ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ
ลําดับที่
1

พื้นที่รับดําเนินงาน

ที่ตั้งที่ดิน

รับเรื่องพิจารณา

การดําเนินการ

ตําบล อําเภอ จังหวัด

ประชุมครั้งที่

สร้างระวางแผนที่

รับรองผลงาน

ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข

อ.จอมบึง

ที่ 3/2544

1 ระวาง

ประธานฯ ลงนาม

ทะเบียนที่ รบ.553

อ.สวนผึ้ง

เมื่อ 24 ก.ค.2544

ปี 2495

21 ก.พ. 48

ที่ 4/2554

1 ระวาง

รับรองผล

เมื่อ 26 เม.ย. 2554

2 ปี พ.ศ.

ครั้งที่ 8/2554

(2512, 2519)

วันที่ 26 ก.ค. 54

28 ก.พ. 2555

1/2
ส่งจังหวัด

ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

ทส 0203/186 4836 III 2694

หมายเหตุ
สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

28 มี.ค.48

จ.ราชบุรี
2

บริเวณร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดที่ดินป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชี

จ.ราชบุรี

ป่ากงเกวียน ป่าพุยาง และป่าพุสามซ้อน ในท้องที่ตําบล
อ่างหิน ตําบลทุ่งหลวง ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ และ

4835 II 4464

เตรียมส่งประธานลงนามรับรองผล

ตําบลหนองพันจันทร์ ตําบลบ้านคา ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา
จังหวัดราชบุรี (รายนางณฐา ถิรศิริกุล)
3

บริเวณพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2481

ต.สวนผึ้ง

ที่ 5/2554

กรมที่ดิน

หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 บ้านห้วยหนึ่ง

อ.สวนผึ้ง

เมื่อ 31 พ.ค. 2554

2 ระวาง

จ.ราชบุรี
4

5 เม.ย. 55
ทส 0203/448 4936 III 7800

บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าเขากรวด-เขาพลอง"

ต.เกาะพลับพลา

ที่ 5/2555

กรมที่ดิน

รับรองผลงาน

(กรณีนายสมเกียรติ ถาวรชัยโชค)

อ.เมืองราชบุรี

เมื่อ 29 พ.ค. 2555

1 ระวาง

มติครั้งที่ 7/2556

ปี 2510
1 ระวาง
VAP61

11-มิ.ย.-56
รับรองผลงาน

ทส 0203/281 4936 III 8098

ครั้งที่ 3/2562

23 พ.ค. 2562

ปี พ.ศ.2510

26 มี.ค. 2562

บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าเขากรวดและเขาพลอง"

ต.เกาะพลับพลา

ที่ 9/2561

(กรณีกรมทหารช่างขอให้ตรวจสอบ)

อ.เมืองราชบุรี

เมื่อ 9 ส.ค. 2561

จ.ราชบุรี
6

บริเวณลําห้วยลําพยอม

ต.คุ้งพะยอม
อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

ปี 2495

จ.ราชบุรี
5

ทส 0203/167 4836 II 3096, 3896

ที่ 2/2562

1 ระวาง
เมื่อ 26 ก.พ. 2562 WWS ปี พ.ศ.2497
VAP61 ปี พ.ศ.2510

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

25 ต.ค. 56

รับรองผลงาน

ทส 0203/272 4936 I 8824

ครั้งที่ 2/2563

18 มิ.ย. 2563

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

เมื่อ 20 ก.พ. 2563

N.S.3 ปี พ.ศ.2517
LTP ปี พ.ศ.2538
MOAC ปี พ.ศ.2546
7

บริเวณเขตพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงห้าม

ต.สวนผึ้ง

ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๘๑ ในพื้นที่หมู่ที่ ๒

อ.สวนผึ้ง

(นายชวลิต บุญชัยวัฒนา)

จ.ราชบุรี

ที่ 6/2562

1 ระวาง
เมื่อ 27 มิ.ย. 2562 WWS ปี พ.ศ.2495

รับรองผลงาน

ทส 0203/331 4836 II 3296

ครั้งที่ 3/2563

23 ก.ค. 2563

เมื่อ 2 มิ.ย.2563

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ
ลําดับที่
8

9

พื้นที่รับดําเนินงาน

ที่ตั้งที่ดิน

รับเรื่องพิจารณา

ตําบล อําเภอ จังหวัด

ประชุมครั้งที่

สร้างระวางแผนที่

รับรองผลงาน

2 ระวาง
VAP61 ปี พ.ศ.2510

รับรองผลงาน

ทส 0203/332 4936 III 7898, 8098

ครั้งที่ 3/2563

23 ก.ค. 2563

บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ต.เกาะพลับพลา

ที่ 6/2562

"ป่าเขากรวดและป่าเขาพลอง"

อ.เมืองราชบุรี

เมื่อ 27 มิ.ย. 2562

(นายทุเรียน รสชุ่ม และนางวิไล อยู่เย็นพร้อมพวก)

จ.ราชบุรี

บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ต.หินกอง

"ป่าเขากรวดและป่าเขาพลอง" ในพื้นที่หมู่ที่ ๑

อ.เมืองราชบุรี

(นายธนภณ ถาวรชัยโชค)

จ.ราชบุรี

การดําเนินการ

2/2
ส่งจังหวัด

ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

หมายเหตุ
สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

เมื่อ 2 มิ.ย.2563
ที่ 6/2562
เมื่อ 27 มิ.ย. 2562

1 ระวาง
VAP61 ปี พ.ศ.2510

รับรองผลงาน

4936 III 7898

เตรียมส่งประธานลงนามรับรองผล

ครั้งที่ 3/2563
เมื่อ 2 มิ.ย.2563
ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2563

