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เรียน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐
ตามที่กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง แจ้งให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค ดาเนินการตรวจสอบพื้นที่
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ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น
ในการนี้ สถานีพัฒนาที่ดินสมุ ทรสงคราม ได้ดาเนินการตรวจสอบพื้นที่ และจัดทาข้อมูล
ดังกล่าวฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
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ที่ กษ ๐๘๑๗.๑๒/๒๔๗

ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งข้อมูลพื้นที่ใช้ประโยชน์
ความเร่งด่วน

ปกติ

การดำเนินการ
ผู้ส่ง: นางสาวกนกพร อินทร์แหยม

( นางสาวกนกพร อินทร์แหยม )
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๓๗

ผู้ส่ง: สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม

( นายสุทธิวัธน์ นิธิสมบัติ )
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๘:๑๘

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
เลขรับ
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๕:๑๙
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐
เลขรับ ๑๙๐๖
วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๐๘:๔๙

ผู้ส่ง: สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐
เรียน ผอ.กองคลัง
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

กองคลัง

( นายอนุวัชร โพธินาม )
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐

เลขรับ ๖๖๑๙
วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๔:๐๓

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๓๕
ผู้ส่ง: สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐
เรียน ผอ.กองคลัง
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

นางยุพา แม้นสมุทร

( นายอนุวัชร โพธินาม )
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐

เลขรับ ( รอรับ )
วันที่
เวลา

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๓๕
ผู้ส่ง: กองคลัง

กลุ่มบริหารสินทรัพย์

กลุ่มบริหารสินทรัพย์
( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )
ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขรับ ( รอรับ )
วันที่
เวลา

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๐๙

ผู้พิมพ์ วรรณพงศ์ ชาติชนา (กลุ่มบริหารสินทรัพย์)
วันเวลา ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๒๐:๑๔

แบบฟอร์ มที่ 2

รายละเอียดข้ อมูลการใช้ พื้นที่ของหน่ วยงาน
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
สถานที่ต้งั

สถานี พฒั นาที่ดินสมุทรสงคราม
99/9 หมู่ 5 ตาบลบางแก้ว
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เนื้อที่

ประเภท

อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง

สระนา้

อื่นๆ

พื้นที่ว่าง

(ไร่ -งาน-ตรว.)

เอกสารสิทธิ์

(รวมถนนและที่จอดรถ)

(ไร่ -งาน-ตรว.)

(ไร่ -งาน-ตรว.)

(ไร่ -งาน-ตรว.)

(ไร่ -งาน-ตรว.) (%)

(%)

(%)

(%)

1 - 1 - 04 ไร่
30.80%

0 - 1 - 42
18.40%

2 - 1 - 04
50.80%

-

5-0-0

โฉนดที่ดิน
เลขที่ 11896
ที่ราชพัสดุ
แปลงทะเบียนที่
สส.77 (บางส่ วน)

หมายเหตุ

ลงชื่อ

................................................................................. ผูร้ ายงาน
(...............................................................................)
ตาแหน่ง ..............................................................................
ลงชื่อ

............................................................................ ผอ.เขต / สถานี / ศูนย์...

( ........................................................................)
ตาแหน่ง .............................................................................
วันที่
.............................................................................

แบบฟอร์ มที่ 3

แบบสำรวจข้ อมูลอำคำรและสิ่ งปลูกสร้ ำงของหน่ วยงำนกรมพัฒนำที่ดนิ
สถำนีพัฒนำที่ดนิ สมุทรสงครำม
ลำดับ

สถำนที่ต้งั

หมำยเลขแปลง
ทะเบียน

รำยกำร
สิ่ งปลูกสร้ำง

กำรใช้ประโยชน์

(ลักษณะรู ปทรง)
1 สถำนี พฒั นำที่ดินสมุทรสงครำม
99/9 หมู่ 5 ตำบลบำงแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม

สส. 77 1. อำคำร ค.ส.ล. 1 ชั้น
(บำงส่วน) 2. อำคำร ค.ส.ล. 2 ชั้น
3. ป้ำยสถำนีฯ
4. เสำธง
5. ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
6. โรงจอดรถ
7. รั้ว ค.ส.ล. (63 เมตร)
8. โรงผลิตปุ๋ ยน้ ำ และเก็บวัสดุ
ทำงกำรเกษตร
9. ลำนจอดรถ
10. รั้ว ค.ส.ล. (100 เมตร)
11. ศำลำศูนย์เรี ยนรู ้ ฯ

รำคำ ณ วันที่ได้
ปลูกสร้ำงปี
มำ
(บำท)

ที่ทำกำร/สำนักงำน
บ้ำนพักเจ้ำหน้ำที่
บอกชื่อหน่วยงำน
เสำธงชำติ
ใช้สญ
ั จร ภำยในสถำนี ฯ
ใช้จอดรถราชการ/จนท.
และผูม้ าติดต่อราชการ
รั้ว ค.ส.ล.
สำธิตและผลิตปุ๋ ยหมัก,
น้ ำหมักและเก็บวัสดุทำง
กำรเกษตร
จอดรถ
รั้ว ค.ส.ล.
สำธิตกำรผลิตน้ ำหมักฯ

2,996,000
905,000
177,000
46,000
399,000
104,486.71

กำรนำส่งขึ้นทะเบียน

ขึ้นทะเบียน ยังไม่ข้ นึ ทะ
แล้ว
เบียน
✓
2549
✓
2550
✓
2551
✓
2552
✓
2552
✓
2559

ขึ้นทะเบียนลำ
หมำยเหตุ
ดับที่

1
2
4
3

235,500
64,200

2560
2563

✓
✓

5
11

84,000
327,000
83,000

2563
2563
2563

✓
✓
✓

12
13
14

หมำยเหตุ :
- สรุ ปรำยกำรสิ่ งปลูกสร้ำงที่ข้ นึ ทะเบียนที่รำชพัสดุ จำนวน 9 รำยกำร
- สรุ ปรำยกำรสิ่ งปลูกสร้ำงที่ยงั ไม่ได้ข้ นึ ทะเบียนที่รำชพัสดุ จำนวน 0 รำยกำร (รำยกำรที่ 3, 5 สอบถำมธนำรักษ์ ไม่ตอ้ งขึ้นทะเบียนที่รำชพัสดุ)

