บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ โทร. ๐๕๖-๒๔๗๒๑๓
ที่ {XXXXXXXXXXXXX}
{BookID}
วันที่ {XXXXXXXXXXXXX}
กษ
๐๘๑๖.๐๗/๑๓๕
๑{BookDate}
กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอให้ส่งคืนพื้นที่ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
เรียน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙
ตามบั น ทึก ข้ อ ความ กลุ่ มบริห ารสิ น ทรั พย์ กองคลั ง ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๔๗๘ ลงวั นที่ ๕
พฤษภาคม ๒๕๖๔ แจ้งให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่มีการครอบครองพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบหลาย
ประเภท เช่น ที่ราชพัสดุ , ที่ป่าสงวนแห่งชาติ , พื้นที่ป่าตามมติ ครม. ที่สาธารณประโยชน์ , ที่นิคมสร้างตนเอง
, ที่ ส.ป.ก. และอื่นๆ เพื่อให้การดาเนินการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่อยู่ในความครอบครองดูแลของหน่วยงานใน
ส่ว นภู มิภ าคเกิ ดประโยชน์สู งสุ ด มี การบริห ารจัด การพื้น ที่ไ ด้อ ย่า งทั่ ว ถึง เหมาะสมตามภารกิจ ต่า งๆ ของ
หน่ ว ยงาน อี ก ทั่ ง ป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก ซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาในอนาคต และให้ ห น่ ว ยงานในส่ ว นภู มิ ภ าค
ตรวจสอบพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนว่ามีพื้นที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์หรือไม่ หากตรวจสอบแล้วพบว่าพื้นที่
ใดไม่ได้ใช้หรือหมดประโยชน์การใช้พื้นที่ ขอให้ดาเนินการส่งคืนพื้นที่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกัน
การถูกบุกรุกในอนาคต นั้น
ในการนี้สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ ขอส่ง รายละเอียดข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของ
หน่วยงานมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้ง กองคลัง ต่อไป

{Rank} {XXXXXXXXXXXXX}
{Signature}
{XXXXX}
{PersonName}
(นายตระกู
ล นามโลมา)
{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}
{PositionName1}
ผู้อำนวยการสถานี
พัฒนาที่ดินนครสวรรค์
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แบบฟอรมที่ ๒

รายละเอียดขอมูลการใชพื้นที่ของหนวยงาน
หนวยงาน สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค
สถานที่ตั้ง

เนื้อที่
(ไร-งาน-ตรว.)

ประเภท
เอกสารสิทธิ์

สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค
๘๘ หมูที่ ๗ ตําบลยางตาล
อําเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค

๒๔๑-๐-๓๕

ที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขที่
นว. ๑๓๓๘

อาคารและสิ่งปลูกสราง
สระน้ํา
(รวมถนนและที่จอดรถ) (ไร-งาน-ตรว.)
(ไร-งาน-ตรว.) (%)
(%)
๖-๓-๙๓
๒.๘๙%

๑๔๑-๒-๔๒
๕๘.๗๔%

อื่นๆ
พื้นที่วาง
(ไร-งาน-ตรว.) (ไร-งาน-ตรว.)
(%)
(%)
๙๒-๒-๐
๓๘.๓๗%

๐

หมายเหตุ

พื้นที่อื่นๆ จํานวน ๙๒ ไร ๒ งาน ไดแก
- แปลงสาธิตการปลูกไมยืนตนโตเร็ว ๑๐-๒-๘๘
- แปลงสาธิตทดสอบการขยายพันธุหญาแฝก
เพื่อปลูก ๒๐-๓-๕๖
- โครงการศึกษาวิจัยการคัดเลือกผลิตเมล็ด
คุณภาพและขยายพันธุหลัก ๔-๐-๔
- โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ ๙-๑-๑๖
- ศูนยเรียนรูเทคโนโลยีกรมพัฒนนาที่ดิน ๔-๐-๘๔
- แปลงสาธิตทดสอบและรวบรวมพันธุพืช
ตระกูลถั่วเพื่อการปรับปรุงดิน ๑-๒-๐
- แปลงสาธิตทดสอบและรวบรวมสายพันธุหญาแฝก
เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา ๑-3-8
- แปลงขยายพันธุหญาแฝกเพื่อแจกจาย ๑๑-3-64
- พื้นที่ขยายกลาหญาแฝกแบบถุง
และพันธุไมโตเร็ว 2-0-0

- แนวไมบังลม (wind break) 3-0-96
- โครงการวิจัยทดสอบการใชปุยอินทรีย

แบบผสมผสานเพื่อปลูกขาวในชุดดินราชบุรี
9-0-88

- งานจัดรูปแปลงนา แบบที่ 2

11-2-6
แบบฟอรมที่ ๒

รายละเอียดขอมูลการใชพื้นที่ของหนวยงาน
หนวยงาน สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค
สถานที่ตั้ง

สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค
๘๘ หมูที่ ๗ ตําบลยางตาล
อําเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค

เนื้อที่

ประเภท

(ไร-งาน-ตรว.)

เอกสารสิทธิ์

๒๔๑-๐-๓๕

ที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขที่
นว. ๑๓๓๘

อาคารและสิ่งปลูกสราง

สระน้ํา

(รวมถนนและที่จอดรถ) (ไร-งาน-ตรว.)

อื่นๆ

พื้นที่วาง

หมายเหตุ

(ไร-งาน-ตรว.) (ไร-งาน-ตรว.)

(ไร-งาน-ตรว.) (%)

(%)

(%)

(%)

๖-๓-๙๓
๒.๘๙%

๑๔๑-๒-๔๒
๕๘.๗๔%

๙๒-๒-๐
๓๘.๓๗%

๐

พื้นที่อื่นๆ จํานวน ๙๒ ไร ๒ งาน ไดแก
- แปลงวิจัยทดสอบการปรับปรุงดิน
เพื่อปลูกไมผล 2-0-36

แบบฟอรมที่ 3

แบบสํารวจขอมูลอาคารและสิ่งปลูกสรางของหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน
หนวยงาน สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค
ขึ้น
ราคา ณ วันที่
ลําดับ
สถานที่ตั้ง
การใชประโยชน
ปลูกสรางป การนําสงขึ้นทะเบียน ทะเบียน หมายเหตุ
ไดมา
ลําดับที่
(ลักษณะรูปทรง)
(บาท)
ขึ้น
ยังไมขึ้น
ทะเบียน
ทะเบียน
แลว

๑ สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค
ที่ราชพัสดุ ๑. อาคาร คสล. ชั้นเดียว ที่ทําการสถานีฯ 2,060,000.- ๒๕๕๑
๑

๘๘ หมูที่ ๗ ตําบลยางตาล แปลงหมายเลขที่ ๒. เสาธง เสาธงเหล็ก เสาธง
๑๒,๐๐๐.- ๒๕๕๑
๒

อําเภอโกรกพระ
นว. ๑๓๓๘ ๓. โรงจอดรถยนตโลง โรงจอด
๑๗๒,๐๐๐.- ๒๕๔๑
๓

๔
จังหวัดนครสวรรค
๔. โรงเก็บเมล็ดพันธุ เก็บเมล็ดพันธุ
๑,๐๐๐,๘๐๐.- ๒๕๖๐
พัสดุ อาคาร คสล. เก็บพัสดุการเกษตร

๕. โรงเก็บเมล็ดพันธุ เก็บสารเรง พด.
๖๗๑,๒๐๐.- ๒๕๖๐
๕
พัสดุ อาคาร คสล. เก็บพัสดุการเกษตร

๖. อาคาร คสล. ๒ ชั้น อาคารฝกอบรม ๒,๘๐๐,๐๐๐.- ๒๕๒๘
๖
ที่พักคางคืน
หมายเลข
แปลงทะเบียน

รายการ
สิ่งปลูกสราง

แบบฟอรมที่ 3

แบบสํารวจขอมูลอาคารและสิ่งปลูกสรางของหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน
หนวยงาน สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค
ลําดับ

สถานที่ตั้ง

หมายเลข
แปลงทะเบียน

รายการ
สิ่งปลูกสราง

ขึ้น
ราคา ณ วันที่
การใชประโยชน
ปลูกสรางป การนําสงขึ้นทะเบียน ทะเบียน หมายเหตุ
ไดมา
ลําดับที่

(ลักษณะรูปทรง)

๑

สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค

ที่ราชพัสดุ

๘๘ หมูที่ ๗ ตําบลยางตาล แปลงหมายเลขที่
อําเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค

นว. ๑๓๓๘

๗. อาคาร คสล. ชั้นเดียว ใชเปนสถานที่
สําหรับผลิตน้ําหมัก
วางถังน้ําหมัก
๘. อาคาร คสล. ๒ ชั้น บานพักขาราชการ
๙. หอถังน้ํา(หอสูง)
ใชเปนถังพักน้ํา
และปลอยน้ํา
๑๐. อาคาร คสล.ชั้นเดียว บานพักเจาหนาที่
๔ ครอบครัว
๑๑. อาคาร คสล. ๒ ชั้น บานพักขาราชการ

(บาท)

๕๐๐,๐๐๐.-

๒๕๕๒

ขึ้น
ทะเบียน
แลว


๖๗๒,๐๐๐.๑๐๐,๐๐๐.-

๒๕๓๗
๒๕๓๕




๘
๙

๓๔๘,๐๐๐.-

๒๕๓๓



๑๐

๓๘๗,๐๐๐.-

๒๕๓๗



๑๑

ยังไมขึ้น
ทะเบียน
๗

(ฝาโลงบางสวน)

แบบฟอรมที่ 3

แบบสํารวจขอมูลอาคารและสิ่งปลูกสรางของหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน
หนวยงาน สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค
ลําดับ

สถานที่ตั้ง

หมายเลข
แปลงทะเบียน

รายการ
สิ่งปลูกสราง

ขึ้น
ราคา ณ วันที่
การใชประโยชน
ปลูกสรางป การนําสงขึ้นทะเบียน ทะเบียน หมายเหตุ
ไดมา
ลําดับที่

(ลักษณะรูปทรง)

๑

(บาท)

๑๒. อาคาร คสล. ๒ ชั้น บานพักขาราชการ

๔๗๐,๐๐๐.-

๒๕๓๗

๘๘ หมูที่ ๗ ตําบลยางตาล แปลงหมายเลขที่ ๑๓. อาคาร คสล. ๒ ชั้น บานพักขาราชการ

๓๓๐,๐๐๐.๒๒๐,๐๐๐.๓๑๐,๐๐๐.-

๒๕๓๐
๒๕๒๘
๒๕๒๘

สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค

อําเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค

ที่ราชพัสดุ

นว. ๑๓๓๘

๑๔. อาคาร คสล. ๒ ชั้น บานพักขาราชการ
๑๕. อาคาร คสล. ๒ ชั้น บานพักขาราชการ

หมายเหตุ :
- สรุปรายการสิ่งปลูกสรางที่ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ จํานวน ๑๕ รายการ
- สรุปรายการสิ่งปลูกสรางที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ จํานวน ๘ รายการ

ขึ้น
ทะเบียน
แลว





ยังไมขึ้น
ทะเบียน
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

