
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โทร. ๐๗๓-๖๓๑๐๓๓                                       

ที ่  {BookID} วันที่   {BookDate} 

เรื่อง ขอให้ส่งคืนพ้ืนที่ในกรณีท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒   

ตามหนังสือ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๔๗๒ ลงวันที่ ลงวันที่ ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้ส่งคืนพ้ืนที่กรณีไม่ได้ใช้ประโยชน์ ให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลพร้อมทั้งแจ้ง
เหตุผลความจำเป็นที่ใช้และไม่ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบฟอร์ม ๑-๓) 
พร้อมจัดส่งข้อมูลมายังกลุมบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ทางระบบ e-Saraban ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔ นั้น  

ในการนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ขอส่งรายงานการตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ ดังนี้  

๑. ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน เอกสารสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ทะเบียนที่ราชพัสดุ นธ ๖๕๘ และ
ทะเบียนที่ราชพัสดุ นธ ๖๕๙ ได้จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว 

๒. พ้ืนที่ที่กำลังดำเนินการขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ จำนวน ๓ แปลง คือ น.ส.๓ ก เลขที่ 
๕๓๙,๕๔๐,๕๔๑ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ให้ราษฎรใช้ประโยชน์  และทางศูนย์ฯได้ประสานกับธนารักษ์พ้ืนที่นราธิวาส 
เพ่ือพิจารณาแนวทางช่วยเหลือราษฎร ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา เสนอ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ดำเนินการต่อไป 
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{PersonName}  
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{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๑๙.๑๔/๑๓๔ {XXXXXXXXXXXXX}๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นางสายหยุด เพ็ชรสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนืองมาจากพระราชดำริ



แบบฟอร์มที� 2

สถานที�ตั�ง เนื�อที� ประเภท อาคารและสิ�งปลูกสร้าง สระนํ�า อื�นๆ พื�นที�ว่าง หมายเหตุ

(ไร่-งาน-ตรว.) เอกสารสิทธิ� (รวมถนนและที�จอดรถ) (ไร่-งาน-ตรว.) (ไร่-งาน-ตรว.) (ไร่-งาน-ตรว.)

(ไร่-งาน-ตรว.)   (%) (%) (%) (%)

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 472-1-07 ที่ราชพัสดุ 22.74 21.36 55.90 - อื่น ๆ ไดแก แปลงศึกษา 

 95 หมู 6 ต.กะลุวอเหนือ หมายเลขทะเบียน (107-1-64)  (100-3-60) (263-3-80) ทดลอง วิจัย, สวนตางๆ

อ.เมือง จ.นราธิวาส นธ. 658

นธ. 659

ลงชื�อ       .................................................................................   ผู้รายงาน

                  (...............................................................................)

ตําแหน่ง   ..............................................................................

ลงชื�อ        ............................................................................    ผอ.เขต / สถานี / ศูนย์.

                  ( ........................................................................)

ตําแหน่ง   .............................................................................

รายละเอียดข้อมูลการใช้พื�นที�ของหน่วยงาน

หน่วยงาน ..........ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ........................



แบบฟอรมที่ 3

ลําดับ สถานที่ตั้ง หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ

สิ่งปลูกสราง

การใชประโยชน ราคา ณ วันที่ไดมา ปลูกสรางป ขึ้นทะเบียน

ลําดับที่

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น

ทะเบียน

แลว

ยังไมขึ้น

ทะเบียน

1 ศูนยศึกษาการพัฒนา 

พิกุลทอง 95 หมู 6 ต.

กะลุวอเหนือ อ.เมือง 

จ.นราธิวาส

นธ 658

 นธ 659

งานพัฒนาที่ดิน

1.อาคารสํานักงาน สํานักงาน 4,690,000 2526

2.อาคารฝกอบรม 2 ชั้น หองพัก 6,767,317 2526

3.บานพักขาราชการ ระดับ 

5-6 แบบเลขที่ 282ส

บานพักขาราชการ 431,000 2526

4.บานพักขาราชการ ระดับ 

3-4 แบบเลขที่ 281ส

บานพักขาราชการ 272,541.50 2526

5.บานพักขาราชการ ระดับ 

3-4 แบบเลขที่ 281ส

บานพักขาราชการ 272,541.50 2526

6.บานพักขาราชการระดับ 1-2

 แบบเลขที่ 280ส

บานพักขาราชการ 235,800 2526

แบบสํารวจขอมูลอาคารและสิ่งปลูกสรางของหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน

หนวยงาน  ................ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ............................................

การนําสงขึ้นทะเบียน



ลําดับ สถานที่ตั้ง หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ

สิ่งปลูกสราง

การใชประโยชน ราคา ณ วันที่ไดมา ปลูกสรางป ขึ้นทะเบียน

ลําดับที่

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น

ทะเบียน

แลว

ยังไมขึ้น

ทะเบียน

การนําสงขึ้นทะเบียน

7.บานพักขาราชการระดับ 1-2

 แบบเลขที่ 280ส

บานพักขาราชการ 235,800 2526

8.บานพักคนงาน 5 หอง แบบ

เลขที่ 386ส

บานพักคนงาน 458,000 2526

9.บานพักคนงาน 5 หอง แบบ

เลขที่ 386ส

บานพักคนงาน 458,000 2526

10.เรือนเพาะชํา แบบเลขที่ 

532ส

เพาะชํา 124,000 2526

11.โรงสูบน้ํา แบบเลขที่ 436 สูบน้ํา 65,000 2526

12.โรงเรือนปุยหมัก แบบเลขที่

 528ส

สกัดนํามันแปรรูป 224,000 2526

13.เสาธง 10 เมตร เชิญธง 35,000 2526

14.รั้วลวดหนาม รั้วลวดหนาม 936,000 2526

15.เรือนรับรองเจาหนาที่ แบบ

เลขที่ 502ส

หองพัก - 2526

16.อาคารฝกอบรมพัฒนา

อาชีพ แบบเลขที่ 503 ส.

อาคารรวมชวง - 2526

17.บานพักระดับ 7 บานพัก ผอ. - 2526

18.บานพักคนงาน 5 หอง บานพักคนงาน - 2526

19.โรงจอดรถ แบบ 506ส โรงจอดรถ - 2526



ลําดับ สถานที่ตั้ง หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ

สิ่งปลูกสราง

การใชประโยชน ราคา ณ วันที่ไดมา ปลูกสรางป ขึ้นทะเบียน

ลําดับที่

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น

ทะเบียน

แลว

ยังไมขึ้น

ทะเบียน

การนําสงขึ้นทะเบียน

20.อาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุพืช หองวิชาการและ

ประสานงาน

- 2526

21.หอถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. หอถังน้ํา - 2526

22.ลานตากเมล็ดพันธุพืช 

พรอมรั้ว แบบเลขที่ 406ส.

ลานจอดรถ - 2526

23.โรงเก็บเคมีภัณฑ แบบ

เลขที่ 471ส

หองเก็บตัวอยางดิน - 2527

24.อาคารโรงสูบน้ํา แบบเลขที่

 731ส

หอเก็บน้ํา - 2528

25.อาคารโรงสูบน้ํา แบบเลขที่

 731ส

หอเก็บน้ํา - 2528

26.บานพักขาราชการระดับ 

3-4 แบบเลขที่ 927ส.

บานพักขาราชการ 324,000 2535

27.บานพักขาราชการระดับ 

3-4 แบบเลขที่ 927ส.

บานพักขาราชการ 324,000 2535

28.บานพักขาราชการระดับ 

3-4 แบบเลขที่ 927ส.

บานพักขาราชการ 324,000 2535

29.อาคารพักรับรองเจาหนาที่

 แบบเลขที่ 1030ส (อาคาร

พิกุลกาญจนา)

บานพักรับรอง 

(อาคารพิกุล

กาญจนา)

4,731,500 2538



ลําดับ สถานที่ตั้ง หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ

สิ่งปลูกสราง

การใชประโยชน ราคา ณ วันที่ไดมา ปลูกสรางป ขึ้นทะเบียน

ลําดับที่

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น

ทะเบียน

แลว

ยังไมขึ้น

ทะเบียน

การนําสงขึ้นทะเบียน

30.ถังเก็บน้ําเปรี้ยวและการ

ระบายน้ําแบบขั้นบันได

ถังเก็บน้ํา 445,500 2539 ชํารุด ไม

สามารถใชงาน

ได

31.บานพักขาราชการระดับ 

3-4 แบบเลขที่ 927ส

บานพักขาราชการ 385,000 2540

32.บานพักขาราชการระดับ 

3-4 แบบเลขที่ 927ส

บานพักขาราชการ 385,000 2540

33.ถังดักไขมัน ดักไขมัน - 2540

34.ถังพักน้ํามันที่กรองแลว พักน้ํามัน 720,000 2540

35.ถังเลี้ยงผลึก ถังเลี้ยงผลึก - 2540

36.อาคารเอนกประสงค 

(อาคารพิกุลกนก)

อาคารเอนกประสงค 2,996,292 2544

37.ศาลาถายทอดเทคโนโลยี 

แปลงทฤษฎีใหม แบบเลขที่ 

ศพท.01/44

ศาลาถายทอด

เทคโนโลยี

600,000 2544 ชํารุด ไม

สามารถซอมได

38.โรงผลิตขาวซอมมือ ตาม

แบบเลขที่ 1/2545

ผลิตขาวซอมมือ 278,000 2545

39.หองน้ํา (ขางอาคาร

ละหมาด) แบบเลขที่ 1218ส

หองน้ํา 350,000 2545



ลําดับ สถานที่ตั้ง หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ

สิ่งปลูกสราง

การใชประโยชน ราคา ณ วันที่ไดมา ปลูกสรางป ขึ้นทะเบียน

ลําดับที่

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น

ทะเบียน

แลว

ยังไมขึ้น

ทะเบียน

การนําสงขึ้นทะเบียน

40.หองน้ํา (สวน 72 พรรษา) 

แบบเลขที่ 1218ส

หองน้ํา 350,000 2545

41.สะพาน จํานวน 4 แหง 

อาคารแบบเลขที่ 1206ส. 

1207ส. 1208ส.

สะพาน 1,145,000 2545

42.ปายแสดงผังจุดดูงาน

ภายในศูนยฯ จํานวน 10 จุด

ปายประชาสัมพันธ 350,000 2546

43.ปาย ปอม 2 ปอมยาม 49,300 2546

44.อาคารรวมชาง (งาน

สงเสริมและขยายผล)

หองสงเสริมและ

ขยายผล

1,797,000 2548

45.อาคารโรงจอดรถ โรงจอดรถ 647,000 2548

46.กอสรางอาคารเพื่อพัก

อาศัย (หองชางไฟ)

หองพักชางไฟ 274,000 2552

47.ถังเก็บน้ําเรือนรับรองที่

ประทับ ขนาด 2,000 ลิตร

ถังเก็บน้ํา 348,000 2552

48.ปายประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ 1,208,111 2552

49.หองน้ํา ขนาด 6x7 เมตร 

หลังอาคารสงเสริมและขยายผล

หองน้ํา 298,500 2554



ลําดับ สถานที่ตั้ง หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ

สิ่งปลูกสราง

การใชประโยชน ราคา ณ วันที่ไดมา ปลูกสรางป ขึ้นทะเบียน

ลําดับที่

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น

ทะเบียน

แลว

ยังไมขึ้น

ทะเบียน

การนําสงขึ้นทะเบียน

50.โคมไฟสนามพรอมอุปกรณ

 (บริเวณอาคารเรือนรับรอง

พิเศษ)

ใหความสวาง 26,600 2555

51.โคมไฟสนามพรอมอุปกรณ

 (บริเวณอาคารเรือนรับรอง

พิเศษ)

ใหความสวาง 26,600 2555

52.โคมไฟสนามพรอมอุปกรณ

 (บริเวณอาคารเรือนรับรอง

พิเศษ)

ใหความสวาง 26,600 2555

53.โคมไฟสนามพรอมอุปกรณ

 (บริเวณอาคารเรือนรับรอง

พิเศษ)

ใหความสวาง 26,600 2555

.โคมไฟสนามพรอมอุปกรณ 

(บริเวณอาคารเรือนรับรอง

พิเศษ)

ใหความสวาง 26,600 2555

55.โคมไฟสนามพรอมอุปกรณ

 (บริเวณอาคารเรือนรับรอง

พิเศษ)

ใหความสวาง 26,600 2555



ลําดับ สถานที่ตั้ง หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ

สิ่งปลูกสราง

การใชประโยชน ราคา ณ วันที่ไดมา ปลูกสรางป ขึ้นทะเบียน

ลําดับที่

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น

ทะเบียน

แลว

ยังไมขึ้น

ทะเบียน

การนําสงขึ้นทะเบียน

56.โคมไฟสนามพรอมอุปกรณ

 (บริเวณอาคารเรือนรับรอง

พิเศษ)

ใหความสวาง 26,600 2555

57.โคมไฟสนามพรอมอุปกรณ

 (บริเวณอาคารเรือนรับรอง

พิเศษ)

ใหความสวาง 26,600 2555

58.โคมไฟสนามพรอมอุปกรณ

 (บริเวณอาคารเรือนรับรอง

พิเศษ)

ใหความสวาง 26,600 2555

59.สะพานทางเดินเทา (สวน

พรรณไมมวงเฉลิมพระเกียรติฯ

 60 ป)

ทางเดิน 327,000 2558

60.ศาลาสี่เหลี่ยม (สวนพรรณ

ไมมวงเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ป)

ศาลา สี่เหลี่ยม 297,500 2558

61.ถนนคอนกรีตกวาง 4 เมตร

 ยาว 250 เมตร

ถนน ทางเดิน 590,000 2558

62.ถนนคอนกรีตกวาง 3 เมตร

 ยาว 350 เมตร

ถนน ทางเดิน 618,000 2558

63.หองน้ํา (อาคารพิกุลกนก) หองน้ํา 945,000 2558



ลําดับ สถานที่ตั้ง หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ

สิ่งปลูกสราง

การใชประโยชน ราคา ณ วันที่ไดมา ปลูกสรางป ขึ้นทะเบียน

ลําดับที่

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น

ทะเบียน

แลว

ยังไมขึ้น

ทะเบียน

การนําสงขึ้นทะเบียน

64.ถนนคอนกรีต สวนปาสราง

รายได งานวิชาการเกษตร-

งานปศุสัตว

ถนน ทางเดิน 149,000 2558

65.ถนนคอนกรีต สวน 60 ป 

(สวนพรรณไมมวงเฉลิมพระ

เกียรติ 60 ป)

ถนน ทางเดิน 150,000 2558

66.กอสรางถนนคอนกรีต 

ดานหลังอาคารฝกอบรม

ถนน ทางเดิน 148,000 2558

67.ที่ติดตั้งสถานีตรวจวัด

อากาศพรั้อมรั้วสนาม

ตรวจวัดขอมูลทาง

อุตุ

44,903.16 2560

68.อาคารแสดงนิทรรศการ 

ศพท. 2 ชั้น

อาคารนิทรรศการ 7,050,755.43 2560

69.อาคารประกอบพิธี

ละหมาดชั้นเดียว

ประกอบพิธีละหมาด 300,000 2560

70.ถนนพาราแอสฟลติ

ี

ถนน ทางเดิน 10,990,000 2561

71.รั้วลวดหนาม ระยะทาง 

1,000 เมตร

รั้วลวดหนาม 1,389,000 2561

72.สถานีสูบน้ําพรอมอาคาร 

(อาคารโรงสูบน้ํา)

โรงสูบน้ํา 1,508,000 2562



ลําดับ สถานที่ตั้ง หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ

สิ่งปลูกสราง

การใชประโยชน ราคา ณ วันที่ไดมา ปลูกสรางป ขึ้นทะเบียน

ลําดับที่

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น

ทะเบียน

แลว

ยังไมขึ้น

ทะเบียน

การนําสงขึ้นทะเบียน

73.ถนนทางเดินปูนบล็อก คด

กริช

ถนน ทางเดิน 61,000 2562

74.หองน้ํา เรือนพักรับรอง 

(หองที่ 3)

หองน้ํา 128,500 2562

75.หองน้ํา เรือนพักรับรอง 

(หองที่ 4)

หองน้ํา 128,500 2562

งานโรคติดตอ

76.อาคารสํานักงานโครงการ

ควบคุมปราบปรามโรคติดตอฯ

ที่ทําการสํานักงาน - 2530 งบกรม

โรคติดตอ

77.อาคารบานพักขาราชการ

ระดับ 5

บานพักขาราชการ - 2530 งบกรม

โรคติดตอ

78.อาคารบานพักขาราชการ

ระดับ 1-2

บานพักขาราชการ - 2530 งบกรม

โรคติดตอ

79.อาคารศูนยการเรียนรูดาน

สุขภาพพิกุลทอง

ศูนยการเรียนรูและ

ศึกษาดูงาน

        6,597,200 2551 งบกรม

โรคติดตอ

80.อาคารหองน้ําชายหญิงชั้น

เดียว

สําหรับผูมาดูงาน

และเจาหนาที่

          811,000 2551 งบกรม

โรคติดตอ

81.อาคารเลี้ยงสัตวทดลอง 

(งานโรคติดตอ) แบบเลขที่ 

9074

อาคาร 612,380 2547 งบ กปร



ลําดับ สถานที่ตั้ง หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ

สิ่งปลูกสราง

การใชประโยชน ราคา ณ วันที่ไดมา ปลูกสรางป ขึ้นทะเบียน

ลําดับที่

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น

ทะเบียน

แลว

ยังไมขึ้น

ทะเบียน

การนําสงขึ้นทะเบียน

สถานีทดลองปลูกพรรณไม

พิกุลทองฯ

82.อาคารซุมศาลานิทรรศการ 

(ศาลาแปดเหลี่ยม)

ศาลาแปดเหลี่ยม           400,000 2553 งบกรมปาไม

83.อาคารซุมศาลานิทรรศการ 

(ศาลาแปดเหลี่ยม)

ศาลาแปดเหลี่ยม           400,000 2553 งบกรมปาไม

84.อาคารสํานักงานสถานียอย

สถานีทดลองปลูกพรรณไม

พิกุลทอง

สํานักงาน  -  - งบกรมปาไม

85.อาคารสํานักงาน (งานปา

ไม) แบบเลขที่ 543ส.

อาคารสํานักงาน 

งานปาไม

1,773,000 2551 งบ กปร

86.หอดูนกและชมพิพิธภัณฑ

ธรรมชาติ นกเปดน้ํา

จุดชมนก 674,100 2554 งบ กปร

87.สะพานทางเดินระบบ

นิเวศปาพรุฟารมรอตันบาตู

สะพานทางเดิน 3,681,000 2560 งบ กปร

ศูนยศึกษาและพัฒนาปาไม

พิกุลทอง



ลําดับ สถานที่ตั้ง หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ

สิ่งปลูกสราง

การใชประโยชน ราคา ณ วันที่ไดมา ปลูกสรางป ขึ้นทะเบียน

ลําดับที่

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น

ทะเบียน

แลว

ยังไมขึ้น

ทะเบียน

การนําสงขึ้นทะเบียน

88.ซุมศาลานิทรรศการ 

(ศาลาแปดเหลี่ยม)

ศาลาแปดเหลี่ยม           400,000 2553 งบกรมปาไม

89.ซุมศาลานิทรรศการ 

(ศาลาแปดเหลี่ยม)

ศาลาแปดเหลี่ยม           400,000 2553 งบกรมปาไม

งานประมง

90.อาคารสํานักงาน รูป

สี่เหลี่ยม

สํานักงาน         1,200,000 2546 งบกรมประมง

91.อาคารเก็บอุปกรณชาง เก็บอุปกรณชาง - - งบกรมประมง

92.อาคารหองน้ํา หองน้ํา - - งบกรมประมง

93.อาคารแปรรูป แปรรูปสัตวน้ํา - - งบกรมประมง

94.อาคารเพาะฟก รูปตัวที โรงเพาะฟก - - งบกรมประมง

95.อาคารเก็บวัสดุการประมง เก็บวัสดุการประมง - - งบกรมประมง

96.อาคารเก็บอาหารสัตวน้ํา เก็บอาหารปลา - - งบกรมประมง

97.อาคารแสดงพันธุปลา แสดงพันธุสัตวน้ํา - - งบกรมประมง

98.บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (บอที่

 1)

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 83,000 2561 งบ กปร

99.บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (บอที่

 2)

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 83,000 2561 งบ กปร

100.บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (บอ

ที่ 3)

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 83,000 2561 งบ กปร



ลําดับ สถานที่ตั้ง หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ

สิ่งปลูกสราง

การใชประโยชน ราคา ณ วันที่ไดมา ปลูกสรางป ขึ้นทะเบียน

ลําดับที่

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น

ทะเบียน

แลว

ยังไมขึ้น

ทะเบียน

การนําสงขึ้นทะเบียน

101.บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (บอ

ที่ 4)

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 83,000 2561 งบ กปร

102.บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (บอ

ที่ 5)

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 83,000 2561 งบ กปร

103.บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (บอ

ที่ 6)

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 83,000 2561 งบ กปร

งานวิชาการเกษตร

104.อาคารสํานักงาน สํานักงาน - - งบกรม

วิชาการเกษตร

105.อาคารอุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมยาง - - งบกรม

วิชาการเกษตร

106.อาคารบานพัก บานพัก - - งบกรม

วิชาการเกษตร

107.โรงอบยางพลังแสงอาทิตย อบยาง - - งบกรม

ิ108.โรงเพาะเห็ด เพาะเห็ด - - งบกรม

วิชาการเกษตร

109.โรงเก็บพัสดุ เก็บพัสดุ - - งบกรม

วิชาการเกษตร

110.หองเย็นเก็บเมล็ดพันธุ เก็บเมล็ดพันธุ - - งบกรม

วิชาการเกษตร



ลําดับ สถานที่ตั้ง หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ

สิ่งปลูกสราง

การใชประโยชน ราคา ณ วันที่ไดมา ปลูกสรางป ขึ้นทะเบียน

ลําดับที่

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น

ทะเบียน

แลว

ยังไมขึ้น

ทะเบียน

การนําสงขึ้นทะเบียน

111.โรงเปดดอกเห็ด เปดดอกเห็ด - - งบกรม

วิชาการเกษตร

112.ศาลาแปดเหลี่ยม ศาลา - - งบกรม

วิชาการเกษตร

113.ศาลาปฏิบัติงาน ศาลา - - งบกรม

วิชาการเกษตร

โครงการพัฒนาปาไมศูนย

ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

114.ที่ทําการสํานักงาน สํานักงาน  - 2548 งบกรมปาไม

115.โรงเรือนกลั่นน้ํามันเขียว

จากใบเสม็ด

กลั่นน้ํามันเขียวจาก

ใบเสม็ด

 - 2548 งบกรมปาไม

116.โรงฝกหัตถกรรมไมเสม็ด

ขาว

หัตถกรรมไมเสม็ด

ขาว

 - 2548 งบกรมปาไม

งานสงเสริมการเกษตร

117.อาคารสํานักงาน สํานักงาน           190,000 2551 งบกรม

สงเสริม

การเกษตร

งานปศุสัตว



ลําดับ สถานที่ตั้ง หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ

สิ่งปลูกสราง

การใชประโยชน ราคา ณ วันที่ไดมา ปลูกสรางป ขึ้นทะเบียน

ลําดับที่

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น

ทะเบียน

แลว

ยังไมขึ้น

ทะเบียน

การนําสงขึ้นทะเบียน

118.โรงเรือนสัตวทดลอง

พรอม อุปกรณทดลองและ

เก็บขอมูลขนาด 108x20 

เมตร ฝาคอนกรีต

โรงเรือนสัตวทดลอง 435,000 2526 งบกรมปศุสัตว

119.ถังน้ําคอนกรีต ขนาด

กวาง 98 ซม. สูง 206 ซม. 

ความจุ 1.50 ลบ.ม.

ถังน้ํา 3,000 2527 งบกรมปศุสัตว

120.ถังน้ําคอนกรีต ขนาด

กวาง 98 ซม. สูง 206 ซม. 

ความจุ 1.50 ลบ.ม.

ถังน้ํา 3,000 2527 งบกรมปศุสัตว

121.ถังน้ําคอนกรีต ขนาด

กวาง 98 ซม. สูง 206 ซม. 

  

ถังน้ํา 3,000 2527 งบกรมปศุสัตว

122.บานพักคนงานขนาด 2 

ั

บานพัก 156,000 2535 งบกรมปศุสัตว

123.ลานตากเมล็ดพันธุพืช

อาหารสัตวทดลอง

ตากเมล็ดพันธุพืช 50,000 2526 งบกรมปศุสัตว

124.โรงเพาะชํา โรงเพาะชํา 80,000 2527 งบกรมปศุสัตว

125.โรงเรือนฆาชําแหละ 

ขนาด 4x6 เมตร (งานปศุสัตว)

โรงเรือนฆาชําแหละ 27,000 2544 งบ กปร



ลําดับ สถานที่ตั้ง หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ

สิ่งปลูกสราง

การใชประโยชน ราคา ณ วันที่ไดมา ปลูกสรางป ขึ้นทะเบียน

ลําดับที่

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น

ทะเบียน

แลว

ยังไมขึ้น

ทะเบียน

การนําสงขึ้นทะเบียน

126.อาคารโรงจอดรถ 

(งานปศุสัตว)

โรงจอดรถ 81,856 2552 งบ กปร

127.โรงเรือนเลี้ยงเปด 

(งานปศุสัตว)

เลี้ยงเปด 200,000 2552 งบ กปร

128.โรงเรือนเลี้ยงกวาง (งาน

ปศุสัตว)

เลี้ยงกวาง 298,000 2554 งบ กปร

129.บานพักคนงาน จํานวน 4

 หอง (งานปศุสัตว)

บานพักคนงาน 2,353,000 2561 งบ กปร

130.โรงเรือนพอ-แมพันธไกไข

 ขนาด8x10 เมตร

โรงเรือนเลี้ยงไกไข 496,000 2562 งบ กปร

131.โรงเรือนพอ-แมพันธไกไข

 ขนาด8x10 เมตร

โรงเรือนเลี้ยงไกไข 496,000 2562 งบ กปร

132.โรงเรือนพอ-แมพันธไกไข

 ขนาด8x10 เมตร

โรงเรือนเลี้ยงไกไข 496,000 2562 งบ กปร

งานสงเสริมอุตสาหกรรม

133.อาคารโรงทอเสื่อกระจูด 

แบบเลขที่ 505ส.

อาคารงานสงเสริม

อุตสาหกรรม

- 2526 งบกรมพัฒนา

ที่ดิน

งานหมอนไหม





















ลําดับ สถานที่ตั้ง หมายเลข

แปลงทะเบียน

รายการ

สิ่งปลูกสราง

การใชประโยชน ราคา ณ วันที่ไดมา ปลูกสรางป ขึ้นทะเบียน

ลําดับที่

หมายเหตุ

(ลักษณะรูปทรง) (บาท) ขึ้น

ทะเบียน

แลว

ยังไมขึ้น

ทะเบียน

การนําสงขึ้นทะเบียน

134.อาคารโรงเลี้ยงไหม (งาน

หมอนไหม)

โรงเลี้ยงไหม 312,700 2558 งบ กปร

หมายเหตุ :

    - สรุปรายการสิ่งปลูกสรางที่ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ   จํานวน  ................ รายการ

    - สรุปรายการสิ่งปลูกสรางที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ  จํานวน  .......134....... รายการ
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