บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
{XXXXXXXXXXXXX}
ที่ {BookID}
กษ ๐๘๑๘.๐๗/๔๙๓
เรื่อง ขอให้ส่งคืนพื้นที่กรณีไม่ใช้ประโยชน์

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๙๕ ๓๐๖๘, ๐ ๗๗๙๕ ๓๖๐๖
วันที่ {XXXXXXXXXXXXX}
๒{BookDate}
กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑
ตามหนังสือ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ที่ กษ 0803.08/472 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
ขอให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กาหนด (แบบฟอร์ม๑-๓)
พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลมายังกลุ่มบริหารสินทรัพย์กองคลัง นั้น
ในการนี้ สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี ได้ตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กาหนดเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ กองคลัง ต่อไป

{Rank} {XXXXXXXXXXXXX}
{Signature}
{XXXXX}
{PersonName}
(นายจำเริ
ญ นาคคง)
{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}
ผู้อำนวยการสถานี
พัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
{PositionName1}

แบบฟอร์ม 2

รายละเอียดข้อมูลการใช้พน้ื ทีข่ องหน่วยงาน
หน่วยงาน สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ สุราษฎร์ธานี
สถานทีต่ งั ้

สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ
สุราษฎร์ธานี
เลขที่ 12 หมู่ท่ี 8
ตําบลท่าอุแท
อําเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พืน้ ที่

ประเภท

(ไร่-งาน-ตรว)

เอกสารสิทธิ ์

255-3-50

เขตป่ าสงวน
แห่งชาติ
“ป่ าชัยคราม
และป่ าวัดประดู่”

อาคารและสิง่ ปลูก
สร้าง
(รวมถนนและทีจ่ อด
รถ)
(ไร่-งาน-ตรว) (%)
41.96
107-0-00

สระนํ้า
(ไร่-งาน-ตรว)
(%)
7.84
20-0-00

อื่น ๆ

พืน้ ทีว่ ่าง

(ไร่-งาน-ตรว) (ไร่-งาน-ตรว)
(%)
50.20
128-3-50

(%)
-

หมายเหตุ

พืน้ ทีอ่ น่ื ๆ จํานวน
128-3-50 ได้แก่
- แปลงไม้ผล 10 ไร่
-แปลงขยายพันธุ์
หญ้าแฝก 27 ไร่
-แปลงนาข้าว 3 ไร่
-แปลงพืชสมุนไพร 3
ไร่
-พืน้ ทีป่ ลูกป่ า รวบรวม
พันธุไ์ ม้ โครงการ
อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
85-3-50 ไร่

ลําดับ

1

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 12 บ้านเขาหมอน
หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอุแท
อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบสำรวจข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
รายการ
การใช้ประโยชน์
สิ่งปลูกสร้าง
(ลักษณะรูปทรง)

หนังสือสําคัญ
สําหรับที่ดิน
(ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ)

เรื่องกําหนดบริเวณ
พื้นที่ให้ส่วนราชการ
หรือองค์การของรัฐ
เข้าใช้ประโยชน์
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ฉบับที่ 24/2517
ลงวันที่ 27 ต.ค.2537
และเอกสารแนบ
จํานวน 16 แผ่น

ราคา ณ วัน
ได้มา
(บาท)

ปลูกสร้างปี

การนำส่งขึ้นทะเบียนที่
ราชพัสดุ
ขึ้น
ทะเบียน
ยังไม่ข้นึ
แล้ว
ทะเบียน

1.บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 สองชั้น

บ้านพักข้าราชการ

223,000

2531

-

-

2. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 สองชั้น

บ้านพักข้าราชการ

339,000

2531

-

-

3. หอถังน้ําเหล็ก

หอถังน้ําเหล็ก

486,000

2531

-

-

4. ที่ทําการสํานักงานสองชั้น

ที่ทําการสํานักงานสองชั้น

1,350,000

2535

-

-

5. โรงเก็บพัสดุ
6. ลานตากเมล็ดพันธุ์
7. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สองชั้น
8. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 สองชั้น
9. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 สองชั้น
10. บ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว แบบชั้นเดียว
11. รั้วลวดหนามเสาคอนกรีตอัดแรง ระยะทาง 1,860 เมตร
12. รั้วคอนกรีตอิฐซีเมนต์บล็อก ด้านหน้าสถานี ฯ
13.รั้วลวดหนามเสาคอนกรีตอัดแรง ระยะทาง 848.20 เมตร
14.ป้อมยาม
15.ถนนคอนกรึต คสล. ความยาว 324 เมตร กว้าง 3 เมตร
ด้านหน้าทางเข้าสถานี ฯ
16.ถนนคอนกรีต คสล. ความยาว 476 เมตร กว้าง 3 เมตร
ด้านหน้าทางเข้าสถานี

โรงเก็บพัสดุ
ลานตากเมล็ดพันธุ์
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สองชั้น
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 สองชั้น
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 สองชั้น
บ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว แบบชั้นเดียว
รั้วลวดหนามเสาคอนกรีตอัดแรง ระยะทาง 1,860 เมตร
รั้วคอนกรีตอิฐซีเมนต์บล็อก ด้านหน้าสถานี ฯ
รั้วลวดหนามเสาคอนกรีตอัดแรง ระยะทาง 848.20 เมตร
ป้อมยาม
ถนนคอนกรึต คสล. ความยาว 324 เมตร กว้าง 3 เมตร
ด้านหน้าทางเข้าสถานี ฯ
ถนนคอนกรีต คสล. ความยาว 476 เมตร กว้าง 3 เมตร
ด้านหน้าทางเข้าสถานี

500,000
99,000
586,000
430,000
353,000
676,000
650,545
382,000
296,000
377,777
566,590

2535
2536
2536
2536
2536
2536
2549
2550
2550
2550
2550

-

-

629,794

2551

-

-

ยอดยกไป

7,944,706

ขึ้นทะเบียน
ลําดับที่

ลําดับ

สถานที่ตั้ง

หนังสือสําคัญ
สําหรับที่ดิน
(ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ)

รายการ
สิ่งปลูกสร้าง
(ลักษณะรูปทรง)
ยอดยกมา
17.ปรับปรุงอาคารสำนักงานชั้นล่างเป็นห้องทำงาน
แบบเลขที่ สพด.สฎ.1/2551
18.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน แบบเลขที่ 1602 ส.1
จํานวน 1 หลัง
19.อาคารบ้านพักข้าราชการ คสล. จํานวน 6 ห้อง สูง 1 ชั้น
จํานวน 1 หลัง แบบเลขที่ 1467 ส.
20.อาคารพิพิธภัณฑ์ดิน จำนวน 1 หลัง
21. อาคารโรงจอดรถยนต์ แบบ 4 ช่อง จำนวน 1 หลัง
แบบเลขที่ 962 ส.
22.ห้องน้ำ ชาย-หญิง คสล. แบบ 3 ห้องชั้นเดียว รวม6 ห้อง
จํานวน 1 หลัง แบบเลขที่ 1521 ส.
23.ท่อส่งน้ำ เพื่อทำระบบส่งน้ำใช้ในสถานี ฯ
ความยาว 2,150 เมตร แบบเลขที่ 05457 ย.
รหัสโครงการ สฎ.0757
24.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 717 เมตร
แบบเลขที่ พด.11 สฎ.(ถ.)1/2559
ยอดรวม
รวม 24 รายการ

การใช้ประโยชน์

อาคารสํานักงาน

ราคา ณ วัน
ได้มา
(บาท)
7,944,706
342,000

อาคารสํานักงาน

ปลูกสร้างปี

การนำส่งขึ้นทะเบียนที่
ราชพัสดุ
ขึ้น

2551

-

-

496,300

2558

-

-

2,158,500

2559

-

-

.าคารพิพิธภัณฑ์ดิน
อาคารโรงจอดรถยนต์ แบบ 4 ช่อง จำนวน 1 หลัง

499,000
468,000

2559
2559

-

-

ห้องน้ำ ชาย-หญิง คสล. แบบ 3 ห้องชั้นเดียว รวม6 ห้อง

331,000

2559

-

-

3,978,000

2559

-

-

838,000

2559

-

-

อาคารบ้านพักข้าราชการ คสล. จํานวน 6 ห้อง สูง 1 ชั้น

ท่อส่งน้ำ เพื่อทำระบบส่งน้ำใช้ในสถานี ฯ
ความยาว 2,150 เมตร แบบเลขที่ 05457 ย.
รหัสโครงการ สฎ.0757
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 717 เมตร
แบบเลขที่ พด.11 สฎ.(ถ.)1/2559

17,055,506
17,055,506

ขึ้นทะเบียน
ลําดับที่

