
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สถานีพัฒนาที่ดินพังงา  โทร. ๐๗๖-๔๖๑๕๓๒                                       

ที ่  {BookID} วันที ่  {BookDate} 

เรื่อง ขอแจ้งตรวจสอบพื้นที่ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑   

  ตามหนังสือ ที่ กษ 0803.08/472 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 กลุ่มบริหารสินทรัพย์ 
กองคลัง  เรื่อง ขอให้ส่งคืนพ้ืนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  ขอให้หน่วยงานเร่งรัดตรวจสอบพ้ืนที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตนว่ามีพ้ืนที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์หรือไม่ หากตรวจสอบแล้วพบว่าพ้ืนที่ใดไม่ได้ใช้หรือหมดประโยชน์
การใช้พื้นท่ี ขอให้ด าเนินการส่งคืนพ้ืนที่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือป้องกันการบุกรุกในอนาคต  นั้น 

  ในการนี้  สถานี พัฒนาที่ ดิ น พั งงา  ได้ด าเนินการตรวจสอบพ้ืนที่ ที่ ไม่ ใช้ประโยชน์             
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ประสงค์ส่งคืนพื้นที่ สถานีพัฒนาที่ดินพังงา (ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าวังทัง))  ที่ตั้งเลขที่ 
86 หมู่ที่ 7 ต าบลนาเตย อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  จ านวนเนื้อที่ 359 -3-64 ไร่  เนื่องจากยังใช้
ประโยชน์ในการใช้เป็นที่ตั้งส านักงานและแปลงสาธิตในการพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเสนอ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ ต่อไป 

                
 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๑๘.๐๙/๕๒๓ {XXXXXXXXXXXXX}๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นางสาวยุพาพร นาควิสัย)

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพังงา



              แบบฟอรมท่ี 1 

รายละเอียดขอมูลการใชประโยชนในที่ดินของหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน 

1. ชือ่หนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน..........สถานีพัฒนาท่ีดินพังงา............................................................. 

2. ประเภทท่ีดิน.......ปาสงวนแหงชาติ (ปาวังทัง)..........จํานวนพ้ืนท่ีท้ังหมด........ 359-3-64 ไร ................... 

3. ท่ีต้ัง.........เลขท่ี 86 หมูท่ี 7 ตําบลนาเตย อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา ................................................. 

4. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจรงิ (รวมท่ีจอดรถ ถนน) ............................................... 

    ไดแก ...........อาคารสํานักงานสถานีพัฒนาท่ีดินพังงา (หลังใหม) ทรงปนหยา, สถานพัฒนาท่ีดินพังงา
(สํานักงานหลังเกา) ทรงจั่ว, บานพักขาราชการ ระดับ 5-6 ทรงจั่ว, บานพักขาราชการ ระดับ 5-6 ทรงจั่ว, 
บานพักขาราชการ ระดับ 3-4 ทรงจั่ว, บานพักขาราชการ ระดับ 1-2 (บานแฝด) ทรงจั่ว, บานพัก
ลูกจางประจําสถานีพัฒนาท่ีดินพังงา ทรงจั่ว, โรงจอดรถยนตหลังเกา ทรงจั่ว, โรงจอดรถยนตหลังใหม ทรงจั่ว, 
โรงเก็บเมล็ดพันธุ ทรงจั่ว, หอถังน้ําบรรจุ 20 ลบ.ม. , บานพักขาราชการอํานวยการระดับตนและชํานาญการ
พิเศษ, โรงจอดรถ ขนาด 4 ชอง ....................................................................................................................... 

5. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน ......................................................................................................... 

6. มีความประสงค 

     ไมสงคืนพ้ืนท่ี 

     สงคืนพ้ืนท่ี จํานวน .................. 

หมายเหตุ :  

-ใหอธิบายกรณีมีความจําเปนใชประโยชนพ้ืนท่ี 

 เนื่องจากยังใชประโยชนในการใชเปนท่ีตั้งสํานักงานและแปลงสาธิตในการพัฒนาท่ีดินแกเกษตรกร 

...................................................................................................................................................................... 

-ใหอธิบายกรณีไมใชประโยชนในพ้ืนท่ี (สงคืนพ้ืนท่ี) 

...................................................................................................................................................................... 

 

 
      ลงชื่อ ............................................... ผูรายงาน 
               (นางสาวฐิตกาญจน  ปญญี) 
      ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
      ลงชื่อ ............................................... ผอ.สพข./สพด./ศูนย 
               (นางสาวยุพาพร  นาควิสัย) 
      ตําแหนง ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินพังงา 
      วันท่ี       29  มิถุนายน  2564 



              แบบฟอรมท่ี 1 

รายละเอียดขอมูลการใชประโยชนในที่ดินของหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน 

1. ชือ่หนวยงานท่ีแจงใชประโยชนในท่ีดิน..........สถานีพัฒนาท่ีดินพังงา............................................................. 

2. ประเภทท่ีดิน............เขตปา ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 (ปาเขาจํา) ..... 

    จํานวนพ้ืนท่ีท้ังหมด............ 2-3-47.6 ไร ................................................................................................... 

3. ท่ีตั้ง.........หมูท่ี 6 บานเกาเจา ตําบลลําภี อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา ................................................... 

    ...................................................................................................................................................................... 

4. พ้ืนท่ีใชประโยชนท่ีปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง (รวมท่ีจอดรถ ถนน) ............................................... 

    ไดแก ...........โครงการฝายน้ําลน.................................................................................................................. 

5. พ้ืนท่ีวางท่ีหนวยงานไมไดใชประโยชน ......................................................................................................... 

6. มีความประสงค 

     ไมสงคืนพ้ืนท่ี 

     สงคืนพ้ืนท่ี จํานวน ................. ไร 

หมายเหตุ :  

-ใหอธิบายกรณีมีความจําเปนใชประโยชนพ้ืนท่ี 

เพ่ือชวยเหลือราษฎรในพ้ืนท่ีประสบปญหาขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค-บริโภค ในชวงฤดูแลง 

...................................................................................................................................................................... 

-ใหอธิบายกรณีไมใชประโยชนในพ้ืนท่ี (สงคืนพ้ืนท่ี) 

...................................................................................................................................................................... 

 
      ลงชื่อ ............................................... ผูรายงาน 
               (นางสาวฐิตกาญจน  ปญญี) 
      ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
      ลงชื่อ ............................................... ผอ.สพข./สพด./ศูนย 
               (นางสาวยุพาพร  นาควิสัย) 
      ตําแหนง ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินพังงา 
      วันท่ี       29  มิถุนายน  2564 



แบบฟอรมที่ 2

สถานที่ตั้ง เนื้อที่ ประเภท อาคารและสิ่งปลูกสราง สระน้ํา อื่นๆ พื้นที่วาง หมายเหตุ

(ไร-งาน-ตรว.) เอกสารสิทธิ์ (รวมถนนและที่จอดรถ) (ไร-งาน-ตรว.) (ไร-งาน-ตรว.) (ไร-งาน-ตรว.)

(ไร-งาน-ตรว.)   (%) (%) (%) (%)

โครงการฝายน้ําลนบานเกาเจา  2-3-47.6 เขตปา ตามมาตรา 54 1. โครงการฝายน้ําลน 

หมูที่ 6 ตําบลลําภี อําเภอทายเหมือง ที่ตั้งอาคารฯ แหงพระราชบัญญัติปาไม ความสูง 3.00 เมตร

จังหวัดพังงา  พุทธศักราช 2484

ลงชื่อ       .................................................................................   ผู

                  (...............................................................................

ตําแหนง   ..............................................................................

ลงชื่อ        ............................................................................    ผอ     

รายละเอียดขอมูลการใชพื้นที่ของหนวยงาน

หนวยงาน  สถานีพัฒนาที่ดินพังงา



ลําดับ สถานที่ตั้ง
หมายเลข

แปลง
ทะเบียน

รายการ
สิ่งปลูกสราง

การใชประโยชน
ราคา ณ วันที่

ไดมา
ปลูกสรางป

ขึ้น
ทะเบียน
ลําดับที่

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น
ทะเบียน

แลว

ยังไมขึ้น
ทะเบียน

1 โครงการฝายน้ําลนบานเกาเจา  - 1. โครงการฝายน้ําลน เพื่อชวยเหลือราษฎรในพื้นที่ 4,444,800 งบประมาณ ป 2559 อยูในระหวางการ

หมูที่ 6 ตําบลลําภี อําเภอทายเหมือง ความสูง 3.00 เมตร ประสบปญหาขาดแคลนน้ํา ผอนผันและขอ

จังหวัดพังงา  สําหรับอุปโภค-บริโภค อนุญาตใหพื้นที่

ในชวงฤดูแลง

หมายเหตุ :

    - สรุปรายการสิ่งปลูกสรางที่ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ   จํานวน  1  รายการ

    - สรุปรายการสิ่งปลูกสรางที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ  จํานวน  -  รายการ

แบบฟอรมที่ 3

แบบสํารวจขอมูลอาคารและสิ่งปลูกสรางของหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน

หนวยงาน  สถานีพัฒนาที่ดินพังงา

การนําสงขึ้นทะเบียน



แบบฟอรมที่ 2

สถานที่ตั้ง เนื้อที่ ประเภท อาคารและสิ่งปลูกสราง สระน้ํา อื่นๆ พื้นที่วาง หมายเหตุ

(ไร-งาน-ตรว.) เอกสารสิทธิ์ (รวมถนนและที่จอดรถ) (ไร-งาน-ตรว.) (ไร-งาน-ตรว.) (ไร-งาน-ตรว.)

(ไร-งาน-ตรว.)   (%) (%) (%) (%)

สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 359-3-64 ไร ปาสงวนแหงชาติ (ปาวังทัง) 1. อาคารสํานักงานสถานีพัฒนาที่ดินพังงา (หลังใหม)

หมูที่ 7 บานบอดาน ตําบลนาเตย ทรงปนหยา

อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา เนื้อที่ปลูกสราง 240 ตารางเมตร  60 ตารางวา

พื้นที่ใชสอย 240 ตารางเมตร

กวาง 15 เมตร  ยาว 16 เมตร

เสา ปูน / ฝา คอนกรีต / จํานวน 1 ชั้น

พื้น คอนกรีต / หลังคา กระเบื้อง

2. สถานีพัฒนาที่ดินพังงา (สํานักงานหลังเกา) ทรงจั่ว

เนื้อที่ปลูกสราง 96 ตารางเมตร  24 ตารางวา

พื้นที่ใชสอย 96 ตารางเมตร

กวาง 6.20 เมตร  ยาว 16.15 เมตร

เสา คอนกรีต / ฝา คอนกรีต / จํานวน 1 ชั้น

พื้น คอนกรีต / หลังคา กระเบื้อง

3. บานพักขาราชการ ระดับ 5-6 ทรงจั่ว 

เนื้อที่ปลูกสราง 58.50 ตารางเมตร  14.63 ตารางวา

พื้นที่ใชสอย 117 ตารางเมตร

กวาง 9.20 เมตร  ยาว 6.70 เมตร

เสา คอนกรีต / ฝา คอนกรีต / จํานวน 2 ชั้น

พื้น คอนกรีต / หลังคา กระเบื้อง

รายละเอียดขอมูลการใชพื้นที่ของหนวยงาน

หนวยงาน  สถานีพัฒนาที่ดินพังงา



แบบฟอรมที่ 2

สถานที่ตั้ง เนื้อที่ ประเภท อาคารและสิ่งปลูกสราง สระน้ํา อื่นๆ พื้นที่วาง หมายเหตุ

(ไร-งาน-ตรว.) เอกสารสิทธิ์ (รวมถนนและที่จอดรถ) (ไร-งาน-ตรว.) (ไร-งาน-ตรว.) (ไร-งาน-ตรว.)

(ไร-งาน-ตรว.)   (%) (%) (%) (%)

รายละเอียดขอมูลการใชพื้นที่ของหนวยงาน

หนวยงาน  สถานีพัฒนาที่ดินพังงา

4. บานพักขาราชการ ระดับ 5-6 ทรงจั่ว 

เนื้อที่ปลูกสราง 58.50 ตารางเมตร  14.63 ตารางวา

พื้นที่ใชสอย 117 ตารางเมตร

กวาง 9.20 เมตร  ยาว 6.70 เมตร

เสา คอนกรีต / ฝา คอนกรีต / จํานวน 2 ชั้น

พื้น คอนกรีต / หลังคา กระเบื้อง

5. บานพักขาราชการ ระดับ 3-4 ทรงจั่ว 

เนื้อที่ปลูกสราง 58.50 ตารางเมตร  14.63 ตารางวา

พื้นที่ใชสอย 117 ตารางเมตร

กวาง 9.20 เมตร  ยาว 6.70 เมตร

เสา คอนกรีต / ฝา คอนกรีต / จํานวน 2 ชั้น

พื้น คอนกรีต / หลังคา กระเบื้อง

6. บานพักขาราชการ ระดับ 1-2 (บานแฝด) ทรงจั่ว

เนื้อที่ปลูกสราง 36 ตารางเมตร  9 ตารางวา

พื้นที่ใชสอย 72 ตารางเมตร

กวาง 6.90 เมตร  ยาว 6.20 เมตร

เสา ปูน / ฝา คอนกรีต กระเบื้องแผนเรียบ

จํานวน 2 ชั้น / พื้น คอนกรีตไม 

หลังคา กระเบื้องลอนคู



แบบฟอรมที่ 2

สถานที่ตั้ง เนื้อที่ ประเภท อาคารและสิ่งปลูกสราง สระน้ํา อื่นๆ พื้นที่วาง หมายเหตุ

(ไร-งาน-ตรว.) เอกสารสิทธิ์ (รวมถนนและที่จอดรถ) (ไร-งาน-ตรว.) (ไร-งาน-ตรว.) (ไร-งาน-ตรว.)

(ไร-งาน-ตรว.)   (%) (%) (%) (%)

รายละเอียดขอมูลการใชพื้นที่ของหนวยงาน

หนวยงาน  สถานีพัฒนาที่ดินพังงา

7. บานพักลูกจางประจําสถานีพัฒนาที่ดินพังงา ทรงจั่ว

เนื้อที่ปลูกสราง 280 ตารางเมตร 70 ตารางวา

พื้นที่ใชสอย 280 ตารางเมตร

กวาง 28.70 เมตร  ยาว 10.40 เมตร

เสา คอนกรีต / ฝา คอนกรีต / จํานวน 2 ชั้น

พื้น คอนกรีต / หลังคา กระเบื้อง

8. โรงจอดรถยนตหลังเกา ทรงจั่ว

เนื้อที่ปลูกสราง 120 ตารางเมตร 30 ตารางวา

พื้นที่ใชสอย 120 ตารางเมตร

กวาง 20 เมตร  ยาว 6 เมตร

เสา คอนกรีต / จํานวน 1 ชั้น 

พื้น คอนกรีต / หลังคา กระเบื้อง

9. โรงจอดรถยนตหลังใหม ทรงจั่ว

เนื้อที่ปลูกสราง 120 ตารางเมตร 30 ตารางวา

พื้นที่ใชสอย 120 ตารางเมตร

กวาง 12 เมตร  ยาว 10 เมตร

เสา คอนกรีต / จํานวน 1 ชั้น 

พื้น คอนกรีต / หลังคา กระเบื้อง



แบบฟอรมที่ 2

สถานที่ตั้ง เนื้อที่ ประเภท อาคารและสิ่งปลูกสราง สระน้ํา อื่นๆ พื้นที่วาง หมายเหตุ

(ไร-งาน-ตรว.) เอกสารสิทธิ์ (รวมถนนและที่จอดรถ) (ไร-งาน-ตรว.) (ไร-งาน-ตรว.) (ไร-งาน-ตรว.)

(ไร-งาน-ตรว.)   (%) (%) (%) (%)

รายละเอียดขอมูลการใชพื้นที่ของหนวยงาน

หนวยงาน  สถานีพัฒนาที่ดินพังงา

10. โรงเก็บเมล็ดพันธุ ทรงจั่ว

เนื้อที่ปลูกสราง 48 ตารางเมตร 120 ตารางวา

พื้นที่ใชสอย 48 ตารางเมตร

กวาง 6 เมตร  ยาว 8 เมตร

เสา ปูน / ฝา ปูน / จํานวน 1 ชั้น

พื้น คอนกรีต / หลังคา กระเบื้องลอนคู

11. หอถังน้ําบรรจุ 20 ลบ.ม.

เนื้อที่ปลูกสราง 20 ตารางเมตร 5 ตารางวา

พื้นที่ใชสอย 20 ตารางเมตร

กวาง 4 เมตร  ยาว 5 เมตร

เสา ปูน / จํานวน 1 ชั้น

12. บานพักขาราชการอํานวยการระดับตน

และชํานาญการพิเศษ

13. โรงจอดรถขนาด 4 ชอง แบบเลขที่ 962 ส.

14  หองน้ํา ชาย หญิง แบบ 1521 ส



ลําดับ สถานที่ตั้ง
หมายเลข

แปลง
ทะเบียน

รายการ
สิ่งปลูกสราง

การใชประโยชน
ราคา ณ วันที่

ไดมา
ปลูกสรางป

ขึ้น
ทะเบียน
ลําดับที่

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น
ทะเบียน

แลว

ยังไม
ขึ้น

ทะเบียน

1 สถานีพัฒนาที่ดินพังงา - 1. อาคารสํานักงานสถานีพัฒนาที่ดินพังงา (หลังใหม) 1,296,000 งบประมาณ ป 2540  พง.952

หมูที่ 7 บานบอดาน ตําบลนาเตย ทรงปนหยา

อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา เนื้อที่ปลูกสราง 240 ตารางเมตร  60 ตารางวา

พื้นที่ใชสอย 240 ตารางเมตร

กวาง 15 เมตร  ยาว 16 เมตร

เสา ปูน / ฝา คอนกรีต / จํานวน 1 ชั้น

พื้น คอนกรีต / หลังคา กระเบื้อง

2. สถานีพัฒนาที่ดินพังงา (สํานักงานหลังเกา) ทรงจั่ว 50,000 งบประมาณ ป 2527  พง.953

เนื้อที่ปลูกสราง 96 ตารางเมตร  24 ตารางวา

พื้นที่ใชสอย 96 ตารางเมตร

กวาง 6.20 เมตร  ยาว 16.15 เมตร

เสา คอนกรีต / ฝา คอนกรีต / จํานวน 1 ชั้น

พื้น คอนกรีต / หลังคา กระเบื้อง

3. บานพักขาราชการ ระดับ 5-6 ทรงจั่ว 30,000 งบประมาณ ป 2527  พง.954

เนื้อที่ปลูกสราง 58.50 ตารางเมตร  14.63 ตารางวา

พื้นที่ใชสอย 117 ตารางเมตร

กวาง 9.20 เมตร  ยาว 6.70 เมตร

เสา คอนกรีต / ฝา คอนกรีต / จํานวน 2 ชั้น

พื้น คอนกรีต / หลังคา กระเบื้อง

แบบฟอรมที่ 3

แบบสํารวจขอมูลอาคารและสิ่งปลูกสรางของหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน

หนวยงาน  สถานีพัฒนาที่ดินพังงา

การนําสงขึ้นทะเบียน



ลําดับ สถานที่ตั้ง
หมายเลข

แปลง
ทะเบียน

รายการ
สิ่งปลูกสราง

การใชประโยชน
ราคา ณ วันที่

ไดมา
ปลูกสรางป

ขึ้น
ทะเบียน
ลําดับที่

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น
ทะเบียน

แลว

ยังไม
ขึ้น

ทะเบียน

แบบฟอรมที่ 3

แบบสํารวจขอมูลอาคารและสิ่งปลูกสรางของหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน

หนวยงาน  สถานีพัฒนาที่ดินพังงา

การนําสงขึ้นทะเบียน

4. บานพักขาราชการ ระดับ 5-6 ทรงจั่ว 280,000 งบประมาณ ป 2531  พง.955

เนื้อที่ปลูกสราง 58.50 ตารางเมตร  14.63 ตารางวา

พื้นที่ใชสอย 117 ตารางเมตร

กวาง 9.20 เมตร  ยาว 6.70 เมตร

เสา คอนกรีต / ฝา คอนกรีต / จํานวน 2 ชั้น

พื้น คอนกรีต / หลังคา กระเบื้อง

5. บานพักขาราชการ ระดับ 3-4 ทรงจั่ว ที่พักอาศัยของขาราชการ 30,000 งบประมาณ ป 2527  พง.956

เนื้อที่ปลูกสราง 58.50 ตารางเมตร  14.63 ตารางวา

พื้นที่ใชสอย 117 ตารางเมตร

กวาง 9.20 เมตร  ยาว 6.70 เมตร

เสา คอนกรีต / ฝา คอนกรีต / จํานวน 2 ชั้น

พื้น คอนกรีต / หลังคา กระเบื้อง

6. บานพักขาราชการ ระดับ 1-2 (บานแฝด) ทรงจั่ว ที่พักอาศัยของขาราชการ 30,000 งบประมาณ ป 2527  พง.957

เนื้อที่ปลูกสราง 36 ตารางเมตร  9 ตารางวา

พื้นที่ใชสอย 72 ตารางเมตร

กวาง 6.90 เมตร  ยาว 6.20 เมตร

เสา ปูน / ฝา คอนกรีต กระเบื้องแผนเรียบ

จํานวน 2 ชั้น / พื้น คอนกรีตไม 

หลังคา กระเบื้องลอนคู



ลําดับ สถานที่ตั้ง
หมายเลข

แปลง
ทะเบียน

รายการ
สิ่งปลูกสราง

การใชประโยชน
ราคา ณ วันที่

ไดมา
ปลูกสรางป

ขึ้น
ทะเบียน
ลําดับที่

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น
ทะเบียน

แลว

ยังไม
ขึ้น

ทะเบียน

แบบฟอรมที่ 3

แบบสํารวจขอมูลอาคารและสิ่งปลูกสรางของหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน

หนวยงาน  สถานีพัฒนาที่ดินพังงา

การนําสงขึ้นทะเบียน

7. บานพักลูกจางประจําสถานีพัฒนาที่ดินพังงา ทรงจั่ว ที่พักอาศัยของขาราชการ 60,000 งบประมาณ ป 2527  พง.958

เนื้อที่ปลูกสราง 280 ตารางเมตร 70 ตารางวา

พื้นที่ใชสอย 280 ตารางเมตร

กวาง 28.70 เมตร  ยาว 10.40 เมตร

เสา คอนกรีต / ฝา คอนกรีต / จํานวน 2 ชั้น

พื้น คอนกรีต / หลังคา กระเบื้อง

8. โรงจอดรถยนตหลังเกา ทรงจั่ว ที่จอดรถแกเจาหนาที่ 20,000 งบประมาณ ป 2527  พง.959

เนื้อที่ปลูกสราง 120 ตารางเมตร 30 ตารางวา และผูมารับบริการ

พื้นที่ใชสอย 120 ตารางเมตร

กวาง 20 เมตร  ยาว 6 เมตร

เสา คอนกรีต / จํานวน 1 ชั้น 

พื้น คอนกรีต / หลังคา กระเบื้อง

9. โรงจอดรถยนตหลังใหม ทรงจั่ว ที่จอดรถแกเจาหนาที่ 143,000 งบประมาณ ป 2552  พง.960

เนื้อที่ปลูกสราง 120 ตารางเมตร 30 ตารางวา และผูมารับบริการ

พื้นที่ใชสอย 120 ตารางเมตร

กวาง 12 เมตร  ยาว 10 เมตร

เสา คอนกรีต / จํานวน 1 ชั้น 

พื้น คอนกรีต / หลังคา กระเบื้อง

10. โรงเก็บเมล็ดพันธุ ทรงจั่ว เก็บวัสดุการเกษตร 50,000 งบประมาณ ป 2528  พง.961



ลําดับ สถานที่ตั้ง
หมายเลข

แปลง
ทะเบียน

รายการ
สิ่งปลูกสราง

การใชประโยชน
ราคา ณ วันที่

ไดมา
ปลูกสรางป

ขึ้น
ทะเบียน
ลําดับที่

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น
ทะเบียน

แลว

ยังไม
ขึ้น

ทะเบียน

แบบฟอรมที่ 3

แบบสํารวจขอมูลอาคารและสิ่งปลูกสรางของหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน

หนวยงาน  สถานีพัฒนาที่ดินพังงา

การนําสงขึ้นทะเบียน

เนื้อที่ปลูกสราง 48 ตารางเมตร 120 ตารางวา

พื้นที่ใชสอย 48 ตารางเมตร

กวาง 6 เมตร  ยาว 8 เมตร

เสา ปูน / ฝา ปูน / จํานวน 1 ชั้น

พื้น คอนกรีต / หลังคา กระเบื้องลอนคู

11. หอถังน้ําบรรจุ 20 ลบ.ม. เพื่อบรรจุน้ําในการอุปโภค 5,000 งบประมาณ ป 2527  พง.962

เนื้อที่ปลูกสราง 20 ตารางเมตร 5 ตารางวา บริโภค

พื้นที่ใชสอย 20 ตารางเมตร

กวาง 4 เมตร  ยาว 5 เมตร

เสา ปูน / จํานวน 1 ชั้น

12. บานพักขาราชการอํานวยการระดับตน ที่พักอาศัยของขาราชการ 1,180,000 งบประมาณ ป 2563  อยูระหวางรอกองคลัง

และชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 หลัง ปรับปรุงบัญชีรหัสสินทรัพย

13. โรงจอดรถขนาด 4 ชอง แบบเลขที่ 962 ส. ที่จอดรถแกเจาหนาที่ 444,444 งบประมาณ ป 2563  อยูระหวางรอกองคลัง

และผูมารับบริการ ปรับปรุงบัญชีรหัสสินทรัพย

14  หองน้ํา ชาย หญิง แบบ 1521 ส บริการประชาชน 365000 งบประมาณ ป 2563  อยูระหวางรอกองคลัง

ปรับปรุงบัญชีรหัสสินทรัพย

หมายเหตุ :



ลําดับ สถานที่ตั้ง
หมายเลข

แปลง
ทะเบียน

รายการ
สิ่งปลูกสราง

การใชประโยชน
ราคา ณ วันที่

ไดมา
ปลูกสรางป

ขึ้น
ทะเบียน
ลําดับที่

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น
ทะเบียน

แลว

ยังไม
ขึ้น

ทะเบียน

แบบฟอรมที่ 3

แบบสํารวจขอมูลอาคารและสิ่งปลูกสรางของหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน

หนวยงาน  สถานีพัฒนาที่ดินพังงา

การนําสงขึ้นทะเบียน

    - สรุปรายการสิ่งปลูกสรางที่ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ   จํานวน  -  รายการ

    - สรุปรายการสิ่งปลูกสรางที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ  จํานวน  14  รายการ
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