
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง  โทร. ๐๕๔-๒๖๙๕๖๙                                       

ที ่  {BookID} วันที ่  {BookDate} 

เรื่อง ขอให้ส่งคืนพ้ืนที่ในกรณีท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖   

ตามหนังสือที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๔๗๒ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ลงวันที่  ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๔  เรื่อง  ขอให้ส่งคืนพ้ืนที่ในกรณีไม่ได้ใช้ประโยชน์ ตามที่กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง พิจารณาแล้ว
เห็นว่า เพื่อให้การด าเนินการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่อยู่ในความครอบครองดูแลของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคเกิด
ประโยชน์สูงสุด มีการบริหารจัดการพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน และป้องกัน
การบุกรุกซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต จึงให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค ตรวจสอบพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ว่ามีพ้ืนที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือไม่ และถ้ามีพ้ืนที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ด าเนินการส่งคืนพ้ืนที่ให้กับหน่วยงานที่
รับผิดชอบเพื่อป้องกันการบุกรุกในอนาคต นั้น 

ในการนี้ สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง จึงขอส่งข้อมูลการใช้ประโยชย์ที่ดินของหน่วยงานกรม
พัฒนาที่ดินตามแบบฟอร์มที่ ๑,   แบบฟอร์มที่ ๒  และแบบฟอร์มที่ ๓  ที่ทางกลุ่มบริหารสินทรัพย์ก าหนดมา  
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา เสนอ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง เพ่ือด าเนินการต่อไป                
 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๑๓.๑๐/๒๕๔๒ {XXXXXXXXXXXXX}๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นายสุชาติ เหรียญทอง)

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง



 

แบบฟอรม์ท่ี 1 

 

รายละเอียดข้อมลูการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของหน่วยงานกรมพฒันาท่ีดิน 

 

 

1. ชือ่หน่วยงานทีแ่จง้ใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ .........สถานีพฒันาทีด่นิลาํปาง

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

2. ประเภททีด่นิ ......ทีร่าชพสัดุ..แปลงที ่ลป. 36 ....จาํนวนพืน้ทีท่ ัง้หมด .......790-03- 86.40 ไร.่.................. 

3. ทีต่ ัง้ ......สถานีพฒันาทีด่นิลาํปาง  ม.4  ต.เวยีงตาล  อ.หา้งงฉตัร  จ.ลาํปาง

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

4. พืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์ทีปั่จจุบนัหน่วยงานใชป้ระโยชน์จรงิ (รวมทีจ่อดรถ ถนน ).... 790-3- 86.40 ไร.่............. 

     ไดแ้ก่ ......โครงการปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรต ิพระเจา้อยูห่วั (ไมโ้ตเรว็) 310 ไร,่ โครงการปลกูป่าเฉลมิพระ

เกยีรต ิสมเดจ็ยา่ (ไมโ้ตเรว็) 65 ไร ่ และโครงการอนุรกัษ์พนัธุพ์ชื สมเดจ็พระเทพฯ (ไมโ้ตเรว็) 415-3-86.40 

ไร.่......... 

5. พืน้ทีว่า่งทีห่น่วยงานไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์

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

6. มคีวามประสงค ์

  ไมส่ง่คนืพืน้ที ่ 

    สง่คนืพืน้ที ่ จาํนวน ........................   

หมายเหต ุ: 

 -ใหอ้ธบิายกรณีมคีวามจาํเป็นใชป้ระโยชน์พืน้ที.่.......มโีครงการปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรตพิระเจา้อยูห่วั (ไมโ้ต

เรว็),  โครงการปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็ยา่ (ไมโ้ตเรว็)  และโครงการอนุรกัษ์พนัธุพ์ชืสมเดจ็พระเทพฯ 

(ไมโ้ตเรว็) และแปลงปลกูหญา้แฝก และกจิกรรมอื่นๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………. :    

- ใหอ้ธบิายกรณีไมใ่ชป้ระโยชน์ในพืน้ที ่(สง่คนืพืน้ที)่  

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

.......... 

 

 

     ลงขือ่   ........................................................ ผูร้ายงาน 



           ( น.ส.วารุณี  เผือ่นคาํ ) 

     ตาํแหน่ง  เจา้พนกังานธุรการปฏบิตังิาน   

 

ลงขือ่   ...................................................... ผอ.สพข./สพด./ศนูย ์

            ( นายสชุาต ิ เหรยีญทอง ) 

     ตาํแหน่ง  ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิลาํปาง   

      วนัที ่     5 /กรกฎาคม /2564          



 

แบบฟอรม์ท่ี 1 

 

รายละเอียดข้อมลูการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของหน่วยงานกรมพฒันาท่ีดิน 

 

 

1. ชือ่หน่วยงานทีแ่จง้ใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ .........สถานีพฒันาทีด่นิลาํปาง

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

2. ประเภททีด่นิ ......ทีร่าชพสัดุแปลงที ่ลป. 38 ....จาํนวนพืน้ทีท่ ัง้หมด .......250-3- 62 ไร.่..(อยูร่ะหวา่งรอ

ความ 

    ชดัเจนของพื้นทีจ่ากธนารกัษ์พื้นทีจ่งัหวดัลาํปาง).................................. 

3. ทีต่ ัง้ ......สถานีพฒันาทีด่นิลาํปาง  ม.4  ต.เวยีงตาล  อ.หา้งงฉตัร  จ.ลาํปาง

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

4. พืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์ทีปั่จจุบนัหน่วยงานใชป้ระโยชน์จรงิ (รวมทีจ่อดรถ ถนน ).... 250-3- 62 ไร.่............. 

     ไดแ้ก่ ......หอถงัน้ําพรอ้มโรงสบูน้ํา 1 ชุด, แปลงขยายพนัธุห์ญา้แฝก, แปลงสาธติการปลกูเมลด็พนัธุป์

เทอืง  

    และยงัเป็นพืน้ทีจ่ดัทาํขอ้ตกลง MOU ระหวา่ง อ.ส.ค. ภาคเหนือ, ธนารกัษ์พืน้ทีจ่งัหวดัลาํปาง และ

กรมพฒันทีด่นิ. 

5. พืน้ทีว่า่งทีห่น่วยงานไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์

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

6. มคีวามประสงค ์

  ไมส่ง่คนืพืน้ที ่ 

    สง่คนืพืน้ที ่ จาํนวน ........................   

หมายเหต ุ: 

 -ใหอ้ธบิายกรณีมคีวามจาํเป็นใชป้ระโยชน์พืน้ที.่.......มหีอถงัน้ําพรอ้มโรงสบูน้ําเพือ่ใชใ้นการอุปโภคบรโิภค

ภายใน  

  สถานีฯ และแปลงปลกูหญา้แฝก และกจิกรรมอื่นๆ 
…………………………………………………………………………………………………………. : 
    
- ใหอ้ธบิายกรณีไมใ่ชป้ระโยชน์ในพืน้ที ่(สง่คนืพืน้ที)่  

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

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



 

 

     ลงขือ่   ........................................................ ผูร้ายงาน 

           ( น.ส.วารุณี  เผือ่นคาํ ) 

     ตาํแหน่ง  เจา้พนกังานธุรการปฏบิตังิาน   

 

ลงขือ่   ...................................................... ผอ.สพข./สพด./ศนูย ์

            ( นายสชุาต ิ เหรยีญทอง ) 

     ตาํแหน่ง  ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิลาํปาง   

      วนัที ่     5 /กรกฎาคม /2564          



 

แบบฟอรม์ท่ี 1 

 

รายละเอียดข้อมลูการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของหน่วยงานกรมพฒันาท่ีดิน 

 

 

1. ชือ่หน่วยงานทีแ่จง้ใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ .........สถานีพฒันาทีด่นิลาํปาง

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

2. ประเภททีด่นิ ......ทีร่าชพสัดุ..แปลงที ่ลป. 313 ....จาํนวนพืน้ทีท่ ัง้หมด .......129 - 2 – 28.10 ไร่

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

3. ทีต่ ัง้ ......สถานีพฒันาทีด่นิลาํปาง  ม.4  ต.เวยีงตาล  อ.หา้งงฉตัร  จ.ลาํปาง

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

4. พืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์ทีปั่จจุบนัหน่วยงานใชป้ระโยชน์จรงิ (รวมทีจ่อดรถ ถนน ).... 129 – 2 - 28.10 ไร่

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

     ไดแ้ก่ ...อาคารสาํนกังาน 2 หลงั, บา้นพกัขา้ราชการ 15 หลงั, อาคารหอ้งประชุม 1 หลงั,  

    อาคารวเิคราะหด์นิ (เดมิ) 1 หลงั, อาคารโรงซ่อมเครือ่งจกัร 1 หลงั, โรงจอดเครือ่งจกัร 2 หลงั,  

    โรงจอดรถ 2 โรง, อาคารเกบ็วสัดุ-เมลด็พนัธุ ์5 หลงั, โรงปุ๋ ยหมกั 1 โรง, โรงสขีา้ว 1 หลงั, หอถงัน้ําพรอ้ม 

    โรงสบู 1 ชุด, โรงสบูน้ําพลงังานแสงอาทติย ์1 ชุด, โรงปุ๋ ย CEO 1 โรง, แปลงปลกูไมผ้ล 22 ไร,่  

    แปลงขยายพนัธุห์ญา้แฝก 12 ไร,่ แปลงสาธติเกษตรทฤษฎใีหม ่1 ไร ่

   

5. พืน้ทีว่า่งทีห่น่วยงานไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์

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

6. มคีวามประสงค ์

  ไมส่ง่คนืพืน้ที ่ 

    สง่คนืพืน้ที ่ จาํนวน ........................   

หมายเหต ุ: 

 -ใหอ้ธบิายกรณีมคีวามจาํเป็นใชป้ระโยชน์พืน้ที.่.......มกีารก่อสรา้งอาคาร บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ 

แปลงปลกู  

  ไมผ้ลและไมย้นืตน้ แปลงขยายพนัธุห์ญา้แฝก และกจิกรรมอื่นๆ ภายในสถานี

ฯ……………………………………………………………. :    
 

- ใหอ้ธบิายกรณีไมใ่ชป้ระโยชน์ในพืน้ที ่(สง่คนืพืน้ที)่  

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

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

 



     ลงขือ่   ........................................................ ผูร้ายงาน 

           ( น.ส.วารุณี  เผือ่นคาํ ) 

     ตาํแหน่ง  เจา้พนกังานธุรการปฏบิตังิาน   

 

ลงขือ่   ...................................................... ผอ.สพข./สพด./ศนูย ์

            ( นายสชุาต ิ เหรยีญทอง ) 

     ตาํแหน่ง  ผูอ้ํานวยการสถานีพฒันาทีด่นิลาํปาง   

      วนัที ่     5 /กรกฎาคม /2564          



แบบฟอรม์ที ่2

สถานทีต่ ัง้ เนือ้ที่ ประเภท อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง สระน า้ อ ืน่ๆ พืน้ทีว่า่ง หมายเหตุ

(ไร-่งาน-ตรว.) เอกสารสทิธิ์ (รวมถนนและทีจ่อดรถ) (ไร-่งาน-ตรว.) (ไร-่งาน-ตรว.) (ไร-่งาน-ตรว.)

(ไร-่งาน-ตรว.)   (%) (%) (%) (%)

สถานพัีฒนาทีด่นิล าปาง แปลงที ่ลป. 36 ทร. 01 0.13 - 99.87 - พืน้ทีอ่ ืน่ๆ 

หมูท่ี ่4  ต าบลเวยีงตาล 790-3-86.40 (1-0-0) (789-3-86.40) - โครงการอนุรักษ์พันธุพ์ชื 

อ าเภอหา้งฉัตร   สมเด็จพระเทพฯ  

จังหวัดล าปาง   เนื้อทีป่ระมาณ 415 ไร่

52190 - โครงการปลกูป่าเฉลมิ

  พระเกยีรตพิระเจา้อยูห่วั 

  เนื้อทีป่ระมาณ 65 ไร่

- โครงการปลกูป่าเฉลมิ

  พระเกยีรตสิมเด็จยา่

  เนื้อทีป่ระมาณ 310 ไร่

แปลงที ่ลป. 38 ทร. 01 1.2 - 98.8 - -อยูร่ะหวา่งขอใหธ้นารักษ์

250-3-62 สร. 9 (3-0-0) (247-3-62) พืน้ทีจั่งหวัดล าปางตรวจ

สอบขอ้มลูพืน้ทีปั่จจบุนั

แปลงที ่ลป. 313 ทร. 01 11.62 7.75 80.63 - พืน้ทีอ่ ืน่ๆ 

129-2-28.10 (15-0-0) (10-0-0) (114-2-28.10)  - อาคาร สนง. บา้นพัก  

ลงชือ่       .................................................................................   ผูร้ายงาน

รายละเอยีดขอ้มลูการใชพ้ืน้ทีข่องหนว่ยงาน

หนว่ยงาน  สถานพีฒันาทีด่นิล าปาง



แบบฟอรม์ที ่3

ขึน้ทะเ
บยีนแ
ลว้

ยังไม่
ข ึน้ทะเ
บยีน

1 สถานพัีฒนาทีด่นิล าปาง แปลงที ่ลป. 38หอถังน ้า ระบบน ้าภายในสถานฯี 15,000       2525 P 24 แทง้คน์ ้า

2 หมูท่ี ่4  ต าบลเวยีงตาล แปลงที ่ลป. 313อาคารไมช้ัน้เดยีว อาคารส านักงาน 150,000     2515 P 1 อาคาร สนง.หลงัเกา่

3 อ าเภอหา้งฉัตร บา้นไม ้2 ชัน้ บา้นพัก 1,700,000  2515 P 2 บา้นเบอร ์2

4 จังหวัดล าปาง เพงิหมาแหงน โรงชา่งไม ้ 8,500         2515 P 3 โรงไมเ้กา่

5 อาคาร ค.ส.ล. ชัน้เดยีวอาคารวเิคราะหด์นิ 250,000     2515 P 4 อาคารวเิคราะหด์นิ

6 เรอืนกระจกทัง้หลงั ตรวจสอบดนิ 250,000     2515 P 5 หลงัที ่1

7 เรอืนกระจกทัง้หลงั ตรวจสอบดนิ 250,000     2515 P 6 หลงัที ่2

8 อาคาร ค.ส.ล. ชัน้เดยีวอาคารโรงซอ่ม 252,000     2515 P 9 อาคารโรงซอ่ม

9 อาคารไมช้ัน้เดยีว โรงอาหาร 75,000       2515 P 10 โรงอาหารเกา่

10 บา้นไมช้ัน้เดยีว บา้นพัก 160,000     2516 P 12 บา้นเบอร ์3

11 บา้นไมช้ัน้เดยีว บา้นพัก 120,000     2515 P 13 บา้นเบอร ์4

12 บา้นไมช้ัน้เดยีว บา้นพัก 120,000     2515 P 16 บา้นเบอร ์7

13 บา้นไมช้ัน้เดยีว บา้นพัก 135,000     2516 P 18 บา้นเบอร ์14

14 บา้นไมช้ัน้เดยีว บา้นพัก 135,000     2516 P 19 บา้นเบอร ์15

15 บา้นไมช้ัน้เดยีว บา้นพัก 135,000     2516 P 20 บา้นเบอร ์16

16 บา้นไมช้ัน้เดยีว บา้นพัก 135,000     2516 P 21 บา้นเบอร ์17

17 บา้นไมช้ัน้เดยีว บา้นพัก 135,000     2516 P 23 บา้นเบอร ์19

18 บา้นไมช้ัน้เดยีว บา้นพัก 135,000     2516 P 24 บา้นเบอร ์20

19 บา้นไมช้ัน้เดยีว บา้นพัก 97,000       2515 P 29 บา้นเบอร ์10

20 บา้นไมช้ัน้เดยีว บา้นพัก 97,000       2515 P 30 บา้นเบอร ์11

21 บา้นไมช้ัน้เดยีว บา้นพัก 97,000       2515 P 31 บา้นเบอร ์12

22 บา้นไมช้ัน้เดยีว บา้นพัก 97,000       2515 P 32 บา้นเบอร ์13

แบบส ำรวจขอ้มลูอำคำรและสิง่ปลกูสรำ้งของหนว่ยงำนกรมพฒันำทีด่นิ

หนว่ยงำน  สถำนพีฒันำทีด่นิล ำปำง

การน าสง่ขึน้ท
ะเบยีน

ล าดบั สถานทีต่ัง้
หมายเลขแ
ปลงทะเบยี

น
การใชป้ระโยชน์ หมายเหตุ

ขึน้ทะ
เบยีน
ล าดบั
ที่

ปลกูส
รา้งปี

รายการ
สิง่ปลกูสรา้ง (ลกัษณ

ะรปูทรง)

ราคา ณ วันที่
ไดม้า (บาท)



ขึน้ทะเ
บยีนแ
ลว้

ยังไม่
ข ึน้ทะเ
บยีน

การน าสง่
ขึน้ทะเบยีน

ล าดบั สถานทีต่ัง้
หมายเลขแ
ปลงทะเบี

ยน
การใชป้ระโยชน์ หมายเหตุ

ขึน้ทะ
เบยีน
ล าดบั
ที่

ปลกูส
รา้งปี

รายการ
สิง่ปลกู
สรา้ง (ลั

กษณะรปูทรง)

ราคา ณ วั
นทีไ่ดม้
า (บาท)

23 อาคารครึง่ตกึครึง่ไม ้ โรงเก็บวัสดุ 180,000     2516 P 36 อาคารเก็บวัสดุ

24 โรงเก็บรถ โรงจอดรถ 79,000       2519 P 37 โรงจอดรถ หนา้โรงซอ่ม

25 อาคารไมช้ัน้เดยีว โรงปุ๋ ยหมัก 12,000       2517 P 38 โรงปุ๋ ยหมัก

26 อาคารโครงสรา้งเหล็กโรงสขีา้ว 92,000       2517 P 39 โรงสขีา้ว

27 อาคารไมช้ัน้เดยีว โรงเก็บเมล็ดพรอ้มสขีา้ว 470,000     2517 P 42 โรงเก็บเมล็ดพันธุ ์(ไมห้ลงัด าใหญ)่

28 อาคารชัน้เดยีว โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ 140,000     2524 P 43 โรงเก็บเมล็ดพันธุ์

29 อาคารคอนกรตีเสรมิเหล็กหอ้งประชมุ 409,600     2524 P 44 หอ้งหน่วย

30 อาคาร ค.ส.ล. ชัน้เดยีวโรงจอดรถ 404,800     2524 P 45 โรงจอดรถ

31 อาคาร ค.ส.ล. ยกพืน้ ทีท่ าการสถานฯี 819,200     2524 P 46 อาคารสถานฯี 

32 บา้นไม ้2 ชัน้ บา้นพัก 288,320     2524 P 47 บา้นพัก ผอ.

33 แทง้เก็บน ้าทรงแชมเปญหอถังน ้า 1,170,000  2553 P 57 ระบบสง่น ้าภายในสถานฯี

34 อาคารโรงสบูน ้า โรงสบูน ้า 1,100,000  2553 P 58 ระบบสง่น ้าภายในสถานฯี

35 รัว้ลวดหนาม รัว้ลวดหนาม 747,320     2557 P รัว้รอบสถานฯี

36 ถนน ถนนภายในสถานฯี 1,845,000  2554 P ถนนภายในสถานฯี

37 ระบบสบูน ้าพลงังานแสงอาทติย์ระบบสบูน ้า 98,000       2563 P ระบบสบูน ้าพลงังานแสงอาทติย์

38 โรงจอดรถ โรงจอดรถ 499,000     2563 P โรงจอดรถ (ใหม)่

หมายเหต ุ:

    - สรปุรายการสิง่ปลกูสรา้งทีข่ ึน้ทะเบยีนทีร่าชพัสด ุ  จ านวน  .......34......... รายการ

    - สรปุรายการสิง่ปลกูสรา้งทีย่ังไมไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนทีร่าชพัสด ุ จ านวน  .......4......... รายการ




