
ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๘๕๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ที่ดินในพื้นที่ของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

ความเร่งด่วน      ปกติ

การดำเนินการ

หน้า  ๑  จาก  ๑

ผู้ส่ง: กลุ่มบริหารสินทรัพย์

เรียน  ผอ.กค.

เพื่อโปรดนำเสนอ อธพ. ผ่าน รธพ.ปก. เพื่อพิจารณา

หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึง

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒ ตามที่เสนอมาพร้อมนี้

( นางธนภร ฉิมพัด )

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๔๘

กองคลัง

เลขรับ   ๘๖๕๐

วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๓:๔๐

ผู้ส่ง: กองคลัง

เรียน อธพ. ผ่าน รธพ.ปก.

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ

ขอได้กรุณาลงนามในหนังสือถึง

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒

ตามที่เสนอมาพร้อมนี้     ส่งคืนเพื่อแก้ไข

( รับเรื่องคืน วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔ ๑๕:๕๒ )

( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๔๒

กลุ่มบริหารสินทรัพย์

เลขรับ   ( รับเรื่องคืน )

วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๕:๕๔

ผู้ส่ง: กลุ่มบริหารสินทรัพย์

เรียน  ผอ.กค.

เพื่อโปรดนำเสนอ อธพ. ผ่าน รธพ.ปก. เพื่อพิจารณาดังนี้

๑. เห็นชอบ

๒. ลงนามในหนังสือถึง กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒

( นางธนภร ฉิมพัด )

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๐๓

กองคลัง

เลขรับ   ๘๖๕๐

วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๐๙:๔๓

ผู้ส่ง: กองคลัง

เรียน อธพ. ผ่าน รธพ.ปก.

เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามข้อ ๑

และ ลงนามตามข้อ ๒
( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๔๕

สำนักรองอธิบดี ด้านปฏิบัติการ

เลขรับ   ๑๑๒๓

วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๐:๕๖

ผู้ส่ง: สำนักรองอธิบดี ด้านปฏิบัติการ

เรียน อธพ

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

และโปรดลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
( นายถวิล มั่งนุ้ย )

รองอธิบดี ด้านปฏิบัติการ

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๒๗

สำนักอธิบดี

เลขรับ   ๒๕๕๙

วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๓:๓๒

ผู้ส่ง: สำนักอธิบดี

ลงนามแล้ว

( ค้างส่ง )
( นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ )

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๘:๑๔
ผู้พิมพ์ วรรณพงศ์ ชาติชนา (กลุ่มบริหารสินทรัพย์)

 วันเวลา  ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๔ ๑๙:๑๙
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บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง  โทร. ๑๒๖๐

ที ่  {BookID} วันที ่  {BookDate} 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ที่ดินในพ้ืนที่ของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

เรียน ผู้อ านวยการกองคลัง  

ตามหนังสือสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ที่ กษ ๐๘๑๓.๐๗/๔๗๗ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ที่ดินในพ้ืนที่ของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ โดยแจ้งว่ากองบังคับการต ารวจ
ท่องเที่ยว ๒ ขอความอนุเคราะห์ใช้ที่ดินในพ้ืนที่ของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ ชม.๑๗๒๓ เพ่ือก่อสร้างอาคารที่ท าการและอาคารที่พักอาศัยของกองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว ๒ 
จ านวน ๖ ไร่ (ตามเอกสารแนบ) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง พิจารณาแล้ว พ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในความครอบครองดูแลของ
สถานีพัฒนาที่ดนิเชียงใหม่ โดยสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่พิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตให้กองบังคับการต ารวจ
ท่องเที่ยว ๒ เข้าใช้ประโยชน์ จ านวน ๖ ไร่ เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่แปลงขยายพันธุ์การผลิตหญ้าแฝก 
และจัดท าแปลงสาธิตงานวิจัยต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าว จึงเห็นควรยินยอมให้กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว ๒ ใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ 
เพ่ือก่อสร้างอาคารที่ท าการและอาคารที่พักอาศัย จ านวน ๖ ไร่ ทั้งนี้ผู้ขอใช้ประโยชน์จะต้องปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง การใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบที่ทางราชการก าหนด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอ อธพ. ผ่าน รธพ.ปก. เพ่ือพิจารณาดังนี้ 
๑. เห็นชอบ 
๒. ลงนามในหนังสือถึง กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว ๒  

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๐๓.๐๘/๘๕๒ {XXXXXXXXXXXXX}๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นางธนภร ฉิมพัด)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์
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