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ที่ กษ ๐๘๑๙.๒๒/๒๑๔

ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้ส่งคืนพื้นที่ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ความเร่งด่วน

ปกติ

การดำเนินการ
ผู้ส่ง: นางสาวอารี สาระทำ

( นางสาวอารี สาระทำ )
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๐๙

ผู้ส่ง: นางนงลักษณ์ หลงราม

( นางนงลักษณ์ หลงราม )
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๒๐

ผู้ส่ง: สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส

( นายนรา สุขไชย )
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๔๑

นางนงลักษณ์ หลงราม
เลขรับ
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๐:๑๙
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
เลขรับ
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๐:๓๘
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เลขรับ ๒๓๐๗
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๐:๔๕

ผู้ส่ง: สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เรียน ผอ.กองคลัง
เพื่อโปรดพิจารณา

กองคลัง

( นายศรีศักดิ์ ธานี )
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒

เลขรับ ๖๖๔๘
วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๖:๑๗

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๑๕
ผู้ส่ง: กองคลัง

กลุ่มบริหารสินทรัพย์

กลุ่มบริหารสินทรัพย์
( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )
ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขรับ ( รอรับ )
วันที่
เวลา

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๑๘

ผู้พิมพ์ วรรณพงศ์ ชาติชนา (กลุ่มบริหารสินทรัพย์)
วันเวลา ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๑๙:๒๐

แบบฟอร์ มที่ 2

รายละเอียดข้อมูลการใช้ พนื้ ทีข่ องหน่ วยงาน
หน่ วยงาน สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ นราธิวาส
สถานที่ต้ งั

สถานีพฒั นาที่ดินนราธิวาส

เนือ้ ที่

ประเภท

(ไร่ -งาน-ตรว.)

เอกสารสิทธิ์

309-0-80.8

เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตาบลไพรวัน

ที่สาธารณะประโยชน์
หนังสื ออนุญาติ

อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

กระทรวงมหาดไทย

อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง

สระนา้

อืน่ ๆ

พืน้ ที่ว่าง

หมายเหตุ

(รวมถนนและที่จอดรถ) (ไร่ -งาน-ตรว.) (ไร่ -งาน-ตรว.) (ไร่ -งาน-ตรว.)
(ไร่ -งาน-ตรว.) (%)

(%)

(%)

0.57
(1-3-0)

4.69
(14-2-0)

94.74
(292-3-80.8)

(%)

-

พื้นที่อื่นๆ จานวน 292-3-80.8 ไร่
- แปลงสาธิตการเกษตร 85 ไร่
- พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 207-3-80.8 ไร่

ที่ มท. 360/2515
ลว.26 เมษายน 2515
สถานีพฒั นาที่ดินนราธิวาส

9-1-34.2

เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตาบลไพรวัน

ที่ราชพัสดุ
แปลงทะเบียนที่

อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

นธ 592

-

-

(9-1-34.2)

-

พื้นที่อื่นๆ จานวน 9-1-34.2 ไร่
- แปลงสาธิตการเกษตร 4 ไร่
- แปลงขยายพันธุห์ ญ้าแฝก 5 ไร่

แบบฟอร์ มที่ 3

แบบสารวจข้ อมูลอาคารและสิ่ งปลูกสร้ างของหน่ วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
หน่ วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
ลาดับ

สถานที่ต้ งั

หมายเลข
แปลงทะเบียน

รายการ
สิ่ งปลูกสร้าง

การใช้ประโยชน์

(ลักษณะรู ปทรง)

ราคา ณ วันที่
ปลูกสร้างปี
ได้มา
(บาท)

การนาส่ งขึ้น
ทะเบียน
ขึ้น
ยังไม่
ทะเบียน ขึ้น
แล้ว ทะเบียน
P
P
P
P

1 สถานีพฒั นาที่ดินนราธิวาส หนังสื ออนุญาติ 1. เรื อนพัสดุ
กระทรวง 2. บ้านไม้ 2 ชั้น
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7

เรื อนพัสดุ
บ้านพักข้าราชการ 3-4

90,000

2521

90,000

2521

มหาดไทยที่ 3. บ้านไม้ 2 ชั้น

บ้านพักข้าราชการ 1-2

70,000

2521

143,000

2521

698,980

2539

P

1,296,000

2540

P

259,400

2526

-

2526

P
P

ตาบลไพรวัน
อาเภอตากใบ

มท. 360/2515

4. เรื อนแถวคนงาน เรื อนแถวคนงาน

จังหวัดนราธิวาส

ลว.26 เม.ย 2515 4 ครอบครัว 2 ชั้น 4 ครอบครัว 2 ชั้น
5. เรื อนแถวลูกจ้าง เรื อนแถวลูกจ้างประจา
ประจา 4 ครอบครัว 4 ครอบครัว 1 ชั้น
6. อาคารสานักงาน อาคารสานักงาน
แบบเลขที่ 982 ส.
7. บ้านไม้ 2 ชั้น

บ้านพักข้าราชการ 5-6

8. โรงเก็บของ

โรงเก็บของ

ขึ้นทะเบียน
ลาดับที่

หมายเหตุ

-2ลาดับ

สถานที่ต้ งั

หมายเลข
แปลงทะเบียน

รายการ
สิ่ งปลูกสร้าง
(ลักษณะรู ปทรง)

การใช้ประโยชน์

สถานีพฒั นาที่ดินนราธิวาส หนังสื ออนุญาติ 9. ระบบส่งน้ า
กระทรวง 10. หอถังน้ า
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7
มหาดไทยที่ 11. โรงปุ๋ ยหมัก
ตาบลไพรวัน

ระบบส่งน้ า

อาเภอตากใบ

มท. 360/2515

รั้วลวดหนาม 7 เส้น

จังหวัดนราธิวาส

ลว.26 เม.ย 2515 13 คลองลอยส่งน้ า คลอยลอยส่งน้ าคอนกรี ต

12. รั้วลวดหนาม

ราคา ณ วันที่
ปลูกสร้างปี
ได้มา
(บาท)

การนาส่ งขึ้น
ทะเบียน
ขึ้น
ยังไม่
ทะเบียน ขึ้น
แล้ว ทะเบียน
P
P
P
P
P
P

1,908,000

2554

หอถังน้ า กังหันลมสูบน้ า

-

2521

โรงปุ๋ ยหมัก

-

2521

192,000

2525

60,000

2526

3,563,000

2559

820,500

2563

P

2,484,900

2563

P

14. รั้วคอนกรี ตหน้า รั้วคอนกรี ตด้านหน้า
สถานีพฒั นาที่ดิน

สถานีพฒั นาที่ดิน

15. รั้วคอนกรี ต

รั้วคอนกรี ตเสริ มเหล็ก

ความยาว 235 เมตร ความยาว 235 เมตร
16. ถนนคอนกรี ต

16. ถนนคอนกรี ต

เสริ มเหล็ก

เสริ มเหล็ก

หมายเหตุ :
- สรุ ปรายการสิ่ งปลูกสร้างที่ข้ ึนทะเบียนที่ราชพัสดุ จานวน .......-......... รายการ
- สรุ ปรายการสิ่ งปลูกสร้างที่ยงั ไม่ได้ข้ ึนทะเบียนที่ราชพัสดุ จานวน .......16......... รายการ

ขึ้นทะเบียน
ลาดับที่

หมายเหตุ

