
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   สถานีพัฒนาที่ดินก าแพงเพชร  โทร. ๐๕๕-๗๐๕๗๓๕                                       

ที ่  {BookID} วันที ่  {BookDate} 

เรื่อง รายงานการตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙   

ตามที่กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ได้แจ้งให้ สพด. กรอกข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลการใช้
ประโยชน์พื้นที่ (แบบฟอร์ม ๑ – ๓) ส่งให้กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น 

ในการนี้ สถานีพัฒนาที่ดินก าแพงเพชร ได้ด าเนินการกรอกข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ (แบบฟอร์ม ๑ – ๓) เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบฟอร์มเพ่ือขอให้ สพข.๙ ส่งให้กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์ กองคลัง ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                 
 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๑๖.๐๙/๕๘๒ {XXXXXXXXXXXXX}๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นายธเนตร ภู่เจริญ)

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร



 

แบบฟอรมที ่1 

 

รายละเอียดขอมลูการใชประโยชนในทีด่นิของหนวยงานกรมพฒันาทีด่นิ 
 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน  สถานีพัฒนาท่ีดินกําแพงเพชร 

2. ประเภทท่ีดิน  ท่ีราชพัสดุ แปลงหมายเลขท่ี กพ.621 จํานวนพ้ืนท่ีท้ังหมด 24 – 0 – 37.30 ไร 

3. ท่ีตั้ง ตําบลคลองแมลาย อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

4. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจบุันหนวยงานใชประโยชนจริง (รวมท่ีจอดรถ ถนน )  24 ไร 

     ไดแก ใชเปนแปลงสาธิตปลูกปอเทือง 10 ไร และมันสําปะหลัง 14 ไร 

5. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน........................-......................................................................................... 

6. มีความประสงค 

 ไมสงคืนพ้ืนท่ี 

 สงคืนพ้ืนท่ี  จํานวน ................   

หมายเหต ุ: 

 -ใหอธิบายกรณีมีความจําเปนใชประโยชนพ้ืนท่ี 

 1. ใชเปนแปลงสาธิตปลูกปอเทือง 

 2. ใชปลูกมันสําปะหลัง 

- ใหอธิบายกรณีไมใชประโยชนในพ้ืนท่ี (สงคืนพ้ืนท่ี)  

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

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

 

     ลงข่ือ                             ผูรายงาน 

            (นางสาวทิวาพร  โนภชิัย) 

     ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

 

ลงข่ือ               ผอ.สพข./สพด./ศูนย 

                (นายธเนตร  ภูเจริญ) 

     ตําแหนง  ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินกําแพงเพชร  

      วันท่ี       30   มิถุนายน 2564 



 

 

แบบฟอรมที ่1 

 

รายละเอียดขอมลูการใชประโยชนในทีด่นิของหนวยงานกรมพฒันาทีด่นิ 
 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลและสถานีอนามัยคลองแมลาย 

2. ประเภทท่ีดิน  ท่ีราชพัสดุ แปลงหมายเลขท่ี กพ.622 จํานวนพ้ืนท่ีท้ังหมด 2 – 0 – 45 ไร 

3. ท่ีตั้ง ตําบลคลองแมลาย อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

4. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง (รวมท่ีจอดรถ ถนน )  2 ไร 

     ไดแก สํานักงาน อบต. สถานีอนามัย 

5. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน........................-......................................................................................... 

6. มีความประสงค 

 ไมสงคืนพ้ืนท่ี 

 สงคืนพ้ืนท่ี  จํานวน ................   

หมายเหต ุ: 

 -ใหอธิบายกรณีมีความจําเปนใชประโยชนพ้ืนท่ี 

 สํานักงาน อบต. สถานีอนามัย 

- ใหอธิบายกรณีไมใชประโยชนในพ้ืนท่ี (สงคืนพ้ืนท่ี)  

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

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

 

     ลงข่ือ                             ผูรายงาน 

            (นางสาวทิวาพร  โนภชิัย) 

     ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

ลงข่ือ               ผอ.สพข./สพด./ศูนย 

                (นายธเนตร  ภูเจริญ) 

     ตําแหนง  ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินกําแพงเพชร  

      วันท่ี       30   มิถุนายน 2564 

 

 



 

แบบฟอรมที ่1 

 

รายละเอียดขอมลูการใชประโยชนในทีด่นิของหนวยงานกรมพฒันาทีด่นิ 
 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลและสถานีอนามัยคลองแมลาย 

2. ประเภทท่ีดิน  ท่ีราชพัสดุ แปลงหมายเลขท่ี กพ.623 จํานวนพ้ืนท่ีท้ังหมด 3 – 1 – 7 ไร 

3. ท่ีตั้ง ตําบลคลองแมลาย อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

4. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง (รวมท่ีจอดรถ ถนน )  3 ไร 

     ไดแก สํานักงาน อบต. สถานีอนามัย 

5. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน........................-......................................................................................... 

6. มีความประสงค 

 ไมสงคืนพ้ืนท่ี 

 สงคืนพ้ืนท่ี  จํานวน ................   

หมายเหต ุ: 

 -ใหอธิบายกรณีมีความจําเปนใชประโยชนพ้ืนท่ี 

 สํานักงาน อบต. สถานีอนามัย 

- ใหอธิบายกรณีไมใชประโยชนในพ้ืนท่ี (สงคืนพ้ืนท่ี)  

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

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

 

     ลงข่ือ                             ผูรายงาน 

            (นางสาวทิวาพร  โนภชิัย) 

     ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

 

ลงข่ือ               ผอ.สพข./สพด./ศูนย 

                (นายธเนตร  ภูเจริญ) 

     ตําแหนง  ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินกําแพงเพชร  

      วันท่ี       30   มิถุนายน 2564 

 

 



 

 

แบบฟอรมที ่1 

 

รายละเอียดขอมลูการใชประโยชนในทีด่นิของหนวยงานกรมพฒันาทีด่นิ 
 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน  สถานีพัฒนาท่ีดินกําแพงเพชร 

2. ประเภทท่ีดิน  ท่ีราชพัสดุ แปลงหมายเลขท่ี กพ.665 จํานวนพ้ืนท่ีท้ังหมด 5 – 0 – 90 ไร 

3. ท่ีตั้ง ตําบลคลองแมลาย อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

4. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง (รวมท่ีจอดรถ ถนน )  5 ไร 

     ไดแก งานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา เพ่ือเปนจุดเรียนรูตนแบบโครงการ 1 ตําบล ๑ กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
 ปงบประมาณ 2563 

 

5. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน........................-......................................................................................... 

6. มีความประสงค 

 ไมสงคืนพ้ืนท่ี 

 สงคืนพ้ืนท่ี  จํานวน ................   

หมายเหต ุ: 

 -ใหอธิบายกรณีมีความจําเปนใชประโยชนพ้ืนท่ี 

    จุดเรียนรูตนแบบโครงการ 1 ตําบล ๑ กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ปงบประมาณ 2563 

 

- ใหอธิบายกรณีไมใชประโยชนในพ้ืนท่ี (สงคืนพ้ืนท่ี)  

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

     ลงข่ือ                             ผูรายงาน 

            (นางสาวทิวาพร  โนภชิัย) 

     ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

 

ลงข่ือ               ผอ.สพข./สพด./ศูนย 

                (นายธเนตร  ภูเจริญ) 

     ตําแหนง  ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินกําแพงเพชร  

      วันท่ี       30   มิถุนายน 2564 

 



 

 

แบบฟอรมที ่1 

 

รายละเอียดขอมลูการใชประโยชนในทีด่นิของหนวยงานกรมพฒันาทีด่นิ 
 
 

1. ชื่อหนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน  สถานีพัฒนาท่ีดินกําแพงเพชร 

2. ประเภทท่ีดิน  ท่ีราชพัสดุ แปลงหมายเลขท่ี กพ.407 จํานวนพ้ืนท่ีท้ังหมด 24 – 2 – 15.18 ไร 

3. ท่ีตั้ง ตําบลอางทอง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

4. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง (รวมท่ีจอดรถ ถนน )  24 – 2 – 15.18  ไร 

     ไดแก อาคารสํานักงานสถานีพัฒนาท่ีดินกําแพงเพชร,บานพักเจาหนาท่ี,โรงเก็บเมล็ดพันธุ,โรงจอดรถ,โรงเก็บปุย
หมัก 

 

5. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน........................-......................................................................................... 

6. มีความประสงค 

 ไมสงคืนพ้ืนท่ี 

 สงคืนพ้ืนท่ี  จํานวน ................   

หมายเหต ุ: 

 -ใหอธิบายกรณีมีความจําเปนใชประโยชนพ้ืนท่ี 

    อาคาร/สิ่งปลูกสราง สํานักงานสถานีพัฒนาท่ีดินกําแพงเพชร 

 

- ใหอธิบายกรณีไมใชประโยชนในพ้ืนท่ี (สงคืนพ้ืนท่ี)  

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

 

     ลงข่ือ                             ผูรายงาน 

            (นางสาวทิวาพร  โนภชิัย) 

     ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

 

ลงข่ือ               ผอ.สพข./สพด./ศูนย 

                (นายธเนตร  ภูเจริญ) 

     ตําแหนง  ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินกําแพงเพชร  

      วันท่ี       30   มิถุนายน 2564 



แบบฟอร์มที� 2

สถานที�ตั�ง เนื�อที� ประเภท อาคารและสิ�งปลูกสร้าง สระนํ�า อื�นๆ พื�นที�ว่าง หมายเหตุ

(ไร-่งาน-ตรว.) เอกสารสิทธิ� (รวมถนนและที�จอดรถ) (ไร-่งาน-ตรว.) (ไร-่งาน-ตรว.) (ไร-่งาน-ตรว.)

(ไร-่งาน-ตรว.)   (%) (%) (%) (%)

148 ม.3 ต.คลองแม่ลาย อ.

เมือง จ.กําแพงเพชร

24-2-15.18

ที่ราชพัสดุ แปลง
หมายเลขที่ กพ.
407

15-0-0 5-0-0 4-0-0 15.18
อาคารสํานักงานสถานีพัฒนาที�ดิน

กําแพงเพชร

70 20 8 2

สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลและสถานี
อนามัยคลองแมลาย

3-1-7.00

ที่ราชพัสดุ แปลง
หมายเลขที่ กพ.
623 3-1-7.00

สํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลและสถานีอนามัยคลองแมลาย

100

สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลและสถานี
อนามัยคลองแมลาย

2-0-45.00

ที่ราชพัสดุ แปลง
หมายเลขที่ กพ.
622 2-0-45.00

สํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลและสถานีอนามัยคลองแมลาย

100

148 ม.3 ต.คลองแม่ลาย อ.

เมือง จ.กําแพงเพชร

24-0-37.30

ที่ราชพัสดุ แปลง
หมายเลขที่ กพ.
621

24-0-37.30 แปลงสาธิตปลูกปอเทือง 10 ไร 
และมันสําปะหลัง 14 ไร

100

148 ม.3 ต.คลองแม่ลาย อ.

เมือง จ.กําแพงเพชร

5-0-90

ที่ราชพัสดุ แปลง
หมายเลขที่ กพ.
665

5-0-90

จุดเรียนรูตนแบบโครงการ 1 ตําบล
 ๑ กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
ปงบประมาณ 2563

100

ลงชื�อ       .................................................................................   ผู้รายงาน

รายละเอียดขอมูลการใชพื้นที่ของหนวยงาน

หนวยงาน สถานีพัฒนาที่ดินกําแพงเพชร



แบบฟอร์มที� 3

ลําดับ สถานที่ตั้ง
หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ

สิ�งปลูกสร้าง
การใชประโยชน ราคา ณ วันที่ไดมา ปลูกสรางป

ขึ�นทะเบียน

ลําดับที�
หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ�น

ทะเบียน

แล้ว

ยังไม่ขึ�น

ทะเบียน

1

148 ม.3 ต.คลองแม

ลาย อ.เมือง จ.

กําแพงเพชร

ทีราชพัสดุ 

แปลง

หมายเลขที่ 

กพ 407

1. อาคารสํานักงาน ปฎิบัติงาน

1,240,000

2525 

2. บานพักขาราชการ ระดับ 7-8  ชั้นเอก บานพัก 330,000 2529 

3. โรงเก็บวัสดุ โรงเก็บวัสดุ 49,000 2510 

4. โรงเก็บเมล็ดพันธุ เก็บเมล็ดพันธุ 68,000.00     2510 

5. ลานตากเมล็ดพันธุ ตากเมล็ดพันธุ 27,000 2518 

6. บานพักขาราชการ 2 ชั้น  บานพักขาราชการ - 2526 

7. บานพักขาราชการ 2 ชั้น  บานพักขาราชการ - 2526 

8. บานพักคนงาน อาคารแถว 3 หอง คอนกรีต บานพักเจาหนาที่ 700,000.00   2550 

9. โรงเรือนการเกษตร โรงเรือนการเกษตร 245,000.00   2552 

10. บานพักคนงาน อาคารแถว  6 หอง คอนกรีต ที่พักเจาหนาที่ 2,190,000 2558 

11. รั้วสถานี คอนกรีต  รั้วสถานี คอนกรีต 1,226,660 2558 
12. บานพักขาราชการ 2 ชั้น  ระดับ 1-2   ชั้น

จัตวา ไดงบประปรุงซอมแซมป 2561 ที่พักเจาหนาที่ 252,000 2561


13. บานพักขาราชการ 2 ชั้น  ระดับ 1-2  ชั้น

จัตวา ไดงบประปรุงซอมแซมป 2561 ที่พักเจาหนาที่ 395,000 2561


แบบสํารวจข้อมูลอาคารและสิ�งปลูกสร้างของหน่วยงานกรมพัฒนาที�ดิน

หน่วยงาน  สถานีพัฒนาที�ดินกําแพงเพชร

การนําส่งขึ�นทะเบียน



แบบฟอร์มที� 3

ลําดับ สถานที่ตั้ง
หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ

สิ�งปลูกสร้าง
การใชประโยชน ราคา ณ วันที่ไดมา ปลูกสรางป

ขึ�นทะเบียน

ลําดับที�
หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ�น

ทะเบียน

แล้ว

ยังไม่ขึ�น

ทะเบียน

แบบสํารวจข้อมูลอาคารและสิ�งปลูกสร้างของหน่วยงานกรมพัฒนาที�ดิน

หน่วยงาน  สถานีพัฒนาที�ดินกําแพงเพชร

การนําส่งขึ�นทะเบียน

14. โรงจอดรถยนต คอนกรีต  ไดงบประปรุง

ซอมแซมป 2561 จอดรถยนต 350,000 2561


15. โรงจอดรถยนต คอนกรีต  ไดงบประปรุง

ซอมแซมป 2562 จอดรถยนต 410,976 2562


16. โรงเก็บปุยหมัก  ไดงบประปรุงซอมแซมป 

2562 เก็บปุยหมัก 200,000 2562


หมายเหตุ :

    - สรุปรายการสิ�งปลูกสร้างที�ขึ�นทะเบียนที�ราชพัสดุ   จํานวน 3  รายการ

    - สรุปรายการสิ�งปลูกสร้างที�ยังไม่ได้ขึ�นทะเบียนที�ราชพัสดุ  จํานวน  13 รายการ
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