
บัญชีแนบท้าย ค่าธรรมเนียมถือครองทรัพย์สิน

หน่วยงาน กรมประมง

หมายเลข

ทะเบียน
จังหวัด เขต/อ าเภอ แขวง/ต าบล การใช้ประโยชน์ รายละเอียด

 พ้ืนท่ี

แจ้งใช้ประโยชน์ 

(ตร.ว.)

 พ้ืนท่ีว่าง 

(ตร.ว.)
 มูลค่าใช้ประโยชน์ (บาท)

 ค่าธรรมเนียม

ถือครองทรัพย์สิน (บาท)

1-กบ-149 กระบ่ี อ่าวลึก อ่าวลึกใต้ สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงอ าเภออ่าวลึก             50.00 125,645.10                               2,512.90 

1-กบ-160 กระบ่ี อ่าวลึก แหลมสัก ท่าเรือ
เพ่ือก่อสร้างท่าเทียบเรือ และโรงซ่อมเก็บเคร่ืองมือประมง 

   ส านักงานประมงจังหวัดกระบ่ี
          362.00 150,796.18                               3,015.92 

1-กบ-530 กระบ่ี เกาะลันตา เกาะกลาง อ่ืน ๆ สร้างโรงเรือนแปรรูปสัตว์น้ า                 -   -                                                 -   

1-กท-283 กรุงเทพมหานคร จตุจักร ลาดยาว ท่ีท าการ/ส านักงาน       24,200.00 2,246,515,995.41              44,930,319.91 

1-กจ-143 กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าม่วง สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงอ าเภอท่าม่วง           150.00 375,000.00                               7,500.00 

1-กจ-193 กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าม่วง ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีประมงจังหวัดกาญจนบุรีและอาคารประกอบอ่ืน ๆ       54,000.00 9,414,872.78                        188,297.46 

1-กจ-207 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ด่านแม่แฉลบ ท่ีท าการ/ส านักงาน ส านักงานหน่วนอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ าจืด         2,047.00 107,261.79                               2,145.24 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 
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หมายเลข

ทะเบียน
จังหวัด เขต/อ าเภอ แขวง/ต าบล การใช้ประโยชน์ รายละเอียด

 พ้ืนท่ี

แจ้งใช้ประโยชน์ 

(ตร.ว.)

 พ้ืนท่ีว่าง 

(ตร.ว.)
 มูลค่าใช้ประโยชน์ (บาท)

 ค่าธรรมเนียม

ถือครองทรัพย์สิน (บาท)

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 
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หมายเลข

ทะเบียน
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 ค่าธรรมเนียม

ถือครองทรัพย์สิน (บาท)

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กจ-209 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี และอาคาร

ประกอบ
          800.00 640,000.00                             12,800.00 

1-กส-401 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงจังหวัดกาฬสินธ์ุ           503.00 4,552,150.00                          91,043.00 

1-ขก-1832 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง ท่ีท าการ/ส านักงาน ส านักงานประมงจังหวัดขอนแก่น         1,620.00 37,940,402.48                       758,808.05 

1-ขก-1832 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง ท่ีท าการ/ส านักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 6  

(ขอนแก่น)
      43,348.40 1,015,219,594.45               20,304,391.89 

1-ขก-1848 ขอนแก่น อุบลรัตน์ เข่ือนอุบลรัตน์ อ่ืน ๆ หน่วยงานพัฒนาประมงในอ่างเก็บน้ าเข่ือนอุบลรัตน์       72,435.00 28,974,000.00                       579,480.00 

1-ขก-1889 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีประมงจังหวัดขอนแก่น         2,289.90 17,174,250.00                        343,485.00 

1-จบ-64 จันทบุรี ท่าใหม่ คลองขุด ท่ีท าการ/ส านักงาน ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน       24,080.00 144,170,000.00                   2,883,400.00 

1-จบ-107 จันทบุรี แหลมสิงห์ ปากน้ าแหลมสิงห์ อ่ืน ๆ ศูนย์วิทยุและสถานประมงชายฝ่ังจันทบุรี           231.00 283,616.27                              5,672.33 

1-จบ-107 จันทบุรี แหลมสิงห์ ปากน้ าแหลมสิงห์ สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงอ าเภอ             90.00 110,499.84                               2,210.00 

1-จบ-180 จันทบุรี ขลุง เกวียนหัก สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงอ าเภอขลุง           478.00 143,400.00                               2,868.00 

1-จบ-312 จันทบุรี เมืองจันทบุรี บางกะจะ ท่ีท าการ/ส านักงาน ท่ีต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ังจันทบุรี      145,586.10 65,513,745.00                     1,310,274.90 

1-จบ-471 จันทบุรี ท่าใหม่ คลองขุด อ่ืน ๆ
กรมประมง เป็นท่ีต้ังศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ(แหล่งน้ าจืด)
        4,802.00 1,358,000.00                          27,160.00 

1-ฉช-266 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าสะอ้าน อ่ืน ๆ โครงการทดลองค้นคว้าอบรมและพัฒนาเล้ียงกุ้งก้ามกราม       34,991.00 69,982,000.00                    1,399,640.00 

1-ฉช-280 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง ท่ีท าการ/ส านักงาน ท่ีต้ังส านักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา           699.00 10,485,000.00                       209,700.00 

1-ฉช-319 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง ท่ีท าการ/ส านักงาน ท่ีท าการเรือนจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา           713.00 7,130,000.00                        142,600.00 

1-ชบ-744 ชลบุรี ศรีราชา บางพระ ท่ีท าการ/ส านักงาน สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ าชายฝ่ัง         2,400.00 31,760,000.00                       635,200.00 

1-ชน-219 ชัยนาท สรรพยา บางหลวง ท่ีท าการ/ส านักงาน
ก่อสร้างหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ าจืด

เข่ือนเจ้าพระยา
        1,675.00 2,093,750.00                          41,875.00 

1-ชน-232 ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท อ่ืน ๆ บ่อเล้ียงปลาของสถานีประมงจังหวัดชัยนาท           208.30 62,490.00                                1,249.80 

1-ชน-233 ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท อ่ืน ๆ บ่อเล้ียงปลาของสถานีประมงจังหวัดชัยนาท         1,592.40 358,290.00                               7,165.80 

1-ชย-864 ชัยภูมิ จัตุรัส ละหาน ท่ีท าการ/ส านักงาน ท่ีต้ังสถานีประมงน้ าจืด จังหวัดชัยภูมิ         1,028.10 324,060.00                               6,481.20 

1-ชย-865 ชัยภูมิ จัตุรัส ละหาน ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีประมงน้ าจืดจังหวัดชัยภูมิ      101,075.00 10,779,500.00                       215,590.00 

1-ชพ-11 ชุมพร ปะทิว บางสน สร้างบ้านพัก สร้างบ้านพักประมง อ าเภอปะทิว                 -   -                                                 -   

1-ชพ-163 ชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา ท่ีท าการ/ส านักงาน เป็นท่ีต้ังท่ีท าการประมงจังหวัดชุมพร           184.40 6,454,000.00                        129,080.00 

1-ชพ-236 ชุมพร หลังสวน หลังสวน สร้างบ้านพัก เป็นท่ีต้ังบ้านพักข้าราชการประมงอ าเภอหลังสวน           450.00 522,242.51                             10,444.85 
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1-ชพ-549 ชุมพร หลังสวน บางมะพร้าว อ่ืน ๆ ประมงจังหวัดชุมพรใช้ราชการเป็นแปลงเพาะพันธ์ุสัตว์น้ า   1,137,200.00 121,940,837.00                   2,438,816.74 

1-ชพ-579 ชุมพร เมืองชุมพร นาชะอัง ท่ีท าการ/ส านักงาน
เป็นท่ีต้ังของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง 

(ชุมพร) กรมประมง
      22,441.00 14,025,625.00                       280,512.50 

1-ชร-222 เชียงราย แม่จัน แม่จัน สร้างบ้านพัก ปลูกสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6             60.00 220,812.94                              4,416.26 

1-ชร-359 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงจังหวัด           281.00 458,106.51                               9,162.13 

1-ชร-1126 เชียงราย เวียงชัย เวียงชัย ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีประมงน้ าจืด  จังหวัดเชียงราย      120,000.00 30,222,901.08                      604,458.02 

1-ชร-1513 เชียงราย เวียงชัย เวียงชัย ท่ีท าการ/ส านักงาน หน่วยบูรณะแหล่งน้ าเพ่ือการประมงเชียงราย       11,227.00 4,052,947.00                          81,058.94 

1-ชม-166 เชียงใหม่ พร้าว เวียง ท่ีท าการ/ส านักงาน ส านักงานประมงอ าเภอ         3,097.00 929,100.00                             18,582.00 

1-ชม-484 เชียงใหม่ สันทราย หนองหาร ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีประมง       25,030.00 62,575,000.00                     1,251,500.00 

1-ชม-1730 เชียงใหม่ สันทราย หนองหาร ท่ีท าการ/ส านักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด เขต 1 

(เชียงใหม่)
      25,785.00 309,420,000.00                   6,188,400.00 

1-ชม-1738 เชียงใหม่ สันทราย หนองหาร อ่ืน ๆ ใช้เพ่ือขยายงานประมงน้ าจืด       23,390.00 18,712,000.00                        374,240.00 

1-ชม-2036 เชียงใหม่ ดอยเต่า ท่าเด่ือ ท่ีท าการ/ส านักงาน
เป็นท่ีต้ังท่ีท าการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ าจืด เข่ือนภูมิ

พล จังหวัดเชียงใหม่
        2,800.00 280,000.00                               5,600.00 

1-ตง-21 ตรัง สิเกา บ่อหิน สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงอ าเภอสิเกา           600.00 850,000.00                             17,000.00 

1-ตง-32 ตรัง เมืองตรัง ทับเท่ียง สร้างบ้านพัก ส านักงานประมงจังหวัดและบ้านพัก           150.00 6,075,000.00                         121,500.00 

1-ตง-295 ตรัง ปะเหลียน ท่าข้าม สร้างบ้านพัก บ้านพักประมง             89.40 198,546.85                               3,970.94 

1-ตง-296 ตรัง ปะเหลียน ท่าข้าม สร้างบ้านพัก
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 ส านักงานประมงอ าเภอ

ปะเหลียน
          215.87 408,179.76                               8,163.60 

1-ตง-355 ตรัง กันตัง กันตัง สร้างบ้านพัก บ้านพักข้าราชการ  ระดับ 3 - 4             84.00 711,445.54                             14,228.91 

1-ตง-356 ตรัง กันตัง กันตัง ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีวิทยุประมงชายฝ่ัง จังหวัดตรัง           178.00 1,869,000.00                          37,380.00 

1-ตง-358 ตรัง กันตัง กันตัง สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงอ าเภอ             70.00 484,905.94                               9,698.12 

1-ตง-521 ตรัง กันตัง บ่อน้ าร้อน อ่ืน ๆ โรงเก็บเรือ             52.00 26,000.00                                  520.00 

1-ตร-154 ตราด คลองใหญ่ คลองใหญ่ สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงอ าเภอ             49.00 198,450.00                               3,969.00 

1-ตร-298 ตราด เมืองตราด อ่าวใหญ่ ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังจังหวัดตราด         8,517.00 6,387,750.00                         127,755.00 

1-ตร-299 ตราด เมืองตราด อ่าวใหญ่ ท่ีท าการ/ส านักงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ังตราด       18,275.60 13,707,000.00                        274,140.00 

1-ตร-415 ตราด เมืองตราด อ่าวใหญ่ สถานท่ีเก็บวัสดุครุภัณฑ์ โรงซ่อมและเก็บเคร่ืองมือประมง             65.80 36,190.00                                  723.80 

1-ตก-26 ตาก สามเงา สามเงา สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงอ าเภอ           393.00 294,750.00                               5,895.00 

1-ตก-69 ตาก เมืองตาก ไม้งาม ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีประมงตาก      260,000.00 50,225,000.00                     1,004,500.00 

1-ตก-429 ตาก แม่สอด ท่าสายลวด ท่ีท าการ/ส านักงาน ส านักงานด่านตรวจสัตว์น้ าแม่สอด           400.00 3,619,927.38                          72,398.55 

1-ตก-439 ตาก เมืองตาก หนองหลวง ท่ีท าการ/ส านักงาน ท่ีต้ังอาคารส านักงานประมงจังหวัดตาก           414.00 11,110,358.53                       222,207.17 

1-นย-59 นครนายก เมืองนครนายก นครนายก สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงจังหวัดนครนายก           339.00 6,102,000.00                        122,040.00 

1-นย-228 นครนายก บ้านนา บ้านนา สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงอ าเภอบ้านนา           205.00 328,000.00                               6,560.00 

1-นพ-227 นครพนม ธาตุพนม ธาตุพนม สร้างบ้านพัก ก่อสร้างบ้านพักประมงอ าเภอธาตุพนม           100.00 60,000.00                                1,200.00 

1-นม-110 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง อ่ืน ๆ ท่ีท าการประมง       12,361.00 284,303,000.00                   5,686,060.00 

1-นศ-141 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา ท่าศาลา สร้างบ้านพัก จัดสร้างบ้านพักประมง อ าเภอท่าศาลา                 -   -                                                 -   
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1-นศ-164 นครศรีธรรมราช สิชล สิชล สร้างบ้านพัก บ้านพักประมง           155.00 418,500.00                               8,370.00 

1-นศ-645 นครศรีธรรมราช สิชล สิชล ท่ีท าการ/ส านักงาน เพ่ือก่อสร้างสถานีเพาะพันธ์ุกุ้งทะเล         8,019.00 2,205,225.00                          44,104.50 

1-นศ-696 นครศรีธรรมราช ปากพนัง แหลมตะลุมพุก อ่ืน ๆ อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง           490.00 73,500.00                                1,470.00 

1-นศ-808 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ปากพูน ท่าเรือ ท่าเทียบเรือของกรมประมง           447.90 156,765.00                               3,135.30 

1-นศ-906 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ปากนคร อ่ืน ๆ
สร้างโรงเรือนแปรสัตว์น้ าตามโครงการพัฒนาประมงทะเล

ชายฝ่ังพ้ืนบ้านปี 2530 เพ่ือให้ราษฎรใช้ประโยชน์
          149.00 327,800.00                               6,556.00 

1-นศ-1131 นครศรีธรรมราช สิชล สิชล ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังนครศรีธรรมราช           155.00 38,750.00                                  775.00 

1-นว-78 นครสวรรค์ ชุมแสง เกยไชย สร้างบ้านพัก เป็นท่ีต้ังบ้านพักข้าราชการประมงอ าเภอชุมแสง             76.00 75,790.72                                1,515.81 

1-นว-210 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก สร้างบ้านพัก บ้านพักเจ้าหน้าท่ี           472.00 7,345,430.00                        146,908.60 

1-นว-303 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ าโพ ใช้ในราชการ           800.00 6,751,498.00                        135,029.96 

1-นว-337 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ แควใหญ่ ท่ีท าการ/ส านักงาน
ท่ีท าการหมวดก่อสร้างของสถานีประมงน้ าจืดจังหวัด

นครสวรรค์
        3,200.00 5,325,746,641.00              106,514,932.82 

1-นว-339 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เกรียงไกร ท่ีท าการ/ส านักงาน เพ่ือบ ารุงรักษาพืชพันธ์สัตว์น้ า  53,055,934.00  - 

1-นว-339 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เกรียงไกร ท่ีท าการ/ส านักงาน เพ่ือบ ารุงรักษาพืชพันธ์สัตว์น้ า  53,055,934.00  - 

1-นว-339 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เกรียงไกร ท่ีท าการ/ส านักงาน เพ่ือบ ารุงรักษาพืชพันธ์สัตว์น้ า  53,055,934.00  - 

1-นว-339 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เกรียงไกร ท่ีท าการ/ส านักงาน เพ่ือบ ารุงรักษาพืชพันธ์สัตว์น้ า  53,055,934.00  - 

1-นว-339 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เกรียงไกร ท่ีท าการ/ส านักงาน เพ่ือบ ารุงรักษาพืชพันธ์สัตว์น้ า  53,055,934.00  - 

1-นว-339 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เกรียงไกร ท่ีท าการ/ส านักงาน เพ่ือบ ารุงรักษาพืชพันธ์สัตว์น้ า  53,055,934.00  - 

1-นว-339 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เกรียงไกร ท่ีท าการ/ส านักงาน เพ่ือบ ารุงรักษาพืชพันธ์สัตว์น้ า  53,055,934.00  - 

1-นว-339 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เกรียงไกร ท่ีท าการ/ส านักงาน เพ่ือบ ารุงรักษาพืชพันธ์สัตว์น้ า  53,055,934.00  - 

1-นว-339 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เกรียงไกร ท่ีท าการ/ส านักงาน เพ่ือบ ารุงรักษาพืชพันธ์สัตว์น้ า  53,055,934.00  - 

1-นว-339 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เกรียงไกร ท่ีท าการ/ส านักงาน เพ่ือบ ารุงรักษาพืชพันธ์สัตว์น้ า  53,055,934.00  - 

1-นว-339 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เกรียงไกร ท่ีท าการ/ส านักงาน เพ่ือบ ารุงรักษาพืชพันธ์สัตว์น้ า  53,055,934.00  - 

1-นว-339 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เกรียงไกร ท่ีท าการ/ส านักงาน เพ่ือบ ารุงรักษาพืชพันธ์สัตว์น้ า  53,055,934.00  - 

1-นว-339 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เกรียงไกร ท่ีท าการ/ส านักงาน เพ่ือบ ารุงรักษาพืชพันธ์สัตว์น้ า  53,055,934.00  - 

1-นว-339 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เกรียงไกร ท่ีท าการ/ส านักงาน เพ่ือบ ารุงรักษาพืชพันธ์สัตว์น้ า  53,055,934.00  - 

1-นว-340 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ แควใหญ่ สร้างบ้านพัก บ้านพักหมวดก่อสร้างสถานีประมงน้ าจืด นว.           496.00 286,289.00                              5,725.78 

1-นว-358 นครสวรรค์ ตาคลี ช่องแค สร้างบ้านพัก บ้านพักผู้รักษาอาคารโครงการชลประทาน ช่องแค         4,900.00 1,148,444.00                          22,968.88 

1-นธ-4 นราธิวาส เมืองนราธิวาส บางนาค สร้างบ้านพัก เป็นบ้านพักข้าราชการของกรมประมง         7,897.00 900,000.00                             18,000.00 

1-นธ-11 นราธิวาส เมืองนราธิวาส บางนาค สร้างบ้านพัก เป็นบ้านพักข้าราชการกรมประมง                 -   -                                                 -   

1-นธ-23 นราธิวาส เมืองนราธิวาส บางนาค สร้างบ้านพัก บ้านพักข้าราชการ กรมประมง           550.00 7,700,000.00                         154,000.00 

1-นธ-469 นราธิวาส ตากใบ ศาลาใหม่ ท่ีท าการ/ส านักงาน เป็นสถานีเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง จ.นราธิวาส         5,474.00 2,138,281.00                          42,765.62 

1-นธ-471 นราธิวาส ตากใบ ศาลาใหม่ ท่ีท าการ/ส านักงาน เป็นท่ีต้ังสถานีเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง จ.นราธิวาส       40,257.50 9,118,323.75                        182,366.48 

1-นน-504 น่าน เมืองน่าน ในเวียง สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงจังหวัด           298.00 7,450,000.00                         149,000.00 

1-นน-591 น่าน ท่าวังผา ท่าวังผา สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงอ าเภอท่าวังผา           169.00 338,000.00                               6,760.00 

1-บก-1 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ สร้างบ้านพัก ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ส านักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ           400.00 218,204.44                               4,364.09 
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1-บก-188 บึงกาฬ โซ่พิสัย โซ่ สร้างบ้านพัก บ้านพักขจ้าราชการประมงอ าเภอโซ่พิสัย                 -   -                                                 -   

1-บก-188 บึงกาฬ โซ่พิสัย โซ่ สร้างบ้านพัก บ้านพักส านักงานประมงอ าเภอโซ่พิสัย           314.00 196,250.00                               3,925.00 

1-บร-53 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ในเมือง ท่ีท าการ/ส านักงาน           300.00 2,250,000.00                          45,000.00 

1-ปท-135 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี สวนพริกไทย สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงจังหวัด                 -   -                                                 -   

1-ปท-709 ปทุมธานี หนองเสือ ศาลาครุ ท่ีท าการ/ส านักงาน เป็นท่ีต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดปทุมธานี       94,000.00 70,500,000.00                     1,410,000.00 

1-ปข-3 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงจังหวัดประจวบฯ             60.00 1,623,529.41                          32,470.59 

1-ปข-4 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงจังหวัดประจวบฯ           440.00 8,116,480.67                        162,329.61 

1-ปข-27 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ คลองวาฬ ท่ีท าการ/ส านักงาน ศูนย์พัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังประจวบฯ       65,011.30 147,141,294.94                   2,942,825.90 

1-ปข-182 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี ปากน้ าปราณ ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีประมงชายฝ่ัง           400.00 12,000,000.00                        240,000.00 

1-ปข-561 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย บางสะพาน อ่ืน ๆ โรงซ่อมและเก็บเคร่ืองมือประมง           108.00 43,200.00                                  864.00 

1-ปน-150 ปัตตานี ยะรัง ปิตูมุดี ท่ีท าการ/ส านักงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดปัตตานี       45,957.00 15,165,810.00                       303,316.20 

1-ปน-308 ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู สร้างบ้านพัก เป็นท่ีต้ังของบ้านพักประมง จ.ปัตตานี                 -   -                                                 -   

1-ปน-785 ปัตตานี หนองจิก ท่าก าช า อ่ืน ๆ สร้างกว้านตึงเรือข้ามหาด             65.00 6,500.00                                    130.00 

1-ปน-924 ปัตตานี เมืองปัตตานี บานา ท่ีท าการ/ส านักงาน เป็นท่ีต้ังของส านักงานประมงจังหวัด         1,900.00 2,850,000.00                          57,000.00 

1-ปน-979 ปัตตานี ไม้แก่น ไม้แก่น ท่ีท าการ/ส านักงาน โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝ่ังทะเล       10,052.10 1,094,631.00                          21,892.62 

1-อย-124 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สวนพริก ท่ีท าการ/ส านักงาน
ใช้เป็นท่ีต้ังศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดภาค

กลาง (พระนครศรีอยุธยา)
        2,074.00 6,222,000.00                         124,440.00 

1-อย-287 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ ผักไห่ ศาลากลางจังหวัด ใช้เป็นท่ีต้ังบ้านพักประมงอ าเภอ             50.00 65,000.00                                1,300.00 

1-อย-330 พระนครศรีอยุธยา มหาราช หัวไผ่ สร้างบ้านพัก ใช้เป็นท่ีต้ังบ้านพักประมงอ าเภอ                 -   -                                                 -   

1-อย-576 พระนครศรีอยุธยา บางไทร โพแตง ท่ีท าการ/ส านักงาน
เพ่ือประโยชน์ในราชการของศูนย์พัฒนาประมงน้ าจืด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        1,722.00 3,444,000.00                          68,880.00 

1-พย-7 พะเยา เมืองพะเยา เวียง อ่ืน ๆ กว๊านพะเยา และสถานีประมงน้ าจืด   5,099,900.50 3,187,437,812.50               63,748,756.25 

1-พย-8 พะเยา เมืองพะเยา เวียง อ่ืน ๆ ท่ีเพาะพันธ์ุปลาน้ าจืดของกรมประมง       26,800.00 141,222,400.00                   2,824,448.00 

1-พย-416 พะเยา เมืองพะเยา เวียง อ่ืน ๆ           261.70 5,234,000.00                        104,680.00 

1-พง-154 พังงา เมืองพังงา ท้ายช้าง ศูนย์ราชการ
1. ท่ีท าการประมงจังหวัด  2. บ้านพักประมงจังหวัด 3. 

โรงเก็บพัสดุ 4. ศาลาแสดงพันธ์ุปลา
          525.30 15,759,000.00                        315,180.00 

1-พง-315 พังงา ตะก่ัวป่า บางนายสี สร้างบ้านพัก เพ่ือปลูกสร้างบ้านพักประมงอ าเภอตะก่ัวป่า           200.00 1,000,000.00                          20,000.00 

1-พง-316 พังงา ตะก่ัวป่า บางนายสี สร้างบ้านพัก ท่ีต้ังบ้านพักประมงอ าเภอตะก่ัวป่า           200.00 2,000,000.00                          40,000.00 

1-พง-331 พังงา ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงอ าเภอ           200.00 2,200,000.00                          44,000.00 

1-พง-356 พังงา คุระบุรี คุระ สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงอ าเภอคุระบุรี           400.00 2,400,000.00                          48,000.00 

1-พง-407 พังงา ท้ายเหมือง นาเตย ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีประมงภูเก็ต จังหวัดพังงา       49,250.00 73,971,000.00                     1,479,420.00 

1-พง-448 พังงา ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง ท่ีท าการ/ส านักงาน       39,096.20 87,966,450.00                     1,759,329.00 

1-พท-41 พัทลุง ปากพะยูน ปากพะยูน ท่าเรือ ท่าเรือปากพะยูน           106.00 1,272,000.00                          25,440.00 

1-พท-152 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงจังหวัดพัทลุง           198.00 1,980,000.00                          39,600.00 

1-พท-178 พัทลุง เมืองพัทลุง ล าป า ท่ีท าการ/ส านักงาน ท่ีต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง       31,782.40 257,437,440.00                   5,148,748.80 

1-พท-192 พัทลุง ปากพะยูน ปากพะยูน สร้างบ้านพัก
เป็นท่ีต้ังบ้านพักประมงอ าเภอปากพะยูนและให้เช่า

บางส่วน
          177.30 2,127,600.00                          42,552.00 
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1-พท-210 พัทลุง เมืองพัทลุง ล าป า ท่ีท าการ/ส านักงาน อาคารส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง           430.00 4,192,500.00                          83,850.00 

1-พท-216 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ สร้างบ้านพัก บ้านพักเจ้าหน้าท่ี สนง.ประมงฯ           188.00 3,760,000.00                          75,200.00 

1-พจ-34 พิจิตร โพทะเล โพทะเล สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงอ าเภอโพทะเล             85.00 42,500.00                                  850.00 

1-พจ-75 พิจิตร เมืองพิจิตร ในเมือง อ่ืน ๆ สถานีประมง จ.พิจิตร      160,000.00 80,000,000.00                     1,600,000.00 

1-พจ-279 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง             85.00 17,000.00                                  340.00 

1-พล-414 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก หัวรอ ท่ีท าการ/ส านักงาน เป็นท่ีต้ังส านักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก           904.28 7,415,096.00                        148,301.92 

1-พบ-299 เพชรบุรี ท่ายาง ท่าคอย ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีประมงน้ าจืดจังหวัดเพชรบุรี       43,826.00 14,894,000.00                       297,880.00 

1-พบ-633 เพชรบุรี บ้านแหลม แหลมผักเบ้ีย ท่ีท าการ/ส านักงาน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังเพชรบุรี, 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าเพชรบุรี
     135,779.70 150,494,089.11                   3,009,881.78 

1-พช-861 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ สะเดียง       82,736.00 496,416,000.00                   9,928,320.00 

1-พช-861 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ สะเดียง ท่ีท าการ/ส านักงาน ใช้เป็นท่ีต้ังส านักงานประมงเพชรบูรณ์           749.00 4,494,000.00                          89,880.00 

1-พช-861 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ สะเดียง       82,736.00 496,416,000.00                   9,928,320.00 

1-พช-861 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ สะเดียง       82,736.00 496,416,000.00                   9,928,320.00 

1-พช-861 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ สะเดียง       82,736.00 496,416,000.00                   9,928,320.00 

1-พร-140 แพร่ เมืองแพร่ ในเวียง ท่ีท าการ/ส านักงาน ท่ีต้ังส านักงานประมงจังหวัดแพร่           414.00 9,522,000.00                         190,440.00 

1-พร-828 แพร่ ก่ิงอ าเภอหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ ท่ีท าการ/ส านักงาน ท่ีต้ังสถานีประมงน้ าจีด         4,099.00 614,850.00                             12,297.00 

1-ภก-84 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิต ท่ีท าการ/ส านักงาน
ปลูกสร้างอาคารท่ีท าการและบ้านพักเจ้าหน้าท่ีประมง

ทางทะเลภูเก็ต
        1,296.00 14,256,000.00                       285,120.00 

1-ภก-135 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่ สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงอ าเภอเมือง             50.00 775,000.00                             15,500.00 

1-ภก-188 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิต ท่ีท าการ/ส านักงาน ใช้เป็นสถานท่ีต้ังศูนย์ชีววิทยาทางทะเล       22,935.10 175,453,515.00                   3,509,070.30 

1-ภก-266 ภูเก็ต ถลาง เทพกระษัตรี อ่ืน ๆ ใช้เป็นท่ีต้ังศูนย์พัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าริมฝ่ัง         4,041.00 21,821,400.00                       436,428.00 

1-มค-461 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม แก่งเลิงจาน ท่ีท าการ/ส านักงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดมหาสารคาม       15,900.50 7,894,000.00                        157,880.00 

1-มค-1005 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม แก่งเลิงจาน สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงจังหวัดมหาสารคาม         1,299.20 787,150.00                             15,743.00 

1-มห-90 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ท่ีท าการ/ส านักงาน ใช้เป็นท่ีต้ังส านักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร         1,757.00 2,180,538.25                          43,610.76 

1-มห-421 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ่ ท่ีท าการ/ส านักงาน
ใช้เป็นท่ีต้ังกรมประมง (สถานีประมงน้ าจืดจังหวัด

มุกดาหาร)
        8,812.00 1,762,400.00                          35,248.00 

1-มส-100 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน จองค า สร้างบ้านพัก
กรมธนารักษ์อนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุ ตามหนังสือ ท่ี กค 

0405/5087 ลว.18 ก.ย.23
          400.00 1,120,000.00                          22,400.00 

1-มส-408 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง บ้านกาศ สร้างบ้านพัก ท่ีต้ังบ้านพักข้าราชการส านักงานประมงอ าเภอแม่สะเรียง           100.00 600,000.00                             12,000.00 

1-มส-509 แม่ฮ่องสอน ปาย เวียงใต้ สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงอ าเภอปาย           150.00 525,000.00                             10,500.00 

1-ยส-586 ยโสธร เมืองยโสธร ตาดทอง สร้างบ้านพัก ปลูกสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7 - 8 จ านวน 1 หลัง           150.00 330,000.00                               6,600.00 

1-ยส-586 ยโสธร เมืองยโสธร ตาดทอง ท่ีท าการ/ส านักงาน ปลูกสร้างศูนย์ปฏิบัติการประมงจังหวัดยโสธร           783.00 1,722,600.00                          34,452.00 

1-ยส-938 ยโสธร มหาชนะชัย บากเรือ ท่ีท าการ/ส านักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะพันธ์สัตว์น้ าจืดยโสธรเขต 5 

(ยโสธร)
      28,275.00 9,896,250.00                        197,925.00 

1-ยส-974 ยโสธร มหาชนะชัย บากเรือ ใช้ในราชการ         5,689.00 -                                                 -   
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1-รน-27 ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์ สร้างบ้านพัก ใช้สร้างบ้านพักข้าราชการส านักงานประมงจังหวัดระนอง           872.00 3,918,731.32                          78,374.63 

1-รน-169 ระนอง เมืองระนอง บางร้ิน สร้างบ้านพัก บ้านพักพนักงานประมงอ าเภอ         1,557.00 7,360,820.00                        147,216.40 

1-รน-286 ระนอง กะเปอร์ กะเปอร์ อ่ืน ๆ สถานีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า         5,612.90 561,290.00                             11,225.80 

1-รย-97 ระยอง เมืองระยอง เพ ท่ีท าการ/ส านักงาน
สถานีประมงต. เพ (ศูนย์พัฒนาประมงอ่าวไทยฝ่ัง

ตะวันออก)
      43,598.40 61,037,760.00                     1,220,755.20 

1-รย-220 ระยอง เมืองระยอง ตะพง ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีเพาะพันธ์สัตว์น้ าชายฝ่ังจังหวัดระยอง       11,091.40 53,238,720.00                     1,064,774.40 

1-รย-225 ระยอง เมืองระยอง ท่าประดู่ สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงจังหวัดระยอง           612.52 9,187,800.00                        183,756.00 

1-รย-302 ระยอง ปลวกแดง ปลวกแดง อ่ืน ๆ หน่วยเพาะพันธ์ุสัตว์น้ า       10,000.00 3,000,000.01                          60,000.00 

1-รย-410 ระยอง เมืองระยอง ปากน้ า อ่ืน ๆ ศูนย์วิทยุประมงชายฝ่ังทะเล           477.00 9,540,000.00                        190,800.00 

1-รย-414 ระยอง เมืองระยอง ปากน้ า สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงอ าเภอเมือง         1,129.00 19,757,500.00                        395,150.00 

1-รบ-113 ราชบุรี เมืองราชบุรี หน้าเมือง ท่ีท าการ/ส านักงาน ส านักงานประมงจังหวัดราชบุรี         1,081.00 44,861,500.00                       897,230.00 

1-ลบ-537 ลพบุรี ท่าวุ้ง บางงา ถนน เป็นทางเข้าออก สถานีประมงน้ าจืด ลพบุรี             79.70 31,880.00                                  637.60 

1-ลป-478 ล าปาง เมืองล าปาง พิชัย ท่ีท าการ/ส านักงาน
จัดต้ังหน่วยตรวจการประมงน้ าจืดภาคเหนือและ

ส านักงานประมงจังหวัด
        1,734.00 10,614,000.00                       212,280.00 

1-ลย-810 เลย เชียงคาน เชียงคาน ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีประมงจังหวัดเลย         2,382.20 2,381,100.00                          47,622.00 

1-ลย-811 เลย เชียงคาน เชียงคาน ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีประมงจังหวัดเลย       13,518.60 8,327,300.00                        166,546.00 

1-ลย-814 เลย เชียงคาน เชียงคาน ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีประมงจังหวัดเลย           311.80 374,160.00                               7,483.20 

1-ลย-815 เลย เชียงคาน เชียงคาน ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีประมงจังหวัดเลย         2,166.00 26,788,175.00                        535,763.50 

1-ศก-1286 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ โพธ์ิ สร้างบ้านพัก บ้านพักและบ่อเพาะพันธ์ปลาสถานีประมงน้ าจึด         3,963.00 2,774,100.00                          55,482.00 

1-สข-40 สงขลา เมืองสงขลา บ่อยาง ท่ีท าการ/ส านักงาน ส านักงานประมงจังหวัดสงขลา           172.00 2,322,000.00                          46,440.00 

1-สข-40 สงขลา เมืองสงขลา บ่อยาง ท่ีท าการ/ส านักงาน ท่ีท าการสถานีประมง         2,031.57 27,426,195.00                       548,523.90 

1-สข-65 สงขลา จะนะ บ้านนา สร้างบ้านพัก บ้านพักประมง             20.80 62,400.00                                1,248.00 

1-สข-551 สงขลา เมืองสงขลา บ่อยาง สร้างบ้านพัก บ้านพักประมง จ.สงขลา           167.00 2,922,500.00                          58,450.00 

1-สข-555 สงขลา สิงหนคร หัวเขา อ่ืน ๆ ท่ีต้ังศาลาท่าเรือ           105.10 105,100.00                               2,102.00 

1-สข-556 สงขลา เมืองสงขลา พะวง ท่ีท าการ/ส านักงาน ศูนย์วิจัยกุ้งสงขลา       48,000.00 112,800,000.00                   2,256,000.00 

1-สข-921 สงขลา สะเดา สะเดา ท่ีท าการ/ส านักงาน ด่านตรวจสัตว์น้ าสะเดา  กรมประมง         1,827.50 456,875.00                               9,137.50 

1-สข-1167 สงขลา เมืองสงขลา พะวง ท่ีท าการ/ส านักงาน ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตอนล่าง         4,645.10 7,199,905.00                        143,998.10 

1-สข-1224 สงขลา ระโนด ระโนด อ่ืน ๆ บ่อปลาของกรมประมง(ประมงอ าเภอระโนด)           372.00 55,800.00                                1,116.00 

1-สข-1225 สงขลา ระโนด ระโนด อ่ืน ๆ บ่อปลาของกรมประมง(ประมงอ าเภอระโนด)           280.00 42,000.00                                  840.00 

1-สข-1226 สงขลา ระโนด ระโนด อ่ืน ๆ บ่อปลาของกรมประมง(ประมงอ าเภอระโนด)           280.00 42,000.00                                  840.00 

1-สต-15 สตูล เมืองสตูล พิมาน สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงจังหวัดสตูล           100.00 1,800,000.00                          36,000.00 

1-สต-51 สตูล เมืองสตูล คลองขุด ท่ีท าการ/ส านักงาน ส านักงานประมงจังหวัด         1,208.00 4,228,000.00                          84,560.00 

1-สต-51 สตูล เมืองสตูล คลองขุด สร้างบ้านพัก บ้านพัก           150.00 525,000.00                             10,500.00 

1-สต-55 สตูล เมืองสตูล ฉลุง อ่ืน ๆ ท่ีรักษาพันธ์ุพืชสัตว์น้ า      108,883.70 152,437,180.00                   3,048,743.60 

1-สต-56 สตูล ละงู ละงู อ่ืน ๆ
หนองสงวนการประมง โครงการบาโรยท าท่ีเล้ียงสัตว์น้ า 

โรงเรียนปากละงู
      30,654.00 10,728,900.00                       214,578.00 

1-สต-95 สตูล ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สร้างบ้านพัก บ้านพักประมง อ าเภอทุ่งหว้า                 -   -                                                 -   
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1-สต-190 สตูล ละงู ปากน้ า ท่ีท าการ/ส านักงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ังสตูล         5,782.00 1,445,500.00                          28,910.00 

1-สต-400 สตูล ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงอ าเภอทุ่งหว้า           260.00 173,950.00                               3,479.00 

1-สต-408 สตูล ละงู ก าแพง อ่ืน ๆ สถานีอนุรักษ์พันธ์ุเต่า กรมประมง         6,360.00 101,800.00                               2,036.00 

1-สต-409 สตูล ละงู ละงู อ่ืน ๆ ใช้ในราชการกรมประมง         2,830.00 2,348,625.00                          46,972.50 

1-สต-410 สตูล ละงู ละงู อ่ืน ๆ ใช้ราชการกรมประมง         2,427.00 130,000.00                               2,600.00 

1-สต-411 สตูล ละงู ก าแพง อ่ืน ๆ สถานีอนุรักษ์พันธ์เต่า         6,360.00 1,247,238.00                          24,944.76 

1-สต-415 สตูล ละงู ละงู อ่ืน ๆ สถานีอนุรักษ์พันธ์เต่า         1,546.00 449,463.00                              8,989.26 

1-สต-422 สตูล ทุ่งหว้า ทุ่งบุหลัง ท่าเรือ ท่าเทียบเรือ           145.00 826,138.00                             16,522.76 

1-สต-426 สตูล ละงู ละงู อ่ืน ๆ ถังน้ าเก็บน้ า             39.70 81,000.00                                1,620.00 

1-สต-427 สตูล ละงู ปากน้ า ท่ีท าการ/ส านักงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ังสตูล      247,566.00 9,296.24                                    185.92 

1-สต-479 สตูล ทุ่งหว้า ทุ่งบุหลัง อ่ืน ๆ ท่ีต้ังท่ีเก็บน้ าฝนกรมประมง             23.00 256,200.00                               5,124.00 

1-สป-1244 สมุทรปราการ บางบ่อ คลองด่าน ท่ีท าการ/ส านักงาน กรมประมง           204.00 2,040,000.00                          40,800.00 

1-สส-6 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง สร้างบ้านพัก บ้านพักกรมประมง           702.00 14,040,000.00                       280,800.00 

1-สส-129 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม บางแก้ว ท่าเรือ
ท่าเทียบเรือประมงบ้านปากมาบ,ท่ีต้ัง สนง.สหกรณ์

ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้วจ ากัด
                -   -                                                 -   

1-สส-136 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ลาดใหญ่ ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังจังหวัดสมุทรสงคราม       84,327.00 63,245,250.00                     1,264,905.00 

1-สส-140 สมุทรสงคราม อัมพวา แพรกหนามแดง อ่ืน ๆ ท่าข้ึนปลาสลิดกรมประมง           100.00 100,000.00                               2,000.00 

1-สค-1 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชัย ท่ีท าการ/ส านักงาน

ส านักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร สถานีวิทยุชายฝ่ัง

สมุทรสาคร(กองทัพเรือส่งคืนท่ีดินราชพัสดุเน้ือท่ี 0-2-00 

ไร่ ตามหนังสือท่ี กท 0502/1408  ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 

2536  ให้กรมธนารักษ์เพ่ือให้กรมประมงใช้ราชการ)

          200.00 5,600,000.00                         112,000.00 

1-สค-61 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชัย สร้างบ้านพัก บ้านพักส านักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร           159.00 2,385,000.00                          47,700.00 

1-สค-63 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าจีน สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงอ าเภอเมือง             88.00 1,056,000.00                          21,120.00 

1-สค-165 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางกระเจ้า อ่ืน ๆ ท่าเทียบเรือประมงขนาดเล็ก             49.00 105,350.00                               2,107.00 

1-สค-232 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว โรงเข้ ท่ีท าการ/ส านักงาน ส านักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร(โรงซ่อม ถังเก็บน้ าฝน)             78.00 39,000.00                                  780.00 

1-สห-4 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา
เพ่ือให้ข้าราชการส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรีใช้

ประโยชน์พักอาศัย
            77.00 693,000.00                             13,860.00 

1-สห-4 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา สร้างบ้านพัก
บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ส านักงานประมงจังหวัด

สิงห์บุรี
            77.00 693,000.00                             13,860.00 

1-สห-144 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี ม่วงหมู่ ท่ีท าการ/ส านักงาน ท่ีต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดจังหวัดสิงห์บุรี       28,542.00 10,703,250.00                       214,065.00 

1-สห-178 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางมัญ เช่าเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน จัดให้เช่าท าทางเช่ือม             22.00 660,000.00                             13,200.00 

1-สท-381 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ธานี สร้างบ้านพัก บ้านพักเจ้าหน้าท่ีประมงจังหวัด (ปัจจุบันร้ือถอนไปแล้ว)                 -   -                                                 -   

1-สท-738 สุโขทัย ศรีนคร นครเดิฐ ท่ีท าการ/ส านักงาน กรมประมง         2,766.00 359,580.00                               7,191.60 

1-สท-953 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย หาดเส้ียว ท่ีท าการ/ส านักงาน แปลงท่ีต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุโขทัย       60,109.00 7,513,625.00                        150,272.50 
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หมายเลข

ทะเบียน
จังหวัด เขต/อ าเภอ แขวง/ต าบล การใช้ประโยชน์ รายละเอียด

 พ้ืนท่ี

แจ้งใช้ประโยชน์ 

(ตร.ว.)

 พ้ืนท่ีว่าง 

(ตร.ว.)
 มูลค่าใช้ประโยชน์ (บาท)

 ค่าธรรมเนียม

ถือครองทรัพย์สิน (บาท)

1-สท-953 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย หาดเส้ียว ท่ีท าการ/ส านักงาน
แปลงท่ีต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด

สุโขทัย
      60,109.00 7,513,625.00                        150,272.50 

1-สพ-71 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ดอนโพธ์ิทอง ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีประมงจังหวัดสุพรรณบุรี         1,459.00 2,553,250.00                          51,065.00 

1-สพ-72 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ดอนโพธ์ิทอง ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีประมงจังหวัดสุพรรณบุรี         1,300.00 292,500.00                               5,850.00 

1-สพ-73 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ดอนโพธ์ิทอง ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีประมงจังหวัดสุพรรณบุรี         1,800.00 405,000.00                               8,100.00 

1-สพ-74 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ดอนโพธ์ิทอง ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีประมงจังหวัดสุพรรณบุรี         1,042.00 2,865,500.00                          57,310.00 

1-สพ-75 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ดอนโพธ์ิทอง ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีประมงจังหวัดสุพรรณบุรี         2,872.00 502,600.00                             10,052.00 

1-สพ-76 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ดอนโพธ์ิทอง ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีประมงจังหวัดสุพรรณบุรี         5,752.00 1,006,600.00                          20,132.00 

1-สพ-77 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ดอนโพธ์ิทอง ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีประมงจังหวัดสุพรรณบุรี         4,252.00 1,063,000.00                          21,260.00 

1-สพ-78 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ดอนโพธ์ิทอง ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีประมง จังหวัดสุพรรณบุรี         3,800.00 988,000.00                             19,760.00 

1-สพ-141 สุพรรณบุรี บางปลาม้า โคกคราม เช่าเพ่ืออยู่อาศัย 1.กรมประมง 2.จัดให้เช่า นท. 224วา           232.00 406,000.00                               8,120.00 

1-สพ-249 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ดอนโพธ์ิทอง คลอง เป็นท่ีจับสัตว์น้ า      130,458.00 33,919,080.00                       678,381.60 

1-สพ-250 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ร้ัวใหญ่ ท่ีท าการ/ส านักงาน ท่ีต้ังส านักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี           600.00 150,000.00                               3,000.00 

1-สพ-584 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ดอนโพธ์ิทอง ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีประมงน้ าจืดจังหวัดสุพรรณบุรี         1,864.00 3,821,200.00                          76,424.00 

1-สพ-802 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ดอนโพธ์ิทอง ท่ีท าการ/ส านักงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบุรี         3,021.00 785,460.00                             15,709.20 

1-สพ-803 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ดอนโพธ์ิทอง ท่ีท าการ/ส านักงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบุรี         4,932.00 1,282,320.00                          25,646.40 

1-สพ-804 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ดอนโพธ์ิทอง ท่ีท าการ/ส านักงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบุรี         3,440.00 602,000.00                             12,040.00 

1-สพ-805 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ดอนโพธ์ิทอง ท่ีท าการ/ส านักงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบุรี         2,040.00 459,000.00                               9,180.00 

1-สฎ-424 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ตะเคียนทอง ท่ีท าการ/ส านักงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถานีประมงสุราษฎร์ธานี      174,800.00 30,590,000.00                       611,800.00 

1-สฎ-953 สุราษฎร์ธานี พุนพิน ท่าข้าม ศูนย์ราชการ ศุนย์พัฒนา ประมงน้ าจืด สุราษฎร์ธานี      241,270.00 90,476,250.00                     1,809,525.00 

1-สร-650 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เฉนียง ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีประมงน้ าจืดจังหวัดสุรินทร์       37,969.00 237,306,250.00                   4,746,125.00 

1-สร-1010 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ นอกเมือง ท่ีท าการ/ส านักงาน ส านักงานประมงจังหวัด         1,315.00 427,375.00                               8,547.50 

1-นค-57 หนองคาย เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ สร้างบ้านพัก แปลงบ้านพักข้าราชการส านักงานประมงจังหวัดหนองคาย           184.00 2,852,000.00                          57,040.00 

1-นค-84 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว ท่ีท าการ/ส านักงาน ท่ีท าการสถานีประมงและบ้านพัก       62,095.80 66,000,000.00                     1,320,000.00 

1-นค-85 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงอ าเภอศรีเชียงใหม่         1,856.10 1,716,892.50                          34,337.85 

1-นค-150 หนองคาย ท่าบ่อ ท่าบ่อ สร้างบ้านพัก ปลูกบ้านพักข้าราชการ           148.00 296,386.09                              5,927.72 

1-นภ-13 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู หนองภัยศูนย์ ท่ีท าการ/ส านักงาน ส านักงานประมงจังหวัด         1,300.00 1,300,000.00                          26,000.00 

1-อท-74 อ่างทอง เมืองอ่างทอง บางแก้ว สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงจังหวัด           128.00 1,664,000.00                          33,280.00 

1-อท-296 อ่างทอง ไชโย ชัยฤทธ์ิ ท่ีท าการ/ส านักงาน สถานีประมงน้ าจืดจังหวัดอ่างทอง       55,276.00 12,437,100.00                       248,742.00 

1-อจ-523 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ นาหมอม้า ท่ีท าการ/ส านักงาน ส านักงานประมงน้ าจืดจังหวัดอ านาจเจริญ         5,573.00 1,393,250.00                          27,865.00 

1-อด-503 อุดรธานี ทุ่งฝน ทุ่งฝน สร้างบ้านพัก ท่ีต้ังบ้านพักประมงอ าเภอทุ่งฝน           100.00 30,000.00                                  600.00 

1-อด-1178 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง อ่ืน ๆ ใช้เป็นท่ีต้ังสถานีประมงจังหวัดอุดรธานี         7,382.00 29,528,000.00                       590,560.00 

1-อด-2561 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง ท่ีท าการ/ส านักงาน ส านักงานประมงน้ าจืดจังหวัดอุดรธานี         5,380.70 209,847,300.00                   4,196,946.00 

1-อต-131 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ สร้างบ้านพัก บ้านพักข้าราชการประมงจังหวัด           398.00 3,842,086.53                          76,841.73 

1-อต-507 อุตรดิตถ์ ตรอน วังแดง อ่ืน ๆ
เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดเล็กเพ่ือเพิมผลผลิตทางการ

ประมง
      50,960.10 12,795,048.50                       255,900.97 
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1-อน-47 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยใหม่ สร้างบ้านพัก บ้านพักประมงอ าเภอเมืองอุทัยธานี           104.00 1,560,000.00                          31,200.00 

1-อน-58 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยใหม่ สร้างบ้านพัก ใช้เป็นท่ีต้ังบ้านพักประมงจังหวัดอุทัยธานี             99.00 1,485,000.00                          29,700.00 

1-อน-494 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี สะแกกรัง ท่ีท าการ/ส านักงาน ใช้เป็นท่ีต้ังสถานีประมงน้ าจืด       36,987.00 5,548,050.00                        110,961.00 

1-อบ-2634 อุบลราชธานี วารินช าราบ ธาตุ สร้างบ้านพัก ปัจจุบันเป็นบ้านพักประมงอ าเภอวารินช าราบ           218.20 1,177,200.00                          23,544.00 

1-อบ-2696 อุบลราชธานี สิรินธร ฝางค า ศูนย์ราชการ
ท่ีต้ังหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ าจืดเข่ือนสิรินฑร  

(กรมประมง)
          842.00 210,500.00                               4,210.00 

1-อบ-2733 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี แจระแม ใช้ในราชการ
บริเวณหัวงานทีทท าการโครงการชลประทานอุบลราชธานี

(อุบลฯ-ยโสธร)
      17,500.70 109,379,375.00                   2,187,587.50 

รวม 18,194,039,279.32     363,880,785.59        
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