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เรื่อง การส่งคืนพ้ืนที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑   

ตามที่ กลุ่มบริหารสินทรัพย์กองคลัง ขอให้หน่วยงานตรวจสอบพ้ืนที่ที่อยู่ในความครอบครอง
ดูแล ว่ามีพ้ืนที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์หรือไม่ เพ่ือป้องกันการบุกรุกซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้ในอนาคต 

ในการนี้ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท ได้ด าเนินการตรวจสอบพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
เรียบร้อยแล้ว พบว่า มีการใช้ประโยชน์เต็มพ้ืนที่  ๑๑๙ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา จึงไม่ขอส่งคืนพ้ืนที่              
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามรายละเอียดเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมกับบันทึกฉบับนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเสนอ กองคลัง ต่อไป                 
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สถานท่ีต้ัง เน้ือท่ี ประเภท อาคารและส่ิงปลูกสร้าง สระน้้า อ่ืนๆ พ้ืนท่ีว่าง หมายเหตุ
(ไร่-งาน-ตรว.) เอกสารสิทธ์ิ (รวมถนนและท่ีจอดรถ) (ไร่-งาน-ตรว.) (ไร่-งาน-ตรว.) (ไร่-งาน-ตรว.)

(ไร่-งาน-ตรว.)   (%) (%) (%) (%)

เลขท่ี 83 หมู่ 1 119-2-70 หนังสือส ำคัญ 8 ไร่ 2 ไร่ 109-2-70 ไร่
ต.หนองมะโมง ส ำหรับท่ีหลวง 6.69 % 1.67 % 91.64 %
อ.หนองมะโมง เลขท่ี 29951
จ.ชัยนำท 17120 ระวำง 4939I

แผ่นท่ี 175

รายละเอียดข้อมูลการใช้พ้ืนท่ีของหน่วยงาน
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาท่ีดินชัยนาท



ล ำดับ สถำนท่ีต้ัง
หมำยเลข

แปลงทะเบียน
รำยกำร

ส่ิงปลูกสร้ำง
กำรใช้ประโยชน์ รำคำ ณ วันท่ีได้มำ

ปลูก
สร้ำงปี

ข้ึนทะเบียน
ล ำดับท่ี

หมำยเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บำท) ข้ึนทะเบียนแล้ว ยังไม่ข้ึนทะเบียน
1 เลขท่ี 83 หมู่ 1 นสล. โรงจอดรถยนต์ 4 ช่อง 2 หลัง โรงจอดรถยนต์        498,500.00 2563 

2 ต.หนองมะโมง 29951 ป้อมยำมคอนกรีต ป้อมยำม        129,000.00 2563 

3 อ.หนองมะโมง ร้ัวด้ำนหน้ำ ยำว 210 เมตร ร้ัวด้ำนหน้ำ      1,272,869.27 2563 

4 จ.ชัยนำท 17120 บ่อเก็บน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 150 ลบ.ม. จ ำนวน 2 บ่อ รวม 300 ลบ.ม. บ่อเก็บน้ ำ        922,070.00 2560 

5 ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ควำมยำว 1,319.50 เมตร ถนนลำดยำง      3,475,000.00 2559 

6 อำคำรท่ีท ำกำรส ำนักงำน อำคำรท่ีส ำนักงำน      2,498,900.00 2550 

7 โรงเรือนเพำะช ำ ขนำด 100 ตำรำงเมตร โรงเรือนเพำะช ำ        125,000.00 2529  ช ำรุด
8 บ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับ 3-4 บ้ำนพักข้ำรำชกำร        216,000.00 2529 

9 โรงเก็บและเตรียมอำหำรสัตว์ ขนำด 10x20 เมตร โรงเก็บพัสดุ          99,500.00 2528 

10 บ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับ 5-6 บ้ำนพักข้ำรำชกำร        309,500.00 2528 

11 บ้ำนพักคนงำน (เรือนแถวไม้ ฝำท ำด้วยกระเบ้ืองแผ่นเรียบ) 2 ครอบครัว บ้ำนพักข้ำรำชกำร          77,000.00 2528 

12 โรงเก็บรถแทรกเตอร์ ขนำด 4x10 เมตร โรงเก็บรถ          29,500.00 2528  ช ำรุด
13 บ้ำนพักคนงำน (เรือนแถวไม้ ฝำท ำด้วยกระเบ้ืองแผ่นเรียบ) 2 ครอบครัว บ้ำนพักข้ำรำชกำร          78,000.00 2527 

14 โรงปฏิบัติกำร ขนำด 160 ตำรำงเมตร เรือนรับรอง        350,000.00 2527 

15 ร้ัวลวดหนำมยำว 2.80 กม. พร้อมด้วย ป้อมยำมและประตูร้ัว ร้ัว ป้อมยำม และประตูร้ัว        456,000.00 2527  ช ำรุด
16 คอกกระบือ ขนำด 4x20 เมตร โรงเก็บน้ ำหมักชีวภำพ        159,000.00 2525 

17 คอกไก่ ขนำด 10x15 เมตร โรงเก็บพัสดุ          80,000.00 2525 

18 ลำนคอนกรีตตำกเมล็ดพันธ์ุพืช ขนำด 10x10 เมตร ลำนคอนกรีต          40,000.00 2525  ช ำรุด
19 บ้ำนพักคนงำน (เรือนไม้ 2 ช้ัน ช้ันล่ำงก่อซีเมนต์บล๊อก) บ้ำนพักข้ำรำชกำร          40,000.00 2524 

20 อำคำรสนำม ขนำด 160 ตำรำงเมตร เรือนรับรอง          96,800.00 2524 

21 ถังน้ ำประปำพร้อมเคร่ืองสูบน้ ำ เคร่ืองยนต์ดีเซล ไม่ต่ ำกว่ำ 20 แรงม้ำ ถังน้ ำประปำพร้อมเคร่ืองสูบน้ ำ        200,000.00 2524  ช ำรุด

หมำยเหตุ :
    - สรุปรำยกำรส่ิงปลูกสร้ำงท่ีข้ึนทะเบียนท่ีรำชพัสดุ   จ ำนวน  .........-....... รำยกำร
    - สรุปรำยกำรส่ิงปลูกสร้ำงท่ียังไม่ได้ข้ึนทะเบียนท่ีรำชพัสดุ  จ ำนวน  ........21........ รำยกำร

แบบส ำรวจข้อมูลอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงของหน่วยงำนกรมพัฒนำท่ีดิน
หน่วยงำน : สถำนีพัฒนำท่ีดินชัยนำท

กำรน ำส่งข้ึนทะเบียน
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