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เรื่อง ขอส่งรายละเอียดข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
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กองคลัง แจ้งให้สถานีพัฒนาที่ดินดาเนินการเร่งรัดตรวจสอบพื้นที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์ หากตรวจสอบแล้วพบว่า
พื้นที่ใดไม่ได้ใช้หรือหมดประโยชน์การใช้พื้นที่ ขอให้ดาเนินการส่งคืนพื้ นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกัน
การบุกรุกในอนาคต ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในการนี้ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีได้ดาเนินการสารวจข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
พบว่ามีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด ตามรายละเอียดข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการแจ้งกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ต่อไป
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แบบฟอร์มที่ 1

รายละเอียดข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
1. ชื่อหน่วยงานที่แจ้งใช้ประโยชน์ในที่ดิน

สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

2. ประเภทที่ดิน หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเลขที่ 31732 (อยู่ระหว่างดาเนินการแจ้งขึ้นเป็นทีร่ าชพัสดุ)
จานวนพื้นที่ทั้งหมด

53

ไร่

2 งาน 64 ตารางวา

3. ที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 74 หมู่ที่ 1 ตาบลหนองพังค่า อาเภอหนองพังค่า จังหวัดอุทัยธานี
4. พื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ปัจจุบันหน่วยงานใช้ประโยชน์จริง (รวมที่จอดรถ ถนน ) 53-2-64 ไร่
ได้แก่ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 6-3-54 ไร่ สระน้า 15-0-76 ไร่ และพื้นที่อื่น ๆ (แปลงสาธิตการเกษตร. แปลง
หญ้าแฝก, แปลงปลูกไม้ยืนต้น และแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ) 31-2-34 ไร่
5. พื้นที่ว่างที่หน่วยงานไม่ได้ใช้ประโยชน์

ไม่มี

6. มีความประสงค์

 ไม่ส่งคืนพื้นที่
ส่งคืนพื้นที่ จานวน ................
หมายเหตุ :
-ให้อธิบายกรณีมีความจาเป็นใช้ประโยชน์พื้นที่
ดาเนินการจัดทาแปลงสาธิตต่าง ๆ อาทิเช่น ศูนย์เรียนรู้ภายในสถานีฯ , แปลงสาธิตการเกษตร , แปลงหญ้าแฝก ,
แปลงปลูกไม้ยืนต้น แปลงสาธิตจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้า และแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ
- ให้อธิบายกรณีไม่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ (ส่งคืนพื้นที่)
......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. .......................................................
ลงขื่อ

........................................................ ผู้รายงาน
(

นางณปภัช วิชาสิทธิ์

)

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ลงขื่อ

...................................................... ผอ.สพข./สพด./ศูนย์
(

นายมานะ ต้นนา

)

ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
วันที่

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

:

แบบฟอร์ มที่ 2

รายละเอียดข้อมูลการใช้ พนื้ ทีข่ องหน่ วยงาน
หน่ วยงาน สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ อุทยั ธานี
สถานที่ต้ งั

สถานี พฒั นาที่ดินอุทยั ธานี
74 หมู่ 1 ตาบลหนองพังค่า

เนื้อที่

ประเภท

(ไร่ -งาน-ตรว.)

เอกสารสิ ทธิ์

53-2-64

หนังสื อสาคัญสาหรับ
ที่หลวงเลขที่ 31732

อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง

สระนา้

(รวมถนนและที่จอดรถ) (ไร่ -งาน-ตรว.)

อื่นๆ

พื้นที่ว่าง

(ไร่ -งาน-ตรว.)

(ไร่ -งาน-ตรว.)

(ไร่ -งาน-ตรว.) (%)

(%)

(%)

(%)

12.83
(6-3-54)

28.31
(15-0-76)

58.86
(31-2-34)

-

หมายเหตุ

พื้นที่อื่น ๆ ได้แก่
-ศูนย์เรี ยนรู้ภายในสถานีฯ

อาเภอเมืองอุทยั ธานี

ออกให้ ณ วันที่

-แปลงสาธิตการเกษตร

จังหวัดอุทยั ธานี

3 มิถุนายน 2529

-แปลงหญ้าแฝก

(อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ

-แปลงปลูกไม้ยืนต้น

แจ้งขึ้นเป็ นที่ราชพัสดุ)

-แปลงสาธิตจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า
-แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตน้ แบบ

ลงชื่อ

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

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

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

แบบฟอร์ มที่ 3

แบบสำรวจข้ อมูลอำคำรและสิ่ งปลูกสร้ ำงของหน่ วยงำนกรมพัฒนำที่ดิน
หน่ วยงำน สถำนีพฒ
ั นำที่ดินอุทัยธำนี

ลำดับ

สถำนที่ต้ งั

หมำยเลข
แปลงทะเบียน

รำยกำร
สิ่ งปลูกสร้ำง

กำรใช้ประโยชน์

(ลักษณะรู ปทรง)

1

สถำนีพฒั นำที่ดินอุทยั ธำนี
74 หมู่ 1 ตำบลหนองพังค่ำ
อำเภอเมืองอุทยั ธำนี
จังหวัดอุทยั ธำนี

-

1.อำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดียว
1.อำคำรสำนักงำน
2.บ้ำน ค.ส.ล. ชั้นเดียว
2.บ้ำนพักข้ำรำชกำร 6 ห้อง
3.บ้ำนพักคนงำน
3.บ้ำนพักคนงำน 4 ครอบครัว
4.ระบบประปำ
4.หอถังน้ ำประปำ
5.ถนนลำดยำงแอสฟัสติกคอนกรี ต 5.ถนนลำดยำง
6.ถนนลำดยำงแคปซิ ล
6.ถนนลำดยำง
7.เสำธง
7.เสำธง
8.โรงจอดรถ
8.โรงจอดรถ

หมำยเหตุ :
- สรุ ปรำยกำรสิ่ งปลูกสร้ำงที่ข้ ึนทะเบียนที่รำชพัสดุ จำนวน .......-......... รำยกำร
- สรุ ปรำยกำรสิ่ งปลูกสร้ำงที่ยงั ไม่ได้ข้ ึนทะเบียนที่รำชพัสดุ จำนวน ........8........ รำยกำร

รำคำ ณ วันที่
ขึ้นทะเบียน
ปลูกสร้ำงปี กำรนำส่ งขึ้นทะเบียน
ได้มำ
ลำดับที่
(บำท)

2,000,000
2,160,000
780,000
1,183,000
1,989,000
400,000
30,000
50,000

ขึ้น
ทะเบียน
แล้ว
2547
2564
2540
2551
2559
2562
2546
2545

ยังไม่ข้ ึน
ทะเบียน









หมำยเหตุ

