันที�
ปลูกสร้างปี การนําส่งขึ�นทะเบียน ทะเบียน
ได้มา
ลําดับที�
(บาท)
ขึ�น
ยังไม่
ทะเบียน ขึ�น
แล้ว ทะเบียน





1,690,000.00
2558

หมายเหตุ

