
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี  โทร. ๐๕๖-๙๘๒๖๒๔                                       

ที ่  {BookID} วันที่   {BookDate} 

เรื่อง ขอส่งรายละเอียดข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙   

ตามหนังสือที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๔๗๒ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กลุ่มบริหารสินทรัพย์  
กองคลัง แจ้งให้สถานีพัฒนาที่ดินด าเนินการเร่งรัดตรวจสอบพ้ืนที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์ หากตรวจสอบแล้วพบว่า
พ้ืนที่ใดไม่ได้ใช้หรือหมดประโยชน์การใช้พ้ืนที่ ขอให้ด าเนินการส่งคืนพื้นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือป้องกัน
การบุกรุกในอนาคต ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว 
พบว่ามีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด ตามรายละเอียดข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน                
ที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการแจ้งกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ต่อไป                 
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ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี



 
แบบฟอร์มที่ 1 

 

รายละเอียดข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของหนว่ยงานกรมพัฒนาที่ดิน 
 

1. ชื่อหน่วยงานที่แจ้งใช้ประโยชน์ในที่ดิน   สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี      

2. ประเภทที่ดิน หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเลขที่ 31732 (อยู่ระหว่างด าเนินการแจ้งขึ้นเป็นทีร่าชพัสดุ) 

 จ านวนพื้นที่ท้ังหมด        53 ไร่     2 งาน  64 ตารางวา      

3. ที่ตั้ง    สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี  74  หมู่ที่ 1  ต าบลหนองพังค่า  อ าเภอหนองพังค่า   จังหวัดอุทัยธานี  

4. พื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ปัจจุบันหน่วยงานใช้ประโยชน์จริง (รวมที่จอดรถ ถนน )    53-2-64 ไร่    

     ได้แก่ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 6-3-54 ไร่  สระน้ า 15-0-76 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ (แปลงสาธิตการเกษตร. แปลง

หญ้าแฝก, แปลงปลูกไมย้ืนต้น และแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ) 31-2-34 ไร่   

5. พื้นที่ว่างที่หน่วยงานไม่ได้ใช้ประโยชน์  ไม่มี        

6. มีความประสงค์ 

 ไม่ส่งคืนพ้ืนที่ 

 ส่งคืนพื้นท่ี  จ านวน ................   

หมายเหตุ : 

-ให้อธิบายกรณีมีความจ าเป็นใช้ประโยชน์พื้นที่ 

ด าเนินการจัดท าแปลงสาธิตต่าง ๆ อาทิเช่น ศูนย์เรียนรู้ภายในสถานีฯ , แปลงสาธิตการเกษตร , แปลงหญ้าแฝก , 

แปลงปลูกไมย้ืนต้น แปลงสาธิตจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ    : 

- ให้อธิบายกรณีไม่ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี (ส่งคืนพ้ืนที่)  

................................................................ ......................................................................................................................

.............................................................................................................................. ....................................................... 

 
 

     ลงขื่อ   ........................................................ ผู้รายงาน 

        (      นางณปภัช   วิชาสิทธิ ์ ) 

     ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

 

ลงขื่อ   ...................................................... ผอ.สพข./สพด./ศูนย ์

        (        นายมานะ   ต้นนา ) 

     ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี   

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

 



แบบฟอร์มที่ 2

สถานที่ตั้ง เนื้อที่ ประเภท อาคารและส่ิงปลูกสร้าง สระน า้ อ่ืนๆ พื้นที่ว่าง หมายเหตุ

(ไร่-งาน-ตรว.) เอกสารสิทธ์ิ (รวมถนนและที่จอดรถ) (ไร่-งาน-ตรว.) (ไร่-งาน-ตรว.) (ไร่-งาน-ตรว.)

(ไร่-งาน-ตรว.)   (%) (%) (%) (%)

สถานีพฒันาท่ีดินอุทยัธานี 53-2-64 หนงัสือส าคญัส าหรับ 12.83 28.31 58.86 - พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่

74 หมู่ 1 ต าบลหนองพงัคา่ ท่ีหลวงเลขท่ี 31732 (6-3-54) (15-0-76) (31-2-34) -ศนูยเ์รียนรู้ภายในสถานีฯ

อ าเภอเมืองอุทยัธานี ออกให้ ณ วนัท่ี -แปลงสาธิตการเกษตร

จงัหวดัอุทยัธานี 3 มิถุนายน 2529 -แปลงหญา้แฝก

(อยูร่ะหว่างด าเนินการ -แปลงปลูกไมย้ืนตน้

แจง้ข้ึนเป็นท่ีราชพสัดุ) -แปลงสาธิตจดัระบบอนุรักษดิ์นและน ้า

-แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตน้แบบ

ลงช่ือ       .................................................................................   ผูร้ายงาน

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

ต าแหน่ง   ..............................................................................

ลงช่ือ        ............................................................................    ผอ.เขต / สถานี / ศูนย.์..

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

ต าแหน่ง   .............................................................................

วนัท่ี         .............................................................................

รายละเอยีดข้อมูลการใช้พืน้ทีข่องหน่วยงาน

หน่วยงาน สถานีพฒันาทีด่นิอุทยัธานี



แบบฟอร์มที่ 3

ล ำดบั สถำนท่ีตั้ง
หมำยเลข

แปลงทะเบียน
รำยกำร

ส่ิงปลูกสร้ำง
กำรใชป้ระโยชน์

รำคำ ณ วนัท่ี
ไดม้ำ

ปลูกสร้ำงปี
ข้ึนทะเบียน
ล ำดบัท่ี

หมำยเหตุ

(ลกัษณะรูปทรง) (บำท) ข้ึน
ทะเบียน
แลว้

ยงัไม่ข้ึน
ทะเบียน

1 สถำนีพฒันำท่ีดินอุทยัธำนี - 1.อำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดียว 1.อำคำรส ำนกังำน 2,000,000      2547 

74 หมู่ 1 ต ำบลหนองพงัคำ่ 2.บำ้น ค.ส.ล. ชั้นเดียว 2.บำ้นพกัขำ้รำชกำร 6 หอ้ง 2,160,000 2564 

อ ำเภอเมืองอุทยัธำนี 3.บำ้นพกัคนงำน 3.บำ้นพกัคนงำน 4 ครอบครัว 780,000 2540 

จงัหวดัอุทยัธำนี 4.ระบบประปำ 4.หอถงัน ้ำประปำ 1,183,000 2551 

5.ถนนลำดยำงแอสฟัสติกคอนกรีต 5.ถนนลำดยำง 1,989,000 2559 

6.ถนนลำดยำงแคปซิล 6.ถนนลำดยำง 400,000 2562 

7.เสำธง 7.เสำธง 30,000 2546 

8.โรงจอดรถ 8.โรงจอดรถ 50,000 2545 

หมำยเหตุ :

    - สรุปรำยกำรส่ิงปลูกสร้ำงท่ีข้ึนทะเบียนท่ีรำชพสัดุ   จ  ำนวน  .......-......... รำยกำร
    - สรุปรำยกำรส่ิงปลูกสร้ำงท่ียงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียนท่ีรำชพสัดุ  จ  ำนวน  ........8........ รำยกำร

แบบส ำรวจข้อมูลอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงของหน่วยงำนกรมพฒันำที่ดิน

หน่วยงำน  สถำนีพฒันำที่ดินอุทัยธำนี

กำรน ำส่งข้ึนทะเบียน




