
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส  โทร. ๐๗๓-๕๓๐๗๗๕                                       

ที ่  {BookID} วันที ่  {BookDate} 

เรื่อง ขอให้ส่งคืนพื้นที่ในกรณีท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒   

ตามหนังสือที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๔๗๒ ลงวันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  กลุ่มบริหารสินทรัพย์ 
กองคลัง ขอให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ( สพข./สพด./ศูนย์ ) ตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี โดย
กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด ( ตามแบบฟอร์ม ๑-๓ ) พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังกลุ่มบริหาร
สินทรัพย์ กองคลัง  ภายในวันที่  ๓๐  มิถุนายน   ๒๕๖๔   นั้น 

ในการนี้ สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี    
( ตามแบบฟอร์ม ๑-๓ )  เรียบร้อยแล้ว  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา น าเสนอ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง  ต่อไป 
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{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๑๙.๒๒/๒๑๔ {XXXXXXXXXXXXX}๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นายนรา สุขไชย)

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส



ที่ กษ ๐๘๑๙.๒๒/๒๑๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้ส่งคืนพื้นที่ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

ความเร่งด่วน      ปกติ

การดำเนินการ

หน้า  ๑  จาก  ๑

ผู้ส่ง: นางสาวอารี สาระทำ ( นางสาวอารี สาระทำ )

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๐๙

นางนงลักษณ์ หลงราม

เลขรับ

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

เวลา ๑๐:๑๙

ผู้ส่ง: นางนงลักษณ์ หลงราม ( นางนงลักษณ์ หลงราม )

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๒๐

สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส

เลขรับ

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

เวลา ๑๐:๓๘

ผู้ส่ง: สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ( นายนรา สุขไชย )

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๔๑

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒

เลขรับ   ๒๓๐๗

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

เวลา ๑๐:๔๕

ผู้ส่ง: สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒

เรียน  ผอ.กองคลัง

เพื่อโปรดพิจารณา
( นายศรีศักดิ์ ธานี )

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๑๕

กองคลัง

เลขรับ   ๖๖๔๘

วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔

เวลา ๑๖:๑๗

ผู้ส่ง: กองคลัง

กลุ่มบริหารสินทรัพย์

( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๑๘

กลุ่มบริหารสินทรัพย์

เลขรับ   ( รอรับ )

วันที่

เวลา

ผู้พิมพ์ วรรณพงศ์ ชาติชนา (กลุ่มบริหารสินทรัพย์)

 วันเวลา  ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๑๙:๒๐





แบบฟอร์มที่ 2

สถานที่ตั้ง เนือ้ที่ ประเภท อาคารและส่ิงปลูกสร้าง สระน า้ อืน่ๆ พืน้ที่ว่าง หมายเหตุ

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

(ไร่-งาน-ตรว.)   (%) (%) (%) (%)

สถานีพฒันาท่ีดินนราธิวาส 309-0-80.8 ท่ีสาธารณะประโยชน์ 0.57 4.69 94.74 พ้ืนท่ีอ่ืนๆ   จ  านวน   292-3-80.8  ไร่

เลขท่ี 1  หมู่ท่ี 7  ต าบลไพรวนั หนงัสืออนุญาติ (1-3-0) (14-2-0) (292-3-80.8)  -    -  แปลงสาธิตการเกษตร   85   ไร่

อ าเภอตากใบ  จงัหวดันราธิวาส กระทรวงมหาดไทย    -  พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์  207-3-80.8  ไร่

ท่ี มท. 360/2515

ลว.26 เมษายน 2515

สถานีพฒันาท่ีดินนราธิวาส 9-1-34.2 ท่ีราชพสัดุ พ้ืนท่ีอ่ืนๆ   จ  านวน   9-1-34.2  ไร่

เลขท่ี 1  หมู่ท่ี 7  ต าบลไพรวนั แปลงทะเบียนท่ี  -  - (9-1-34.2)  -    -  แปลงสาธิตการเกษตร  4   ไร่  

อ  าเภอตากใบ  จงัหวดันราธิวาส นธ 592    -  แปลงขยายพนัธุห์ญา้แฝก  5   ไร่

รายละเอยีดข้อมูลการใช้พืน้ทีข่องหน่วยงาน

หน่วยงาน  สถานีพฒันาทีด่นินราธิวาส



แบบฟอร์มที ่3

ล าดบั สถานท่ีตั้ง
หมายเลข

แปลงทะเบียน
รายการ

ส่ิงปลูกสร้าง
การใชป้ระโยชน์

ราคา ณ วนัท่ี
ไดม้า

ปลูกสร้างปี
ข้ึนทะเบียน
ล าดบัท่ี

หมายเหตุ

(ลกัษณะรูปทรง) (บาท) ข้ึน
ทะเบียน
แลว้

ยงัไม่
ข้ึน

ทะเบียน

1 สถานีพฒันาท่ีดินนราธิวาส หนงัสืออนุญาติ 1. เรือนพสัดุ  เรือนพสัดุ 90,000 2521 P

เลขท่ี 1  หมู่ท่ี 7 กระทรวง 2. บา้นไม ้ 2  ชั้น บา้นพกัขา้ราชการ 3-4 90,000 2521 P

ต าบลไพรวนั มหาดไทยท่ี 3. บา้นไม ้ 2  ชั้น บา้นพกัขา้ราชการ 1-2 70,000 2521 P

อ าเภอตากใบ มท. 360/2515 4. เรือนแถวคนงาน  เรือนแถวคนงาน 143,000 2521 P

จงัหวดันราธิวาส ลว.26 เม.ย 2515 4  ครอบครัว  2  ชั้น 4  ครอบครัว  2  ชั้น

5. เรือนแถวลูกจา้ง เรือนแถวลูกจา้งประจ า 698,980 2539 P

ประจ า  4  ครอบครัว  4  ครอบครัว  1  ชั้น

6. อาคารส านกังาน อาคารส านกังาน 1,296,000 2540 P

แบบเลขท่ี 982 ส.

7. บา้นไม ้ 2  ชั้น บา้นพกัขา้ราชการ 5-6 259,400 2526 P

8. โรงเกบ็ของ โรงเกบ็ของ  - 2526 P

แบบส ารวจข้อมูลอาคารและส่ิงปลูกสร้างของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน

หน่วยงาน  สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส

การน าส่งข้ึน
ทะเบียน



                -2-

ล าดบั สถานท่ีตั้ง
หมายเลข

แปลงทะเบียน
รายการ

ส่ิงปลูกสร้าง
การใชป้ระโยชน์

ราคา ณ วนัท่ี
ไดม้า

ปลูกสร้างปี
ข้ึนทะเบียน
ล าดบัท่ี

หมายเหตุ

(ลกัษณะรูปทรง) (บาท) ข้ึน
ทะเบียน
แลว้

ยงัไม่
ข้ึน

ทะเบียน

สถานีพฒันาท่ีดินนราธิวาส หนงัสืออนุญาติ 9. ระบบส่งน ้า ระบบส่งน ้า 1,908,000 2554 P

เลขท่ี 1  หมู่ท่ี 7 กระทรวง 10. หอถงัน ้า หอถงัน ้า กงัหนัลมสูบน ้า  - 2521 P

ต าบลไพรวนั มหาดไทยท่ี 11. โรงปุ๋ ยหมกั โรงปุ๋ ยหมกั  - 2521 P

อ าเภอตากใบ มท. 360/2515 12. ร้ัวลวดหนาม ร้ัวลวดหนาม 7 เส้น 192,000 2525 P

จงัหวดันราธิวาส ลว.26 เม.ย 2515 13  คลองลอยส่งน ้า คลอยลอยส่งน ้าคอนกรีต 60,000 2526 P

14. ร้ัวคอนกรีตหนา้ ร้ัวคอนกรีตดา้นหนา้  3,563,000 2559 P

สถานีพฒันาท่ีดิน สถานีพฒันาท่ีดิน

15. ร้ัวคอนกรีต ร้ัวคอนกรีตเสริมเหลก็ 820,500 2563 P

ความยาว  235  เมตร ความยาว  235  เมตร

16. ถนนคอนกรีต 16. ถนนคอนกรีต 2,484,900 2563 P

เสริมเหลก็ เสริมเหลก็

หมายเหตุ :

    - สรุปรายการส่ิงปลูกสร้างท่ีข้ึนทะเบียนท่ีราชพสัดุ   จ  านวน  .......-......... รายการ

    - สรุปรายการส่ิงปลูกสร้างท่ียงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียนท่ีราชพสัดุ  จ  านวน  .......16......... รายการ

การน าส่งข้ึน
ทะเบียน




