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{BookDate}
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เรื่อง ขอส่งรายละเอียดข้อมูลการใช้พื้นที่หน่วยงาน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑
ตามหนังสือเลขที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๔๗๒ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้ส่งคืน
พื้นที่ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ ให้ตรวจสอบพื้นที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ความรับผิดของ
ของสถานีฯ และหากมีพื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์ หากมีความประสงค์จะส่งคืนพื้นที่ดังกล่าว ให้ส่งคืนพื้ นที่ เพื่อ
นำเสนอกรมพัฒนาที่ดินต่อไป นั้น
ในการนี้ สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว
ไม่มีความประสงค์ขอส่งคืนพื้นที่ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลการใช้พื้นที่หน่วยงาน และแบบสำรวจข้อมูล
อาคารและสิ่งปลูกสร้างของสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียนกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ต่อไป
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รายละเอียดขอมูลการใชพื้นที่ของหนวยงาน
หนวยงาน สถานีพัฒนาที่ดินอางทอง
สถานที่ตั้ง

สถานีพัฒนาที่ดินอางทอง
เลขที่ 56 หมู 6 ต.เทวราช
อ.ไชโย จ.อางทอง

เนื้อที่
(ไร-งาน-ตรว.)

ประเภท
เอกสารสิทธิ์

20-2-50

ที่ราชพัสดุ
หมายเลขทะเบียน
อท.386

อาคารและสิ่งปลูกสราง
(รวมถนนและที่จอดรถ)
(ไร-งาน-ตรว.) (%)
28.33
(5-3-36)

หมายเหตุ : วิธีคํานวณพื้นที่เปน % ตองแปลงจากไรเปน ตรว. กอน
ตัวอยางพื้นที่ ปาสงวนแหงชาติ
- พื้นที่ ปาสงวนฯทั้งหมด 50 ไร = (50x400) = 20,000 ตรว.
พื้นที่อาคารฯ 15 ไร = (15x400) = 6,000 ตรว.
อาคารฯ 6,000 X 100
= 30 %
20,000

สระน้ํา
อื่นๆ
พื้นที่วาง
หมายเหตุ
(ไร-งาน-ตรว.) (ไร-งาน-ตรว.) (ไร-งาน-ตรว.)
(%)
(%)
(%)
14.75
37.69
19.23
พื้นที่ อื่น ๆ ไดแก
(3-0-17)
(7-3-10)
(3-3-87) 1 แปลงขยายพันธุกลาหญาแฝก 1 - 2 -46
2. แปลงสาธิตการเกษตร 2 - 0 - 8
3. แปลงปลูกไมยืนตน 1 - 3 -28
4. แปลงผักสวนครัว 1 - 1 - 28
4. แปลงสาธิตการผลิตปุยหมักูตรพระราชทาน 1 - 0 - 0

ลงชื่อ

................................................................................. ผูรายงาน
(...............................................................................)
ตําแหนง ..............................................................................
1600050
ลงชื่อ
............................................................................ ผอ.เขต / สถานี / ศูนย...
( ........................................................................)
ตําแหนง .............................................................................
วันที่
.............................................................................

ลําดับ
1

สถานที่ตั้ง
สถานีพัฒนาที่ดินอางทอง
เลขที่ 56 หมู 6 ต.เทวราช
อ.ไชโย จ.อางทอง

หมายเลข
แปลง
ทะเบียนที่ดิน

แบบสํารวจขอมูลอาคารและสิ่งปลูกสรางของหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน
สถานีพัฒนาที่ดินอางทอง
รายการ
ราคา ณ วัน
การนําสงขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
สิ่งปลูกสราง
ไดมา
การใชประโยชน
ปลูกสรางป
(ลักษณะรูปทรง)
(บาท)
ขึ้นทะเบียนแลว ยังไมขึ้นทะเบียน

อท 386 1. อาคารสํานักงาน 2 ชั้น
อาคารสํานักงาน
2. อาคารเก็บพัสดุ
เก็บพัสดุ
หองโลง คอนกรีต
3. อาคารบานพักขาราชการ อาคารหองพักขาราชการ
(หองแถว 6 หอง 1 ชั้น)
4. หอถังน้ําคอนกีต
หอถังน้ําประปา
5. บานพักขาราชการ
บานพักขาราชการ
ระดับ 3 - 4 (ตรี) 2 ชั้น
2 ชั้น
6. โรงเรือนเพาะชํา
โรงเพราะชํา
7. ลานจอดรถ พื้นเรียบ
ลานจอดรถ
8. ปายสํานักงาน
ปายสํานักงาน
9. รั้วลวดหนามพรอมเสา
รั้วลวดหนาม
คอนกรีต
10 อาคารศูนยเรียนรูถายทอด อาคารศูนยเรียนรูฯ
เทคโนโลยี สพด.อางทอง
11. ถนนแอสฟลติกคอนกรีต ถนนคอนกรีต
รอบ สพด.อางทอง ยาว 1,050 เมตร
12.อาคารโรงปุยอินทรียชีวภาพ อาคารโรงผลิตปุยชีวภาพ

หมายเหตุ :
- สรุปรายการสิ่งปลูกสรางที่ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ จํานวน ......... 3 ...... รายการ
- สรุปรายการสิ่งปลูกสรางที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ จํานวน .......... 9...... รายการ

2,935,000.00
1,297,000.00
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548,000.00
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√
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√
√
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1,850,000.00
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√

219,925.69
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ขึ้น
ทะเบียน หมายเหตุ
ลําดับที่
1

2

3

