ส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
ที่ {XXXXXXXXXXXXX}
{BookID}
กษ
๐๘๐๘.๑๓/๑๐๐๕
เรื่อง การส่งคืนพื้นที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์

บันทึกข้อความ
โทร. ๐๕๖-๔๖๖๙๗๘
วันที่ {XXXXXXXXXXXXX}
๑{BookDate}
กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑
ตามที่ กลุ่มบริหารสินทรัพย์กองคลัง ขอให้หน่วยงานตรวจสอบพื้นที่ที่อยู่ในความครอบครอง
ดูแล ว่ามีพื้นที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์หรือไม่ เพื่อป้องกันการบุกรุกซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้ในอนาคต
ในการนี้ สถานี พัฒ นาที่ดิน ชัยนาท ได้ดาเนิน การตรวจสอบพื้ นที่ ที่อยู่ในความรับผิ ดชอบ
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว พบว่ า มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ เต็ ม พื้ น ที่ ๑๑๙ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา จึ ง ไม่ ข อส่ งคื น พื้ น ที่
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามรายละเอียดเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมกับบันทึกฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ กองคลัง ต่อไป

{Rank} {XXXXXXXXXXXXX}
{Signature}
{XXXXX}
{PersonName}
(นางสาวรั
ตติยา โตจีน)
{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}
{PositionName1}
ผู้อำนวยการสถานี
พัฒนาที่ดินชัยนาท

แบบฟอร์มที่ 2

รายละเอียดข้อมูลการใช้พื้นทีข่ องหน่วยงาน
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาทีด่ ินชัยนาท
สถานที่ตั้ง

เลขที่ 83 หมู่ 1
ต.หนองมะโมง
อ.หนองมะโมง
จ.ชัยนำท 17120

เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตรว.)

ประเภท
เอกสารสิทธิ์

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(รวมถนนและที่จอดรถ)
(ไร่-งาน-ตรว.) (%)

สระน้้า
(ไร่-งาน-ตรว.)
(%)

อื่นๆ
(ไร่-งาน-ตรว.)
(%)

119-2-70

หนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวง
เลขที่ 29951
ระวำง 4939I
แผ่นที่ 175

8 ไร่
6.69 %

2 ไร่
1.67 %

109-2-70 ไร่
91.64 %

พื้นที่ว่าง
(ไร่-งาน-ตรว.)
(%)

หมายเหตุ

แบบฟอร์มที่ 3

แบบสำรวจข้อมูลอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงของหน่วยงำนกรมพัฒนำที่ดิน
หน่วยงำน : สถำนีพัฒนำที่ดินชัยนำท
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

สถำนที่ตั้ง
เลขที่ 83 หมู่ 1
ต.หนองมะโมง
อ.หนองมะโมง
จ.ชัยนำท 17120

หมำยเลข
แปลงทะเบียน
นสล.
29951

รำยกำร
สิ่งปลูกสร้ำง
(ลักษณะรูปทรง)
โรงจอดรถยนต์ 4 ช่อง 2 หลัง
ป้อมยำมคอนกรีต
รั้วด้ำนหน้ำ ยำว 210 เมตร
บ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 150 ลบ.ม. จำนวน 2 บ่อ รวม 300 ลบ.ม.
ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ควำมยำว 1,319.50 เมตร
อำคำรที่ทำกำรสำนักงำน
โรงเรือนเพำะชำ ขนำด 100 ตำรำงเมตร
บ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับ 3-4
โรงเก็บและเตรียมอำหำรสัตว์ ขนำด 10x20 เมตร
บ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับ 5-6
บ้ำนพักคนงำน (เรือนแถวไม้ ฝำทำด้วยกระเบื้องแผ่นเรียบ) 2 ครอบครัว
โรงเก็บรถแทรกเตอร์ ขนำด 4x10 เมตร
บ้ำนพักคนงำน (เรือนแถวไม้ ฝำทำด้วยกระเบื้องแผ่นเรียบ) 2 ครอบครัว
โรงปฏิบัติกำร ขนำด 160 ตำรำงเมตร
รั้วลวดหนำมยำว 2.80 กม. พร้อมด้วย ป้อมยำมและประตูรั้ว
คอกกระบือ ขนำด 4x20 เมตร
คอกไก่ ขนำด 10x15 เมตร
ลำนคอนกรีตตำกเมล็ดพันธุ์พืช ขนำด 10x10 เมตร
บ้ำนพักคนงำน (เรือนไม้ 2 ชั้น ชั้นล่ำงก่อซีเมนต์บล๊อก)
อำคำรสนำม ขนำด 160 ตำรำงเมตร
ถังน้ำประปำพร้อมเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่ต่ำกว่ำ 20 แรงม้ำ

หมำยเหตุ :
- สรุปรำยกำรสิ่งปลูกสร้ำงที่ขึ้นทะเบียนที่รำชพัสดุ จำนวน .........-....... รำยกำร
- สรุปรำยกำรสิ่งปลูกสร้ำงที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่รำชพัสดุ จำนวน ........21........ รำยกำร

กำรใช้ประโยชน์
โรงจอดรถยนต์
ป้อมยำม
รั้วด้ำนหน้ำ
บ่อเก็บน้ำ
ถนนลำดยำง
อำคำรที่สำนักงำน
โรงเรือนเพำะชำ
บ้ำนพักข้ำรำชกำร
โรงเก็บพัสดุ
บ้ำนพักข้ำรำชกำร
บ้ำนพักข้ำรำชกำร
โรงเก็บรถ
บ้ำนพักข้ำรำชกำร
เรือนรับรอง
รั้ว ป้อมยำม และประตูรั้ว
โรงเก็บน้ำหมักชีวภำพ
โรงเก็บพัสดุ
ลำนคอนกรีต
บ้ำนพักข้ำรำชกำร
เรือนรับรอง
ถังน้ำประปำพร้อมเครื่องสูบน้ำ

รำคำ ณ วันที่ได้มำ
(บำท)
498,500.00
129,000.00
1,272,869.27
922,070.00
3,475,000.00
2,498,900.00
125,000.00
216,000.00
99,500.00
309,500.00
77,000.00
29,500.00
78,000.00
350,000.00
456,000.00
159,000.00
80,000.00
40,000.00
40,000.00
96,800.00
200,000.00

ปลูก
สร้ำงปี
2563
2563
2563
2560
2559
2550
2529
2529
2528
2528
2528
2528
2527
2527
2527
2525
2525
2525
2524
2524
2524

กำรนำส่งขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียนแล้ว ยังไม่ขึ้นทะเบียน






















ขึ้นทะเบียน
หมำยเหตุ
ลำดับที่

ชำรุด

ชำรุด

ชำรุด

ชำรุด

ชำรุด

