
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

1.บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 (ชั้นตรี) บ้านไม้ชั้นเดียว ขนาด 7.2 x 9 ตารางเมตร เสาไม้ ฝาไม้ พ้ืนคอนกรีต 
หลังคากระเบื้อง  รหัสครุภัณฑ์ H001-005-0107 สพด.อด.#1 ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุล าดับที่ อด.722 ปีที่
ได้รับมา 2507 ราคา 173,664 บาท 

 

 

2.บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 (ชั้นจัตวา) บ้านไม้ชั้นเดียว ขนาด 7.5 x 9 ตารางเมตร เสาไม้ ฝาไม้ พ้ืน
คอนกรีต หลังคากระเบื้อง  รหัสครุภัณฑ์ H001-005-0107 สพด.อด.#3 ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุล าดับที่ 
อด.724 ปีที่ได้รับมา 2507 ราคา 140,700 บาท 
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3.โรงเก็บพัสดุ(ที่ท าการชั้วคราว อาคารชั้นเดียวกว้าง ขนาด 86 x 16 เมตร เสาไม้ ฝาไม้ พื้นคอนกรีต หลังคา
สังกะสี  รหัสครุภัณฑ์ OF01-008-0107 สพด.อด.#1 ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุล าดับที่ อด.718  

ปีที่ได้รับมา 2507 ราคา 336,640 บาท 

 

 

4.บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 (ชั้นตรี) บ้านไม้สองชั้น ขนาด 7.80 x 9 ตารางเมตร เสาไม้ ฝาไม้ พ้ืนคอนกรีต 
หลังคากระเบื้อง  รหัสครุภัณฑ์ H001-003-0110 สพด.อด.#1 ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุล าดับที่ อด.726 ปีที่
ได้รับมา 2510 ราคา 220,077 บาท 
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5.บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 (ชั้นตรี) บ้านไม้สองชั้น ขนาด 7 x 20 x 8.5 ตารางเมตร เสาไม้ ฝาไม้ พ้ืน
คอนกรีต หลังคากระเบื้อง  รหัสครุภัณฑ์ H001-003-0120 สพด.อด.#1 ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุล าดับที่ 
อด.720 ปีที่ได้รับมา 2520 ราคา 191,862 บาท 

 

 

6.บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 (ชั้นตรี) บ้านไม้สองชั้น ขนาด 7 x 7 x 5 ตารางเมตร เสาปูน ฝาไม้ พ้ืน
คอนกรีต หลังคากระเบื้อง  รหัสครุภัณฑ์ H001-003-0125 สพด.อด.#1 ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุล าดับที่ 
อด.721 ปีที่ได้รับมา 2525 ราคา 191,238 บาท 
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7.บ้านพักคนงาน อาคารแถวคอนกรีต 5 ห้อง ขนาด 10 x 4 x 19 ตารางเมตร เสาปูน ฝาไม้ พ้ืนไม้ หลังคา
กระเบื้อง  รหัสครุภัณฑ์ H002-004-0225 สพด.อด.#1 ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุล าดับที่ อด.731 ปีที่ได้รับ
มา 2525 ราคา 153,360 บาท 

 

 

8.บ้านพักคนงาน อาคารแถวคอนกรีต 4 ห้อง ขนาด 65 x 12 ตารางเมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาอิฐมอญ 
พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคากระเบื้อง  รหัสครุภัณฑ์ H002-004-0237 สพด.อด.#1 ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราช
พัสดุล าดับที่ อด.730 ปีที่ได้รับมา 2537 ราคา 166,140 บาท 
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9.ที่ท าการส านักงานอาคารชั้นเดียวทรงสามเหลี่ยม ขนาด 16 x 21 ตารางเมตร เสาคอนกรีต ฝาปูน พ้ืน
คอนกรีต หลังคากระเบื้อง  รหัสครุภัณฑ์ OF01-001-0136 สพด.อด.#1 ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุล าดับที่ 
อด.715 ปีที่ได้รับมา 2536 ราคา 1,344,000 บาท 

 
 

10.โรงจอดรถยนต์ ไม้แบบเพิงหมาแหงน ขนาด 8 x 16 ตารางเมตร เสาไม้  พ้ืนคอนกรีต หลังคาสังกะสี  รหัส
ครุภัณฑ์ OH01-003-0107 สพด.อด.#1 ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุล าดับที่ อด.716 ปีที่ได้รับมา 2507 ราคา 
330,240 บาท 
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11.โรงจอดรถยนต์ ไม้แบบทรงหน้าจั่ว ขนาด 6 x 16 ตารางเมตร เสาไม้  พ้ืนคอนกรีต หลังคาสังกะสี  รหัส
ครุภัณฑ์ OH01-003-0129 สพด.อด.#1 ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุล าดับที่ อด.717 ปีที่ได้รับมา 2529  

ราคา 247,680 บาท 

 

 

12.ห้องประชุม แบบรูปเลขท่ี1552ส จ านวน 8 หน้า ตามสัญญาจ้างเลขท่ี17/2556 ลว.27 พ.ค.2556 โดย 
หจก.นามศิลป์ก่อสร้าง(ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร สนง.สพด.อด. รหัสครุภัณฑ์ OF01-003-0156 สพด.อด.#1 
รหัสสินทรัพย์ 100000013978 ปีที่ได้รับมา 2556 ราคา 747,500 บาท 

 



สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

13.ถนนลาดยางแอสพัลท์ติดคอนกรีต รหัสครุภัณฑ์ OH06-001-0257 สพด.อด#1 รหัสสินทรัพย์ 
100000013957 ปีที่ได้รับมา 2556 ราคา 1,699,500 บาท 

 

 

14.ระบบน้ าบาดาล รหัสครุภัณฑ์ OH01-001-0256 สพด.อด#1รหัสสินทรัพย์ 100000013979 ปีที่ได้รับมา 
2556 ราคา 72,100 บาท 
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15.แท้งค์น้ า รหัสครุภัณฑ์ 5445-009-0156 สพด.อด.#1 รหัสสินทรัพย์ 100000013980 ปีที่ได้รับมา 2556 

 ราคา 99,700 บาท 

 

 

16.โรงเก็บปัจจัยการผลิต ขนาด 18 X 15 เมตร ตามสัญญาจ้างเลขที่ 16/2558 ลว 14 พ.ค. 2558   

รหัสครุภัณฑ์ F-001-008-0158 สพด.อด.#1 รหัสสินทรัพย์ 100000014539 ปีที่ได้รับมา 2558  

ราคา 628,000 บาท 
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17.รั้วคาวบอยคอนกรีต  รหัสครุภัณฑ์ OH07-001-0262 สพด.อด.#1 รหัสสินทรัพย์ 100000019802  

ปีที่ได้รับมา 2562 ราคา 370,000 บาท 

 

 

18. โรงจอดรถหลังคาเมทัสชีท รหัสครุภัณฑ์ OH01-001-0162 สพด.อด.#1 รหัสสินทรัพย์ 100000022597 
ปีที่ได้รับมา 2562 ราคา 90,000 บาท 

 
 



 

19. ลานจอดรถยนต์ พื้นคอนกรีต รหัสครุภัณฑ์ OH06-001-0162 สพด.อด.#1 รหัสสินทรัพย์
100000022598 ปีที่ได้รับมา 2562 ราคา 62,250 บาท 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ สิ่งปลูกสร้างไม่ทราบราคาที่ได้มา 

10. ลานตากเมล็ดพันธุ์ ขนาด 10x15 เมตร รหัสครุภัณฑ์ GO03-003-0129 สพด.อด#1 ปีที่ได้รับ 2529 

 ราคา 1.00 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


