สถานีพัฒนาที่ดินระนอง (สพข.11)
อาคารและสิ่งปลูกสราง
อาคารและสิ่งปลูกสรางไมระบุรายละเอียด
1. บานพักขาราชการระดับ 3 - 4 เปนบาน 2 ชั้น ชั้นบน 2 หองนอน ชั้นลางเปนหองโถง มี 1
หองครัว 1 หองน้ํา ขนาด 6.45 x 9.60 เมตร เสาคอนกรีต ขนาด 0.15x0.15 เมตร ฝากระเบื้องเรียบ
หนา 6 มิลลิเมตร พื้นชั้นบนปูดวยปาเก พื้นชั้นลางทั่วไป เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครงไมเนื้อ
แข็ง ปูกระเบื้อง ลอนคูสีขาว ตามแบบกรม 384ส. รหัสครุภัณฑ HO01- 003-0125 สพด.ระนอง#1
ปงบประมาณ 2525 จํานวนเงิน 189,000 บาท

2. บานขาราชการระดับ 1 - 2 ลักษณะเปนบานแฝด ชั้นบน 4 หองนอน ชั้นลางเปน หองครัว 2 หอง
หองน้ํา 2 หอง กวาง 4x9.60เมตร เสาคอนกรีต ฝากระเบื้อง ชั้นบนไมเนื้อแข็ง ชั้นลาง คอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวขัดมันเรียบหลังคาโครงไมเนื้อแข็ง ปูกระเบื้องลอนคูสีขาว รหัสครุภัณฑ HO01-004-0127
สพด.ระนอง#1 ปงบประมาณ 2527 จํานวน เงิน 290,000บาท

3. บานพักคนงาน เรือนแถวชั้นเดียว ยกพื้นสูง กวาง 10 เมตร ยาว 12 เมตร มี 4 หอง เสา ฝาและ พื้น
ไมเนื้อแข็ง มีระเบียงขางหลังทุกหอง หลังคามุงกระเบื้อง รหัสครุภณ
ั ฑ HO02-001-0237 สพด.
ระนอง#1ป 2537 จํานวนเงิน 680,000บาท

4. อาคารสํานักงาน เปนอาคารชั้นเดียว ใตถุนสูง มี 4 หองทางาน 3 หองน้ํา ตามแบบกรมที่ 982ส. รหัส
ครุภัณฑ OF01-001-0237 สพด.ระนอง#1 ปงบประมาณ 2537 จํานวนเงิน 1,340,000บาท

5. หอถังน้ําแบบเหล็ก ลึก20 เมตร ความจุ 20 ลบ.ม. รหัสขึ้นทะเบียน รน.816 รหัสครุภัณฑ OH03-0010246 สพด.ระนอง#1 ปงบประมาณ 2546 จํานวนเงิน 300,000 บาท
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6. ถนนลาดยาง ผิวลาดหนาดับเบิ้ลเซอรเฟส ผิวยางหนา 0.10 เมตร ยาว 1,000 เมตร กวาง 5 เมตร
ั ฑ OH06-001-0247 สพด.ระนอง#1 ปงบประมาณ
หรือพื้นที่ใชสอย 5,000 ตารางเมตร รหัสครุภณ
2547 จํานวนเงิน 1,134,000บาท

สถานีพัฒนาที่ดินระนอง (สพข.11)
อาคารและสิ่งปลูกสราง
อาคารและสิ่งปลูกสรางในระบบGFMIS
7. โรงเก็บพัสดุและเมล็ดพันธุ หลังคาโครงเหล็ก ขนาด 25x18 เมตร หรือพื้นทีใชสอย 200 ตาราง
เมตร ตามแบบ 749 ส. รหัสครุภัณฑ OF01-008-0149 สพด.ระนอง#1 รหัสสินทรัพย
100000002694 ปงบประมาณ 2549 จํานวนเงิน 880,000บาท

8. ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซ.ม. ความยาว 1,000 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร
รหัสครุภณ
ั ฑ OH06-001-0259 สพด.ระนอง#1 รหัสสินทรัพย 100000015257 ปงบประมาณ 2559
จํานวนเงิน 1,434,000บาท

9. บานพักอาศัยขาราชการ จํานวน 6 หอง ลักษณะเปนหองแถว 6 หอง รหัสครุภัณฑ HO01-0060159 สพด.ระนอง#1 รหัสสิ นทรั พย 100000015327 ปงบประมาณ 2559 จํานวนเงิน
2,420,000บาท

10. ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซ.ม. ความยาว 1,700 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 5,100
ตารางเมตร รหัสครุภัณฑ OH06-001-0260สพด. ระนอง#1 รหัสสินทรัพย 100000016724
ปงบประมาณ 2560 จํานวนเงิน 2,420,000บาท

11. รั้วดานหนา ลักษณะเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 760 เมตร รหัสครุภัณฑ OH07-001-0260
สพด.ระนอง#1 รหัสสินทรัพย 100000016278 ปงบประมาณ 2560 จํานวน เงิน 1,421,550บาท

12. บานพักขาราชการ ระดับ 7-8 รหัสครุภัณฑ HO01-001-0163 สพด.ระนอง#1 รหัสสินทรัพย
100000022062 ปงบประมาณ 2563 จํานวนเงิน 1,180,000 บาท

หมายเหตุ สิ่งปลูกสรางไมทราบราคาที่ไดมา
13. ลานตากเมล็ดพันธุ รหัสครุภัณฑ GO03-00-0116 สพด.ระนอง#1 ปงบประมาณ 2516 ราคา 1.00
บาท

14. หอถังน้ําซีเมนต คอนกรีตเสริมเหล็ก เสนผาศูนยกลาง 3.90 เมตร สูง 3 เมตร ฐานสูง 10 เมตร จุน้ํา
20 ลบ.ม. เสา 4 ตน ชวงบน ขนาด 40x20เมตร ฝาขนาด 20x20 ทาสีกันสนิม พื้นบนและ ฐานลาง
เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไมมีหลังคา ตามแบบกรมที่ 235 รหัสขึ้นทะเบียน รน.279 รหั ส ครุ ภั ณ ฑ
O H 01 - 001 - 021 6 ส พ ด. ร ะน อง # 1 ปงบประมาณ 2516 ราคา 1.00 บาท

หมายเหตุ สิ่งปลูกสรางที่ไมมีรหัสครุภัณฑออนไลน
15. ระบบทอสงน้ํา ในไรนา รหัสครุภัณฑ .................................... รหัสสินทรัพย 100000012705 ปงบประมาณ
2551 จํานวนเงิน 5,789,500บาท

16. ระบบจําหนายไฟฟา รหัสครุภัณฑ ...................................... รหัสสินทรัพย 100000019344
ปงบประมาณ 2562 จํานวนเงิน 577,559.21 บาท

