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มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขอส่งข้อมูลการส่งคืนพื้นที่กรณีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของหน่วยงาน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑
ตามหนังสือที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๔๗๒ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กลุ่มบริหารสินทรัพย์
กองคลัง ขอให้ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานว่ามี
พื้ น ที่ ที่ ไม่ ใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ ไม่ โดยให้ ด ำเนิ น การจั ด ส่ งข้ อ มู ล การส่ ง คื น พื้ น ที่ ที่ ไม่ ได้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของ
หน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ทราบ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๔ นั้น
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ปรากฎว่า สถานี พัฒ นาที่ดิน ระนอง ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ครอบครองเต็มพื้นที่ทั้งหมด และขอส่ ง
ข้อมูลการส่งคืนพื้นที่กรณีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของหน่วยงาน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน
๑ ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งกองคลัง เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
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ผู้อำนวยการสถานี
พัฒนาที่ดินระนอง

แบบฟอรมที่ 1

รายละเอียดขอมูลการใชประโยชนในที่ดินของหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน
1. ชื่อหนวยงานที่แจงใชประโยชนในที่ดิน ....สถานีพัฒนาที่ดินระนอง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11...................
2. ประเภทที่ดิน ที่สงวนเลี้ยงสัตวทุงละอองที่สาธารณประโยชน จํานวนพื้นที่ทั้งหมด .......576-0-45.8......ไร
3. ที่ตั้ง เลขที่ 90 หมูที่ 3 ตําบลราชกรูด อําเภอเมือง จังหวัดระนอง

.

4. พื้นที่ใชประโยชนที่ปจจุบันหนวยงานใชประโยชนจริง (รวมที่จอดรถ ถนน ) จํานวนพื้นที่ทั้งหมด
576-0-45.8 ไร ไดแก
1. อาคารและสิ่งปลูกสราง
จํานวน 25 ไร
2. แปลงสาธิตการปลูกปาลมน้ํามันสายพันธุอุติ
จํานวน 120 ไร
3. แปลงสาธิตปลูกไมยืนตนโตเร็ว
จํานวน 100 ไร
4. สวนปาเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
จํานวน 100 ไร
5. แปลงสาธิตจุดเรียนรูการพัฒนาที่ดิน
จํานวน 11-0-45.8 ไร
6. แปลงสาธิตมะมวงหิมพานต
จํานวน 20 ไร
7. แปลงไผ
จํานวน 10 ไร
8. แปลงโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ (กิจกรรมปกปกทรัพยากร) จํานวน 50 ไร
9. แปลงสาธิตปลูกพืชปุยสด
จํานวน 15 ไร
10. แปลงขยายพันธุกลาหญาแฝก
จํานวน 50 ไร
11. แปลงรวบรวมสายพันธุหญาแฝก 28 สายพันธุ
จํานวน 5 ไร
12. สระเก็บน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
จํานวน 70 ไร
5. พื้นที่วางที่หนวยงานไมไดใชประโยชน..........................ไมมี..........................................................................
6. มีความประสงค
 ไมสงคืนพื้นที่
 สงคืนพื้นที่ จํานวน .........-.......ไร
หมายเหตุ :
-ใหอธิบายกรณีมีความจําเปนใชประโยชนพื้นที่
สถานีพัฒ นาที่ ดิน ระนอง สํ า นักงานพัฒ นาที่ดิน เขต 11 ใชป ระโยชนที่ดิน ภายในหนว ยงานเต็มพื้น ที่
สําหรับอาคารที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซึ่งประกอบดวย สํานักงาน บานพักของทางราชการ โรงเก็บพัสดุ โรงจอดรถ
อาคารจุดเรียนรู โรงปุย และยังใชพื้นที่ในการจัดทําแปลงสาธิตตาง ๆ เพื่อใชเปนจุดเรียนรูภายในสถานีพัฒนาที่ดิน
ระนอง เปนจุดสาธิตใหความรูแกเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจเขามาศึกษาดูงานภายในสถานีพัฒนา
ที่ดินระนอง
- ใหอธิบายกรณีไมใชประโยชนในพื้นที่ (สงคืนพื้นที่) ......................................................................................................................................................................................
ลงขื่อ........................................................ ผูรายงาน
(นางสาววิราศิณี ดิษฐราชา)
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ลงขื่อ.........................................................ผอ.สพข./สพด./ศูนย
(นายอัมพร พวงพวา)
ตําแหนง ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

แบบฟอรมที่ 2

รายละเอียดขอมูลการใชพื้นที่ของหนวยงาน
หนวยงาน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
สถานที่ตั้ง

เนื้อที่
(ไร-งาน-ตรว.)

ประเภท
เอกสารสิทธิ์

สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 576-0-45.8 ไร ที่สงวนเลี่ยงสัตว
ทุงละอองที่
เลขที่ 90 หมูที่ 3 ตําบล
สาธารณประโยชน
ราชกรูด อําเภอเมือง
จังหวัดระนอง

อาคารและสิ่งปลูกสราง
(รวมถนนและที่จอดรถ)
(ไร-งาน-ตรว.) (%)

สระน้ํา
(ไร-งาน-ตรว.)
(%)

อื่นๆ
(ไร-งาน-ตรว.)
(%)

พื้นที่วาง
(ไร-งาน-ตรว.)
(%)

หมายเหตุ

25-0-0 ไร
( 4.32 % )

70-0-0 ไร
( 12.09 % )

481-0-45.8 ไร
( 83.59 % )

-

1.     อาคารและสิ่งปลูกสราง จํานวน 25 ไร
2. แปลงสาธิตการปลูกปาลมน้ํามันสายพันธุ จํานวน
120 ไร
3. แปลงสาธิตปลูกไมยืนตนโตเร็ว จํานวน100 ไร
4. สวนปาเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา จํานวน 100 ไร
5. แปลงสาธิตจุดเรียนรูการพัฒนาที่ดิน จํานวน
11-0-45.8 ไร
6. แปลงสาธิตมะมวงหิมพานต จํานวน 20 ไร
7. แปลงไผ จํานวน 10 ไร
8. แปลงโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ (กิจกรรมปก
ปกทรัพยากร) จํานวน 50 ไร
9. แปลงสาธิตปลูกพืชปุยสด จํานวน 15 ไร
10. แปลงขยายพันธุกลาหญาแฝก จํานวน 50 ไร
11. แปลงรวมรวมสายพันธุหญาแฝก 28 สายพันธุ
จํานวน 5 ไร
12. สระเก็บน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา จํานวน 70

ลงชื่อ

................................................................................. ผูรายงาน
(...............................................................................)
ตําแหนง ..............................................................................

แบบฟอรมที่ 3

แบบสํารวจขอมูลอาคารและสิ่งปลูกสรางของหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน
หนวยงาน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ลําดับ

สถานที่ตั้ง

หมายเลข
แปลงทะเบียน

รายการ
สิ่งปลูกสราง

การใชประโยชน

การนําสงขึ้นทะเบียน

ขึ้นทะเบียน
ลําดับที่

ไม

โรงเรือนสูบน้ํา

2516

ขึ้นทะเบียน
แลว


คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม

ลานตากเมล็ดพันธุ
โรงจอดรถยนตไม
โรงเก็บปุยหมัก
บานพักขาราชการ ระดับ
3-4
บานพักขาราชการ ระดับ
1-2
อาคารสํานักงาน
บานพักคนงาน จํานวน
4 หอง
โรงเรือนเพาะชํา
หอถังน้ํา
ถนนลาดยาง
โรงเก็บพัสดุ

2516
2517
2517
2525






รน.287
รน.292
รน.288
รน.280

2527



รน.298

2537
2537




รน.413
รน.414

(ลักษณะรูปทรง)
1

ราคา ณ วันที่ ปลูกสรางป
ไดมา

2
3
4
5

สถานีพัฒนาที่ดินระนอง
เลขที่ 90 หมูที่ 3
ตําบลราชกรูด
อําเภอเมือง
จังหวัดระนอง
"
"
"
"

6

"

ไม

7
8

"
"

คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก

9
10
11
12

"
"
"
"

ไม

คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก

(บาท)

2546
2546
2547
2549

ยังไมขึ้น
ทะเบียน
รน.296






หมายเหตุ

แบบฟอรมที่ 3

แบบสํารวจขอมูลอาคารและสิ่งปลูกสรางของหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน
หนวยงาน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ลําดับ

สถานที่ตั้ง

หมายเลข
แปลงทะเบียน

รายการ
สิ่งปลูกสราง

การใชประโยชน

(ลักษณะรูปทรง)
13
14
15

"
"
"

คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก

16
17
18

"
"
"

คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ราคา ณ วันที่ ปลูกสรางป
ไดมา

ขึ้นทะเบียน
แลว
2551
2559
2559

ยังไมขึ้น
ทะเบียน




2560
2560
2563





(บาท)
ระบบทอสงน้ําในไรนา
ถนนคอนกรีต
บานพักขาราชการ
จํานวน 6 หอง
ถนนคอนกรีต
รั้วคอนกรีต
บานพักขาราชการ
อํานวยการ ระดับตน
และชํานาญการพิเศษ

หมายเหตุ :
- สรุปรายการสิ่งปลูกสรางที่ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ จํานวน .......7......... รายการ
- สรุปรายการสิ่งปลูกสรางที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ จํานวน ......11.......... รายการ

การนําสงขึ้นทะเบียน

ขึ้นทะเบียน
ลําดับที่

หมายเหตุ

