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แบบฟอร์มที� 2

เนื�อที� ประเภท อาคารและสิ�งปลูกสร้าง สระนํ�า อื�นๆ พื�นที�ว่าง

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

(ไร-่งาน-ตรว.)   (%) (%) (%) (%)

กรมพัฒนาที�ดิน 35-2-32 ที�ราชพัสดุ 76.08 5.57 18.35 - สนามหญ้า 1-3-24ไร่  ลานกิจกรรม,

2003/61  ถ.พหลโธธิน แปลงทะเบียนที� (27-0-28) (1-3-92) (6-2-12) ทางเดินรอบสระนํ�า,แปลงชีวภาพ,

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กท.1035 สวนหย่อมฯ 4-1-80ไร่

กรุงเทพฯ  10900

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

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

ตําแหน่ง   ..............................................................................

ลงชื�อ        ............................................................................    ผอ.เขต / สถานี / ศูนย.์..

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

ตําแหน่ง   .............................................................................

วันที�         .............................................................................

รายละเอียดข้อมูลการใช้พื�นที�ของหน่วยงาน

หน่วยงาน ส่วนกลาง กรมพัฒนาที�ดิน

สถานที�ตั�ง หมายเหตุ



แบบฟอร์มที� 3

ลําดับ สถานที�ตั�ง
หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ

สิ�งปลูกสร้าง
การใช้ประโยชน์

ราคา ณ วันที�

ได้มา
ปลูกสร้างปี

ขึ�น

ทะเบียน

ลําดับที�

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ�น

ทะเบียน

แล้ว

ยังไม่

ขึ�น

ทะเบียน

กรมพัฒนาที�ดิน 

2003/61  ถ.พหลโธธิน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ  10900

2.  อาคาร ค.ส.ล.  3 ชั�น อาคารสํานักงาน      4,064,000.00 2507 √ 46 ตึกตัวU ทิศใต้

3. อาคาร ค.ส.ล.  3 ชั�น อาคารสํานักงาน      5,120,000.00 2511 √ 45 ตึกตัวU ทิศเหนือ

4. อาคาร ค.ส.ล.  4 ชั�น อาคารสํานักงาน      4,720,000.00 2511 √ 47 ตึกตัวUทิศตะวันตก

5. อาคาร ค.ส.ล.  2 ชั�น อาคารสํานักงาน      1,659,875.00 2510 √ 2

6. อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั�น อาคารโรงอาหารกรมฯ      1,292,830.00 2519 √ 3

7. อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั�น อาคารสํานักงาน        336,000.00 2509 √ 4

8. อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั�น อาคารสํานักงาน      1,050,000.00 2536 √ 40

9. อาคาร ทรงจั�วแบบโล่ง
อาคารผึ�งสารเร่ง

จุลินทรีย์
     1,000,000.00 2511 √ -

กท.1035 1.  อาคาร ค.ส.ล. 6 ชั�น อาคารสํานักงาน

ตึกตัวUทิศตะวันออก

แบบสํารวจข้อมูลอาคารและสิ�งปลูกสร้างของหน่วยงานกรมพัฒนาที�ดิน

หน่วยงาน ส่วนกลาง..กรมพัฒนาที�ดิน...

การนําส่งขึ�นทะเบียน

1    16,414,750.00 2514 √ 1
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ลําดับ สถานที�ตั�ง
หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ

สิ�งปลูกสร้าง
การใช้ประโยชน์

ราคา ณ วันที�

ได้มา
ปลูกสร้างปี

ขึ�น

ทะเบียน

ลําดับที�

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ�น

ทะเบียน

แล้ว

ยังไม่

ขึ�น

ทะเบียน

แบบสํารวจข้อมูลอาคารและสิ�งปลูกสร้างของหน่วยงานกรมพัฒนาที�ดิน

หน่วยงาน ส่วนกลาง..กรมพัฒนาที�ดิน...

การนําส่งขึ�นทะเบียน

10.อาคาร ทรงจั�วแบบโล่ง

อาคารเรือนทดลอง

ปลูกพืชที�ฉีดด้วย

สารกัมมันตภาพรังสี

        50,000.00 2519 √ 48

11.อาคาร ทรงจั�วแบบโล่ง

อาคารทดลอง

สารกัมภาพรังสีที�

เป็นไอระเหย

        20,000.00 2519 √ 49

12.โรงเรือนแบบโล่ง โรงผลิตปุ๋ยหมัก        130,000.00 2529 √ 50

13.อาคาร ทรงจั�ว ผนังทึบ
อาคารเก็บตัวอย่าง

ดิน
       244,960.00 2527 √ 17

14.โรงเรือนแบบโล่ง โรงเก็บตัวอย่างดิน         60,000.00 2511 √ 51

15.อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั�น อาคารสํานักงาน        130,000.00 2529 √ 52

16.โรงเรือนแบบโล่ง โรงตากปุ๋ยหมัก 100,000.00       2531 √ 59



แบบฟอร์มที� 3
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17.อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั�น
อาคารวิจัยและผลิต

จุลินทรีย์
     1,280,000.00 2534 √ 53

18.อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั�น
อาคารจุลินทรีย์

และวิจัย
       560,000.00 2526 √ 54

19.อาคาร ค.ส.ล. เอนกประสงค์
อาคารสโมสรกรม

พัฒนาที�ดิน
     5,500,000.00 2542 √ 32

20.อาคาร ค.ส.ล. เอนกประสงค์
อาคารเอนกประสงค์

กีฬาในร่ม
     2,910,000.00 2533 √ 56

21.ลาน ค.ส.ล. สนามเทนนิส        810,000.00 2532 √ 57

22.อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั�น
อาคารงานวิชาการ

และเขียนแผนที�
     3,019,000.00 2526 √ 55
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ลําดับ สถานที�ตั�ง
หมายเลข
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หน่วยงาน ส่วนกลาง..กรมพัฒนาที�ดิน...

การนําส่งขึ�นทะเบียน

23.อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั�น

อาคารสํานัก

วิศวกรรรมเพื�อการ

พัฒนาที�ดิน

     1,188,250.00 25218 √ 8

24.โรงจอดรถยนต์ไม่มีผนังกั�น โรงจอดรถยนต์        115,200.00 2529 √ 19

25.โรงจอดรถยนต์ไม่มีผนังกั�น โรงจอดรถยนต์        115,200.00 2529 √ 20

26.โรงจอดรถยนต์ไม่มีผนังกั�น โรงจอดรถยนต์        115,200.00 2529 √ 58

27.อาคาร ค.ส.ล. 6 ชั�น

อาคารสํานักงาน

วิทยาศาสตร์เพื�อ

การพัฒนาที�ดิน

   34,776,452.00 2538 √ 30

28.หอถังนํ�า ค.ส.ล. หอถังนํ�าประปา        200,000.00 2512 √ -

29.ถังเก็บนํ�าประปา ค.ส.ล.
ถังเก็บนํ�าประปา

คอนกรีต
       800,000.00 2539 √ -
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ลําดับ สถานที�ตั�ง
หมายเลข
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การนําส่งขึ�นทะเบียน

30.ถังเก็บนํ�าประปา ค.ส.ล.
ถังเก็บนํ�าประปา

คอนกรีต
       140,000.00 2522 √ -

31.ถังเก็บนํ�าประปา ค.ส.ล.
ถังเก็บนํ�าประปา

คอนกรีต
       170,000.00 2525 √ -

32.อาคาร ค.ส.ล. 8 ชั�น
อาคารสํานักงานสูง

 8 ชั�น
   75,000,000.00 2538 √ 31

33.อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั�น

อาคารสายงาน

สํารวจและวาง

แผนการใช้ที�ดิน

       840,000.00 2510 √ 11

34.อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั�น

อาคารกลุ่มวิจัย

และพัฒนาการใช้

ประโยชน์หญ้า

แฝกฯ

       679,500.00 2548 √ -
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ลําดับ สถานที�ตั�ง
หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ
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35.ห้องนํ�า-ห้องส้วม ค.ส.ล ห้องนํ�า-ห้องส้วม        181,907.00 2526 √ 26

36.โรงเรือน ค.ส.ล.ผนังทึบ
จุดบริการสารเร่ง

และเก็บปุ๋ยหมัก
       105,000.00 2510 √ 12

37.อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั�น
อาคารผลิต

แบบจําลอง
       308,000.00 2511 √ 13

38.โรงเก็บพัสดุ ผนังทึบโรงเก็บพัสดุ        612,500.00 2509 √ 15

39.อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั�น อาคารกลุ่มบริหารสินทรัพย์         87,500.00 2511 √ 14

40.โรงจอดรถยนต์ไม่มีผนังกั�น โรงจอดรถยนต์        115,200.00 2529 √ 21

41.เสาธงเหล็ก เสาธง         24,000.00 2527 √ 61

42.ลานจอดรถ ค.ส.ล. ลานจอดรถ      5,985,200.00 2538-2547 √ -

43.ถนน ค.ส.ล.
ถนน ค.ส.ล. ทั�ง

กรมฯ

   10,241,540.00
2510-2546 √ -
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44.รั�ว ค.ส.ล.และประตู รั�วกรมและประตู

เข้า-ออก

     3,811,000.00 2537-2541 √ -

45.โรงเรือน ค.ส.ล. อาคารเพื�อ

ประโยชน์อื�นๆ

     3,450,000.00 2548 √ 65

46.อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั�น อาคารโรงงานผลิต

สารเร่งจุลินทรีย์

     4,932,348.29 2550 √ 63

47.โรงจอดรถยนต์ไม่มีผนังกั�น โรงจอดรถยนต์         72,248.54 2553 √ -

48.ซุ้มหลังคาป้อมยาม 

ซุ้มหลังคาป้อม 

รปภ.และที�กั�นเปิด

ปิดรถยนต์

       800,000.00 2559 √ 94

49.อาคาร ค.ส.ล. ห้องตัดดินหินและ        490,000.00 2558 √ 93

ผนังตาข่ายเหล็ก เตรียมตัวอย่างดิน
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ทะเบียน

แล้ว

ยังไม่

ขึ�น

ทะเบียน

แบบสํารวจข้อมูลอาคารและสิ�งปลูกสร้างของหน่วยงานกรมพัฒนาที�ดิน

หน่วยงาน ส่วนกลาง..กรมพัฒนาที�ดิน...

การนําส่งขึ�นทะเบียน

หมายเหตุ :

    - สรุปรายการสิ�งปลูกสร้างที�ขึ�นทะเบียนที�ราชพัสดุ   จํานวน  .......39....... รายการ

    - สรุปรายการสิ�งปลูกสร้างที�ยังไม่ได้ขึ�นทะเบียนที�ราชพัสดุ  จํานวน  .......10....... รายการ
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