




แบบฟอร์มที� 2

สถานที�ตั�ง เนื�อที� ประเภท อาคารและสิ�งปลูกสร้าง สระนํ�า อื�นๆ พื�นที�ว่าง หมายเหตุ

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

(ไร่-งาน-ตรว.)   (%) (%) (%) (%)

130 ตําบลท่าช้าง 194-1-37 ที�ราชพัสดุ  20-1-37(10.35) 30(15.44) 144(72.21)  -

อําเภอสว่างวีระวงศ์ อบ.1315

จังหวัดอุบลราชธานี  

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

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

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

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

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

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

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

รายละเอียดข้อมูลการใช้พื�นที�ของหน่วยงาน

หน่วยงานสถานีพัฒนาที�ดินอุบลราชธานี



ลําดับ สถานที�ตั�ง
หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ

สิ�งปลูกสร้าง

การใช้

ประโยชน์

ราคา ณ 

วันที�ได้มา

ปลูก

สร้างปี

ขึ�น

ทะเบีย

นลํา

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ�น

ทะเบียน

แล้ว

ยังไม่

ขึ�น

ทะเบียน

1 130 หมู 9 ตําบลทาชาง ที�ราชพัสดุ อาคารสํานักงาน (หลังที่ 1) อาคารถายทอด 120,000 ป 2008 ⁄ 1

อําเภอสวางวีระวงศ อบ.1315 อาคารไมชั้นเดียวใตถุนสูง ทรงมลิล เทคโนโลยี

จังหวัดอุบลราชธานี

2 บานพักขาราชการ ชั้นตรี บานพัก 100,000    ป 2512 ⁄ 2

อาคารไม 2 ชั้น ทรงมลิลา

3 บานพักขาราชการ ชั้นตรี บานพัก 100,000    ป 2512 ⁄ 3

อาคารไม 2 ชั้น ทรงมลิลา

4 บานพักคนงาน บานพัก 82,000 ป 2512 5

อาคารไมชั้นเดียวใตถุนสูง ทรงมลิลา

แบบฟอร์มที� 3

แบบสํารวจข้อมูลอาคารและสิ�งปลูกสร้างของหน่วยงานกรมพัฒนาที�ดิน

หน่วยงาน  สถานีพัฒนาที�ดินอุบลราชธานี

การนําส่งขึ�น

ทะเบียน
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ลําดับ สถานที�ตั�ง
หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ

สิ�งปลูกสร้าง

การใช้

ประโยชน์

ราคา ณ 

วันที�ได้มา

ปลูก

สร้างปี

ขึ�น

ทะเบีย

นลํา

ดับที�

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ�น

ทะเบียน

แล้ว

ยังไม่

ขึ�น

ทะเบียน

5 130 หมู 9 ตําบลทาชาง ที�ราชพัสดุ โรงเก็บรถยนต โรงเก็บรถและ 10,000 ป 2512 ⁄ 6

อําเภอสวางวีระวงศ อบ.1315 อาคารไมทรงเพิงหมาแหงน ซ่อมบํารุง

จังหวัดอุบลราชธานี

6 ลานตากเมล็ดพันธ 7

 ลานคอนกรีต

7 บานพักขาราชการ ชั้น โท บานพัก 150,000    ป 2524 ⁄ 8

อาคารไม 2 ชั้น ทรงมลิลา

8 โรงเก็บพัสดุ โรงเก็บพัสดุ 50,000     ป 2512 ⁄ 11

อาคารไมชั้นเดียวทรงมิลิลา

แบบฟอร์มที� 3

แบบสํารวจข้อมูลอาคารและสิ�งปลูกสร้างของหน่วยงานกรมพัฒนาที�ดิน

หน่วยงาน  สถานีพัฒนาที�ดินอุบลราชธานี

การนําส่งขึ�น

ทะเบียน



ลําดับ สถานที�ตั�ง
หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ

สิ�งปลูกสร้าง
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ประโยชน์
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วันที�ได้มา
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ดับที�
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(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ�น

ทะเบียน

แล้ว

ยังไม่

ขึ�น

ทะเบียน

9 โรงเก็บพัสดุ โรงเก็บพัสดุ 50,000     ป 2512 12

อาคารไมชั้นเดียวทรงมลิลา

10 บานพักขาราชการระดับ 3-4 ชั้นจ ั      บานพัก 83,000     ป 2524 13

อาคารไม 2 ชั้นทรงมลิลา

11

อาคารสํานักงาน หลังที่ 2
อาคารสํานักงาน

1,296,000 ป 2539
15

อาคารคอนกรีต ชั้นเดียวยกพื้นสูง

แบบสํารวจข้อมูลอาคารและสิ�งปลูกสร้างของหน่วยงานกรมพัฒนาที�ดิน

หน่วยงาน  สถานีพัฒนาที�ดินอุบลราชธานี
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การนําส่งขึ�น

ทะเบียน



ลําดับ สถานที�ตั�ง
หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ

สิ�งปลูกสร้าง

การใช้

ประโยชน์

ราคา ณ 

วันที�ได้มา

ปลูก

สร้างปี

ขึ�น

ทะเบีย

นลํา

ดับที�

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ�น

ทะเบียน

แล้ว

ยังไม่

ขึ�น

ทะเบียน

12 บานพักขาราชการระดับ 3-4 ชั้นจัตวา 279,200 ป 2524 ⁄ 17

อารครึ่งตึกครึ่งไม 2 ชั้น ทรงมลิลา

13 บานพักขาราชการระดับ 1-2 424,800    ป 2524 ⁄ 18

อาคารครึ่งตึกครึ่งไม 2 ชั้น ทรงมลิลา

14 หอถังน้ําพรอมระบบประปา 600,000    ป 2535 ⁄ 20

และติดตั้งอุปกรณสูบน้ําบาดาล 

แบบสํารวจข้อมูลอาคารและสิ�งปลูกสร้างของหน่วยงานกรมพัฒนาที�ดิน

หน่วยงาน  สถานีพัฒนาที�ดินอุบลราชธานี

การนําส่งขึ�น

ทะเบียน



หมายเหตุ :

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

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