
จ ำนวน เอกสำรสิทธ์ิ

(แปลง)

1 ท่ีนิคมสร้างตนเอง 40/2 หมู่ 7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 1 109-1-64 อยู่ระหว่างด าเนินการขอใบอนุญาต

ใช้ประโยชน์กับท่ีนิคมสร้างตนเอง

รวมท้ังส้ิน 1 109-1-64

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีจัดท ำรำยงำน    และผู้ควบคุมกำรจัดท ำรำยงำน)   (ส ำหรับคณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังฯ ให้ด ำเนินกำรตรวจนับพัสดุประจ ำปี)

ลงช่ือ........................................................................เจ้ำหน้ำท่ีรำยงำน           ลงช่ือ........................................................................ประธำนกรรมกำร

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

ต ำแหน่ง...................................................................           ต ำแหน่ง ...................................................................

ลงช่ือ........................................................................หัวหน้ำผู้ควบคุม           ลงช่ือ........................................................................กรรมกำร

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

ต ำแหน่ง...................................................................           ต ำแหน่ง ...................................................................

          ลงช่ือ........................................................................กรรมกำร

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

          ต ำแหน่ง ...................................................................

หมายเหตุ   ประเภทท่ีดิน ได้แก่ ท่ีราชพัสดุ ท่ีสาธารณประโยชน์ ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีป่าไม้ถาวร ท่ีนิคมสร้างตนเอง ท่ี สปก. และท่ีดินประเภทอ่ืน ๆ เช่นท่ีเอกชน  ท่ีเช่า เป็นต้น

เอกสารสิทธ์ิ   หมายถึง เอกสารหลักฐานหรือหนังสือแสดงสิทธ์ิเก่ียวกับท่ีดินท่ีทางราชการออกให้ เช่น ทะเบียนท่ีราชพัสดุ (แบบ ทร.01) , หนังสือส าคัญท่ีหลวง, หนังสืออนุญาต

ให้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ ,หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดิน เป็นต้น

รำยงำนตรวจนับท่ีดินคงเหลือประจ ำปี พ.ศ. 2565

หน่วยงำน สถำนีพัฒนำท่ีดินสตูล

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2565

ล ำดับ ประเภทท่ีดิน สถำนท่ีต้ัง เน้ือท่ี (ไร่-งำน-ตรว.) หมำยเหตุ

ต.ย.แบบที ่1



แบบท่ี 2  หน้าท่ี 1

ยืนยัน

วัน/เดือน/ปี มูลค่าทุน มูลค่าทุน จ านวน ใช้งาน ช ารุด เส่ือม ร้ือถอน

ท่ีได้มา ในระบบ GFMIS ของส่ิงปลูกสร้าง ได้ปกติ สภาพ

อาคารเพ่ือพักอาศัย

1 บ้านพักเจ้าหน้าท่ี (บ้านไม้ 2 ช้ัน) HO01-002-0137สพด.สตูล#1 2537 480,000.00 480,000.00 1 1

2 บ้านพักเจ้าหน้าท่ี (บ้านไม้ 2 ช้ัน) HO01-002-0137สพด.สตูล#2 2537 480,000.00 480,000.00 1 1

3 บ้านพักเจ้าหน้าท่ี (บ้านไม้ 2 ช้ัน) HO01-003-0137สพด.สตูล#1 2537 330,000.00 330,000.00 1 1

4 บ้านพักเจ้าหน้าท่ี (เรือนแถว 1 ช้ัน จ านวน 4 ห้อง) HO02-001-0237สพด.สตูล#1 2537 680,000.00 680,000.00 1 1 รอซ่อมแซม

5 บ้านพักเจ้าหน้าท่ี (เรือนแถว 1 ช้ัน จ านวน 4 ห้อง) HO02-001-0237สพด.สตูล#2 2537 700,000.00 700,000.00 1 1

2,670,000.00 2,670,000.00 

อาคารส านักงาน

1 อาคารส านักงาน OF01-001-0137สพด.สตูล#1 2537 1,262,000.00 1,262,000.00 1 1

1,262,000.00 1,262,000.00 

ส่ิงปลูกสร้าง

1 หอถังน้ าประปา OH03-001-0334สพด.สตูล#1 2534 1,268,500.00 1,268,500.00 1 1 รอด าเนินการร้ือถอน

1,268,500.00 1,268,500.00 

รวมท้ังส้ิน 5,200,500.00 5,200,500.00 7 5 2

รายงานตรวจนับอาคารและส่ิงปลูกสร้างคงเหลือประจ าปี พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สพด.สตูล

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(เฉพาะรายการอาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียดท่ียกยอดเข้าในระบบ GFMIS เท่าน้ัน)**             **(ใช้ข้อมูลท่ีได้จากงบทดลองในระบบ GFMIS เป็นตัวต้ัง)**

ล าดับ รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง รหัสส่ิงปลูกสร้างออนไลน์

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

หมายเหตุ

ต.ย.แบบที ่2



แบบท่ี 2  หน้าท่ี 2

ยืนยัน

วัน/เดือน/ปี มูลค่าทุน มูลค่าทุน จ านวน ใช้งาน ช ารุด เส่ือม ร้ือถอน

ท่ีได้มา ในระบบ GFMIS ของส่ิงปลูกสร้าง ได้ปกติ สภาพ

รายงานตรวจนับอาคารและส่ิงปลูกสร้างคงเหลือประจ าปี พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สพด.สตูล

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(เฉพาะรายการอาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียดท่ียกยอดเข้าในระบบ GFMIS เท่าน้ัน)**             **(ใช้ข้อมูลท่ีได้จากงบทดลองในระบบ GFMIS เป็นตัวต้ัง)**

ล าดับ รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง รหัสส่ิงปลูกสร้างออนไลน์

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

หมายเหตุ

ต.ย.แบบที ่2

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงาน    และผู้ควบคุมการจัดท ารายงาน)   (ส าหรับคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังฯ ให้ด าเนินการตรวจนับพัสดุประจ าปี)

ลงช่ือ........................................................................เจ้าหน้าท่ีรายงาน           ลงช่ือ........................................................................ประธานกรรมการ

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

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

ลงช่ือ........................................................................หัวหน้าผู้ควบคุม           ลงช่ือ........................................................................กรรมการ

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

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

          ลงช่ือ........................................................................กรรมการ

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

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



แบบที ่3  หนา้ที ่1

ยืนยัน

รหัสสินทรัพย์ วัน/เดือน/ปี มูลค่าทุน มูลค่าทุน วัน/เดือน/ปี ใช้งาน ช ารุด เส่ือม ร้ือถอน

ในระบบGFMIS ในระบบGFMIS ในระบบ GFMIS ของส่ิงปลูกสร้าง ท่ีได้มา ได้ปกติ สภาพ

อาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน

1 100000005725 29.10.2550 โรงเก็บพัสดุ 959,800.00 OH02-001-0150สพด.สตูล#1 959,800.00 2550 1 1 ในปีงบประมาณ 2566 

ย้ายไปอยู่ส่ิงปลูกสร้าง

959,800.00 959,800.00 

ส่ิงปลูกสร้าง

1 100000022400 01.01.2564 โรงเก็บปุ๋ยอินทรีย์ 272,500.00 GO01-001-0450สพด.สตูล#1 272,500.00 2550 1 1

2 100000022399 01.01.2564 ร้ัวคอนกรีตอิฐบล็อก 1,870,000.00 OH07-001-0259สพด.สตูล#1 1,870,000.00 2559 1 1 ปรับปรุง

3 100000022669 01.06.2564 ศาลาเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ 240,824.00 OF01-009-0159สพด.สตูล#1 240,824.00 2559 1 1 เข้าระบบในปี2564

4 100000022748 01.01.2564 ประตูร้ัวอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 21,000.00 OF01-006-0159สพด.สตูล#1 21,000.00 2559 1 1
2,404,324.00 2,404,324.00 

รวมท้ังส้ิน 3,364,124.00      3,364,124.00     5 5 0 0 0

รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง รหัสส่ิงปลูกสร้างออนไลน์ จ านวน หมายเหตุ

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

รายงานตรวจนับอาคารและส่ิงปลูกสร้างคงเหลือประจ าปี พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน สพด.สตูล

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(อาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS เท่าน้ัน)

ล าดับ

ต.ย.แบบที ่3



แบบที ่3  หนา้ที ่2

ยืนยัน

รหัสสินทรัพย์ วัน/เดือน/ปี มูลค่าทุน มูลค่าทุน วัน/เดือน/ปี ใช้งาน ช ารุด เส่ือม ร้ือถอน

ในระบบGFMIS ในระบบGFMIS ในระบบ GFMIS ของส่ิงปลูกสร้าง ท่ีได้มา ได้ปกติ สภาพ

รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง รหัสส่ิงปลูกสร้างออนไลน์ จ านวน หมายเหตุ

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

รายงานตรวจนับอาคารและส่ิงปลูกสร้างคงเหลือประจ าปี พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน สพด.สตูล

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(อาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS เท่าน้ัน)

ล าดับ

ต.ย.แบบที ่3

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงาน และผู้ควบคุมการจัดท ารายงาน)

ลงช่ือ........................................................................เจ้าหน้าท่ีรายงาน ลงช่ือ........................................................................ประธานกรรมการ

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

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

ลงช่ือ........................................................................หัวหน้าผู้ควบคุม ลงช่ือ........................................................................กรรมการ

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

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

ลงช่ือ........................................................................กรรมการ

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

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

  (ส าหรับคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังฯ ให้ด าเนินการตรวจนับพัสดุประจ าปี)



แบบที ่4 หนา้ที ่1

ยังไม่ได้บันทึกเข้าในระบบ GFMIS เน่ืองจากขาดเอกสารหลักฐาน/ไม่ทราบปีท่ีได้มา/ไม่ทราบราคาทุน (อยู่ระหว่างรอการตีราคาทรัพย์สินใหม่)

วัน/เดือน/ปี ใช้งาน ช ารุด เส่ือม ร้ือถอน

ท่ีได้มา ได้ปกติ สภาพ

ส่ิงปลูกสร้าง

1 ป้ายสถานีฯ OH08-001-0137สพด.สตูล#1 2537 680,000.00 1 1 ไม่มีเอกสารปรับGFMIS

2 โรงเก็บวัสดุ GO01-001-0447สพด.สตูล#3 2547 500,000.00 1 1 ไม่มีเอกสารปรับGFMIS

3 โรงจอดรถยนต์ OH01-003-0154สพด.สตูล#1 2554 90,000.00 1 1 ไม่มีเอกสารปรับGFMIS

4 โรงจอดรถยนต์ OH01-003-0137สพด.สตูล#1 2537 1.00 1 1 ไม่ทราบราคาทุน

5 ศาลาเรียนรู้น ้าส้มควันไม้ OH01-009-0257สพด.สตูล#1 2557 35,000.00 1 1 ไม่มีเอกสารปรับGFMIS

6 ประตูทางเข้าส้านักงาน OH07-001-0459สพด.สตูล#1 2559 1.00 1 1 ไม่ทราบราคาทุน

7 ศาลาไม้ OH09-001-0259สพด.สตูล#1 2559 1.00 1 1 ไม่ทราบราคาทุน

รวมท้ังส้ิน 1,305,003.00 7 7 0 0 0

รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง

รายงานตรวจนับอาคารและส่ิงปลูกสร้างคงเหลือประจ าปี พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน สพด.สตูล

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

จ านวน หมายเหตุ

(อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ท่ีมีการใช้งานอยู่ และไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามแบบท่ี 2 - 3 ) 

รหัสส่ิงปลูกสร้างออนไลน์

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

มูลค่าทุนล าดับ

ต.ย.แบบที ่4



แบบที ่4 หนา้ที ่2

ยังไม่ได้บันทึกเข้าในระบบ GFMIS เน่ืองจากขาดเอกสารหลักฐาน/ไม่ทราบปีท่ีได้มา/ไม่ทราบราคาทุน (อยู่ระหว่างรอการตีราคาทรัพย์สินใหม่)

วัน/เดือน/ปี ใช้งาน ช ารุด เส่ือม ร้ือถอน

ท่ีได้มา ได้ปกติ สภาพ

รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง

รายงานตรวจนับอาคารและส่ิงปลูกสร้างคงเหลือประจ าปี พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน สพด.สตูล

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

จ านวน หมายเหตุ

(อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ท่ีมีการใช้งานอยู่ และไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามแบบท่ี 2 - 3 ) 

รหัสส่ิงปลูกสร้างออนไลน์

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

มูลค่าทุนล าดับ

ต.ย.แบบที ่4

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงาน    และผู้ควบคุมการจัดท ารายงาน)   (ส าหรับคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังฯ ให้ด าเนินการตรวจนับพัสดุประจ าปี)

ลงช่ือ........................................................................เจ้าหน้าท่ีรายงาน           ลงช่ือ........................................................................ประธานกรรมการ

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

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

ลงช่ือ........................................................................หัวหน้าผู้ควบคุม           ลงช่ือ........................................................................กรรมการ

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

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

          ลงช่ือ........................................................................กรรมการ

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

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





  
  

สถานีพฒันาท่ีดินสตูล (สพข.12) 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ก่อนปี 2548 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอยีด (1205060101) 

 

1. บ้านพกัเจ้าหน้าที ่(บา้นไม ้2 ชั้น) 

รหสัครุภณัฑ ์HO01-002-0137 สพด.สตูล#1   
ปีท่ีไดรั้บมา  2537  

ราคา  480,000.- บาท 

                                           

 

 

 

2. บ้านพกัเจ้าหน้าที ่ (บา้นไม ้2 ชั้น) 
รหสัครุภณัฑ ์HO01-002-0137 สพด.สตูล#2 
ปีท่ีไดรั้บมา  2537   
ราคา  480,000.- บาท 

 

 

 



 

3. บ้านพกัเจ้าหน้าที ่(บา้นไม ้2 ชั้น) 

รหสัครุภณัฑ ์HO01-003-0137 สพด.สตูล#1   

ปีท่ีไดรั้บมา  2537  

ราคา  330,000.- บาท 

 

 

 

 

4. บา้นพกัเจา้หนา้ท่ี  

(เรือนแถว 1ชั้น จ านวน 4 ครอบครัว 

รหสัครุภณัฑ ์HO02-001-0237 สพด.สตูล#1   

ปีท่ีไดรั้บมา  2537   

ราคา  680,000.- บาท 

 

 

 

 

5. บา้นพกัเจา้หนา้ท่ี 

 (เรือนแถว1ชั้น จ านวน 4 ครอบครัว 

รหสัครุภณัฑ ์HO02-001-0237 สพด.สตูล#2 

ปีท่ีไดรั้บมา  2537 

ราคา  700,000.- บาท 

 



 

 
6. อาคารส านักงาน 
รหสัครุภณัฑ ์OF01-001-0137สพด.สตูล#1 
ปีท่ีไดรั้บมา  2537 

ราคา  1,262,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

7. หอถังประปา หอ้งควบคุมการเปิด-ปิดน ้า กวา้ง 4.40 เมตรยาว 4.40 เมตร 
รหสัครุภณัฑ ์OH03-001-0334 สพด.สตูล#1  

ปีท่ีไดรั้บมา  2534  ราคา  1,268,500.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถานีพฒันาท่ีดินสตูล (สพข.12) 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง หลงัปี 2548  

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ในระบบ GFMIS 

1. โรงเกบ็พสัด ุแบบเลขท่ี 1362 ส. 

กวา้ง   8    เมตรยาว   25  เมตร 
รหสัครุภณัฑ ์OH02-001-01050 สพด.สตูล#1 
รหสัสินทรัพย ์100000005725 
ปีท่ีไดรั้บมา  2550   
ราคา   959,800.- บาท 

 

 

2. โรงเกบ็ปุ๋ยอนิทรีย์ จ านวน 1 หลงั 
กวา้ง   8    เมตรยาว   12    เมตร 
รหสัครุภณัฑ ์GO01-001-0450 สพด.สตูล#1 
รหสัสินทรัพย ์100000022400 
ปีท่ีไดรั้บมา  2550   
ราคา   272,500.- บาท 
 

 

 
3. ร้ัวคอนกรีตอฐิบลอ็ก  
ความสูง 1.80 เมตร ยาว  550 เมตร 
รหสัครุภณัฑ ์OH07-001-0259 สพด.สตูล#1 
รหสัสินทรัพย ์100000022399 
ปีท่ีไดรั้บมา  2558   
ราคา   1,870,000.- บาท 

 

 



4 ศาลาศูนย์เรียนรู้เฉลมิพระเกยีรติฯ  

 ขนาดกวา้ง 13.50  เมตร  ยาว  21.50  เมตร 

รหสัครุภณัฑ ์OF01-009-0159 สพด.สตูล#1 

รหสัสินทรัพย ์100000022669 

ปีท่ีไดรั้บมา  2559 

ราคา  240,824.-  บาท 

 

 
 
 
5. ประตูร้ัวอาคารเฉลมิพระเกยีรติฯ   2  บาน   

ขนาดกวา้ง  1.35  เมตร  สูง  1.55  เมตร 

รหสัครุภณัฑ ์OF01-006-0159 สพด.สตูล#1 

รหสัสินทรัพย ์100000022748 

ปีท่ีไดรั้บมา   2559  

ราคา 21,000 บาท  

 

 

หมายเหตุ  ส่ิงปลูกสร้างท่ีรอการปรับปรุงเข้าระบบ GFMS (เน่ืองจากขาดเอกสารหลกัฐานการได้มาของส่ิงปลูกสร้าง/   
ไม่ทราบปีท่ีได้มา /ไม่ทราบราคาทุน ) อยู่ระหว่างรอการตีราคาทรัพย์สินใหม่ 
 
1. ป้ายสถานีฯ  
ความสูง   2.70  เมตรยาว   10.20   เมตร 
รหสัครุภณัฑ ์OH08-001-0137 สพด.สตูล#1 
ปีท่ีไดรั้บมา  2537   
ราคา   680,000.-บาท 

 

 

 



 
2.โรงเกบ็วัสด ุ

รหสัครุภณัฑ ์GO01-001-0447 สพด.สตูล#3  

ปีท่ีไดม้า 2547  

ราคา   500,000 .- บาท       

 

 
 
 
3. โรงจอดรถยนต์  เสาไม ้กวา้ง 7 เมตร ยาว 38 เมตร 

รหสัครุภณัฑ ์OH01-003-0154 สพด.สตูล#1 
ปีท่ีไดรั้บมา  2554   
ราคา     90,000.- บาท 

 

 

 

 

4. โรงจอดรถยนต์  
(ทรงจัว่) เสาไม ้กวา้ง  8.5  เมตร ยาว  24  เมตร 
รหสัครุภณัฑ ์ OH01-003-0137 สพด.สตูล#1 
ปีท่ีไดรั้บมา  2537   
ไม่ทราบราคาทุน 
(อยูร่ะหวา่งรอการตีราคาทรัพยสิ์นใหม่) 
 

 

 

 



 

5. ศาลาศูนย์เรียนรู้น ้าส้มควันไม้ 
ขนาด 3 x 3 เมตร 
รหสัครุภณัฑ ์OH09-001-0257สพด.สตูล#1 
ปีท่ีไดรั้บมา  2557   
ราคา   35,000 .-บาท 

 

 

 

 

6. ประตูร้ัวทางเข้าส านักงาน   

จ านวน  2  บาน  ขนาดกวา้งขา้งละ  2  เมตร  สูง  4  เมตร 

รหสัครุภณัฑ ์OH07-001-0459 สพด.สตูล#1 

ปีท่ีไดรั้บมา  2559  
ไม่ทราบราคาทุน 
(อยูร่ะหวา่งรอการตีราคาทรัพยสิ์นใหม่) 
 

 

 

 

7. ศาลาไม้  

รหสัครุภณัฑ ์OH09-001-0259 สพด.สตูล#1 

ปีท่ีไดม้า 2559          
ไม่ทราบราคาทุน 
(อยูร่ะหวา่งรอการตีราคาทรัพยสิ์นใหม่) 
                                               

 


