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แบบฟอร์มที่ 1

รายละเอียดข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
1. ชื่อหน่วยงานที่แจ้งใช้ประโยชน์ที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
.
2. ประเภทที่ดิน ที่สาธารณะประโยชน์
จานวนพื้นที่ทั้งหมด 47 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา
.
3. ที่ตั้ง เลขที่ 176 หมู่ที่ 3 ตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
.
4. พื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ปัจจุบันหน่วยงานใช้ประโยชน์จริง (รวมที่จอดรถ ถนน)
ได้แก่ อาคารสิ่งก่อสร้าง 23 ไร่ สระน้า 11 ไร่ สนามหญ้า 0-2-00 ไร่ แปลงเกษตร 3-0-35 ไร่
5. พื้นที่ว่างที่หน่วยงานไม่ได้ใช้ประโยชน์
.
6. มีความประสงค์
 ไม่ส่งคืนพื้นที่
 ส่งคืนพื้นที่ จานวน - ไร่
หมายเหตุ :
- ให้อธิบายกรณีมีความจาเป็นใช้ประโยชน์พื้นที่
1. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 23-0-00 ไร่
.
2. สระน้า 11-0-00 ไร่
.
3. แปลงสาธิตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 0-2-00 ไร่
.
4. แปลงสาธิตรวบรวมพันธุ์ต้นไผ่ 0-1-00 ไร่
.
5. แปลงสาธิตการปลูกผักบนกระเบื้อง 03-0-35 ไร่
.
6. แปลงไม้ผล (สวนผสม) 1-2-00 ไร่
.
7. สนามหญ้า 0-2-00 ไร่
.
8. อยู่ระหว่างตรวจสอบแนวเขตจากสานักงานที่ดินจังหวัด 10-0-00 ไร่
.
ให้อธิบายกรณีไม่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ (ส่งคืนพื้นที่)
.
.
.
ลงชื่อ

............................................................................ผู้รายงาน
(
นางสาวพนิดา รังสิมันตุชาติ
)
ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
.
ลงชื่อ

...........................................................................
(
นายคานึง แสงขา
)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
วันที่
30 มิถุนายน 2564
.

แบบฟอร์ม 2
รายละเอียดข้อมูลการใช้พื้นทีข่ องหน่วยงาน
หน่วยงาน สถานีพัฒนาทีด่ นิ นครศรีธรรมราช

สถานทีต่ ั้ง

สถานีพัฒนาที่ดิน
นครศรีธรรมราช
เลขที่ 176 หมู่ 3
ต.นาสาร อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช

เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตรว.)

ประเภท
เอกสารสิทธิ์

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(รวมถนนและทีจ่ อดรถ)
(ไร่-งาน-ตรว.) (%)

47-2-35

ที่สาธารณะประโยชน์
(ทุ่งมะม่วงค้อม)
ร.ว.9

48.94
23-0-00

สระน้้า
อื่นๆ
พื้นทีว่ ่างๆ
(ไร่-งาน-ตรว.) (ไร่-งาน-ตรว.) (ไร่-งาน-ตรว.)
(%)
(%)

23.40
11-0-0

27.66
13-2-35

-

หมายเหตุ
พื้นทีอ่ ื่นๆ จ้านวน 13-2-35 ไร่ ได้แก่
- แปลงสาธิตโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริ 0-2-00 ไร่
- แปลงสาธิตรวบรวมพันธุ์ต้นไผ่
0-1-00 ไร่
- แปลงสาธิตการปลูกผักบนกระเบือ้ ง
35 ตารางวา
- แปลงไม้ผล (สวนผสม) 1-2-00 ไร่
- แปลงปลูกมะพร้าว 0-3-00 ไร่
- สนามหญ้า 0-2-00 ไร่
- อยู่ระหว่างตรวจสอบแนวเขตจาก
สานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
จานวน 10-0-00 ไร่

แบบสารวจข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานกรมพัฒนาทีด่ นิ
หน่วยงาน สถานีพัฒนาทีด่ นิ นครศรีธรรมราช

ลาดับ

สถานทีต่ ั้ง

1

สถานีพัฒนาทีด่ ิน
นครศรีธรรมราช
176 ม.3 ตาบลนาสาร
อาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลข
ทะเบียน
-

รายการ
สิ่งปลูกสร้าง
(ลักษณะรูปทรง)
1) อาคารสานักงาน (สองชั้น)
2) บ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว(ไม้)
3) บ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว(ไม้)
4) โรงเก็บพัสดุ (ปูน)
5) ถนน (เมื่อก่อนเป็นถนนลูกรังฯ)
6) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.
7) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.
8) สุขา ชาย-หญิง 3 ห้อง ชั้นเดียว
9) รั้ว ด้านหน้าสถานีฯ
10) บ้านพักข้าราชการ (ชั้นเดียว)
11) หอถังเหล็ก
12) อาคารชั้นเดียว 4 ช่อง 8 คัน
13) ลวดหนาม
14) ระบบประปา
15) โรงเก็บปุย๋ หมัก
16) ป้อมยาม (คอนกรีต)
17) ป้ายสานักงาน (คอนกรีต)
18) โรงจอดรถยนต์ (อาคารชั้นเดียว

19) เสาไฟฟ้า 16 ต้น

การใช้ประโยชน์
1) อาคารสานักงาน
2) บ้านพักคนงาน
3) บานพักคนงาน
4) โรงเก็บพัสดุ
5) ถนน
6) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
7) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
8) สุขา ชาย-หญิง
9) รั้ว
10) บ้านพักข้าราชการ

ราคา ณ วันที่
(บาท)

1,342,000.657,000.687,910.438,000.299,110.828,000.75,000.344,000.620,000.2,200,000.11) อาคารโรงสูบน้าพร้อมหอถังน้า 570,000.12) โรงจอดรถยนต์
470,000.13) รั้วลวดหนาม
82,800.14) ระบบประปา
248,580.15) โรงเก็บปุย๋ หมัก
62,000.16) ป้อมยาม
91,200.17) ป้ายสานักงาน
170,200.18) โรงจอดรถยนต์
275,743.19) เสาไฟฟ้า
285,300.-

ปลูก
สร้างปี
2537
2537
2540
2531
2531
2549
2560
2559
2560
2559
2560
2559
2560
2546
2550
2550
2550
2549
2532

การนาส่งขึ้น
ขึ้นทะเบียน
ทะเบียน
ขึ้น ยังไม่ขึ้น ลาดับที่ หมายเหตุ
ทะเบียน ทะเบียน
/
นศ.4137
/
นศ.4138
/
นศ.4139
/
นศ.4139
/
/
/
/
นศ.5442
/
นศ.5231
/
นศ.5444
/
นศ.5445
/
นศ.5443
/
/
นศ.5230
/
/
/
/
/
-

