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เรื่อง ขอให้ส่งคืนพ้ืนที่กรณีไม่ได้ใช้ประโยชน์

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง ผ่าน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐  
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แบบฟอรมที่ 3

ขึ้นทะเบียน

ลําดับที่
หมายเหตุ

ขึ้น

ทะเบียน

แลว

ยังไม

ขึ้น

ทะเบียน

1 สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี ประกาศกรม 1. บานพักขาราชการ บานพักอาศัยขาราชการ 347,000  2530  รบ.3407

196 หมู 11 ต.หินกอง ปาไมฉบับ ระดับ 1-2 (2 ครอบครัว)

อ.เมือง จ.ราชบุรี 193/2532

ลว.14 ส.ค.32 2. บานพักคนงาน บานพักอาศัยขาราชการ 348,000  2533  รบ.3406

และเงื่อนไข (4  ครอบครัว) และพนักงานราชการ

แนบทายประ

กาศกรมปาไม 3. บานพักขาราชการ บานพักอาศัยขาราชการ 465,000  2535  รบ.3419

ระดับ 1-2 (2 ครอบครัว)

4. บานพักขาราชการ บานพักอาศัยผูอํานวยการ 373,000 2535  รบ.3408

ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี

5. บานพักคนงาน บานพักอาศัยขาราชการ 496,000 2535  รบ.3417

(4  ครอบครัว) และพนักงานราชการ

แบบสํารวจขอมูลอาคารและสิ่งปลูกสรางของหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน

หนวยงาน  สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี

การนําสงขึ้น

ทะเบียนที่ราชพัสดุ
ลําดับ สถานที่ตั้ง หมายเลข

แปลง

ทะเบียนที่ดิน

รายการ

สิ่งปลูกสราง

(ลักษณะรูปทรง)

การใชประโยชน ปลูกสรางปราคา ณ วัน

ไดมา

(บาท)
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6. อาคารสํานักงาน ที่ทําการปฏิบัติงาน 1,200,000      2535  รบ.3405

(240 ตารางเมตร)

7. หอถังน้ํา กักเก็บน้ําไวใชภายในสถานีฯ 170,000        2543 

8. สระเก็บน้ํา และระบบทอสงน้ํา สระเก็บน้ําเพื่อนํามาทําน้ํา 1,380,000      2558 

ความยาว 311 เมตร พรอม ประปาใชในสถานีพัฒนาที่ดิน

อาคารโรงสูบน้ํา และเครื่องสูบน้ํา ราชบุรี และสํานักงานพัฒนา

ที่ดินเขต 10

9. ปอมยาม สําหรับปฏิบัติหนาที่รักษา 180,000        2563 

รักษาความปลอดภัย

10. หองน้ํา 2 หอง หองน้ํารับรองแขก และเจา 152,000        2563 

หนาที่ สพด.
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11. ถนนลาดยางแบบ ถนนลาดยาง 447,000        2563 

แอสฟลทติกคอนกรีต

12. ถนนลาดยางแบบ ถนนลาดยาง 1,147,000      2564 

แอสฟลทติกคอนกรีต

ระยะทาง  750  เมตร

13. โรงเก็บพัสดุขนาดเล็ก โรงเก็บวัสดุการเกษตร และ 476,000        2548 

(ไมตอกเสาเข็ม) ผลิตภัณฑ พด.

14. โรงเก็บเครื่องมือการเกษตร โรงเก็บเครื่องมือ และอุปกรณ -               - 

การเกษตร

15. โรงจอดรถ จอดรถยนตราชการ และรถ -               - 

ยนตสวนบุคคลของเจาหนาที่

สพด.



ขึ้นทะเบียน

ลําดับที่
หมายเหตุ

ขึ้น

ทะเบียน

แลว

ยังไม

ขึ้น

ทะเบียน

การนําสงขึ้น

ทะเบียนที่ราชพัสดุ
ลําดับ สถานที่ตั้ง หมายเลข

แปลง

ทะเบียนที่ดิน

รายการ

สิ่งปลูกสราง

(ลักษณะรูปทรง)

การใชประโยชน ปลูกสรางปราคา ณ วัน

ไดมา

(บาท)

16. ศูนยถายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรมตางๆ ของ สพด. -               2557 

การพัฒนาที่ดิน

17. ปายสถานีพัฒนาทีดินราชบุรี -               - 

18. เสาธง -               - 

19. รั้วคอนกรีต -               - 

หมายเหตุ :

    - สรุปรายการสิ่งปลูกสรางที่ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ   จํานวน  -  รายการ

    - สรุปรายการสิ่งปลูกสรางที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ  จํานวน  19  รายการ
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