
แฟ้มที ่

ช.

เร ือ่ง รายละเอยีด สถานะ/การด าเนนิงานลา่สดุ หมายเหตุ สภ.เมอืง

 ขอ

1 reshape

2 คณะกรรมการแกไ้ข

ปัญหาการบกุรกุทีด่นิ

ของรัฐ

1.คณะอนุกรรมการแกไ้ขปัญหาการบกุรกุทีด่นิของรัฐ 

จังหวัดนราธวิาส (กบร.จังหวัด)     2.มาตรการของคณะ

กรรมการฯ เรือ่งพสิจูนส์ทิธฯิ ออกตามมต ิกบร. ประชมุ

ครัง้ที ่2/2546 ลว 5 ก.พ.2546 ม ี3 ขอ้ ดังนี้ 1)วา่ดว้ย

พจิารณาพยานหลักฐาน 2)พสิจูนว์า่ไดค้รอบครองหลัง

การเป็นทีด่นิของรัฐ 3)พสิจูนไ์ดว้า่ครอบครองกอ่นการ

เป็นทีด่นิของรัฐ     3.ค าสั่ง กบร. ที ่1/2553 เรือ่ง 

แตง่ตัง้คณะอนุฯ (กบร.จังหวัด) ลว 19 ม.ค.2553

1.เชญิประชมุฯ กบร.จังหวัด ครัง้ที ่

1/2559 14 ก.ย.2559 พจิารณาผลการ

แปลภาพถา่ยทางอากาศ

3 ปส.ป่าลุม่น ้าบางนรา 

4 อก.นธ ขอ ปส.ป่า

โคกจะโก ตัง้เขต

อตุสาหกรรม

อก.นธ. ขอใช ้ปส.ป่าโคกจะโก ต.นานาค อ.ตากใบ ต.มู

โนะ อ.โก-ลก เพือ่ตัง้เขตอตุสาหกรรมจังหวัดนราธวิาส 

เนื้อที ่2,455-2-92 ไร่

1.หนังสอื ปม. ที ่ทส 1602.3/1224 ลว 

26 ม.ค. 2554 ถาม 1) ขอเนื้อทีเ่ทา่ไหร ่

2) คณะกรรมการฯ ไมเ่ห็นชอบรายงาน 

EIA, นธ.มทีางเลอืกอืน่หรอืไม ่  2.

หนังสอื ทสจ.นธ ที ่นธ 0013.3/61 ลว 

27 ม.ีค. 2555 แจง้บันทกึผลการ

ตรวจสอบพืน้ที ่22 ก.พ. 2555 อก.นธ.

แจง้วา่ "การแกไ้ขรายงาน EIA อยู่

ระหวา่งด าเนนิการ หากเสร็จจะเสนอ สผ."

 (แตไ่มพ่บหนังสอืแจง้ ปม.)  3.หนังสอื 

อก.นธ. ที ่นธ 0028(4)/324 ลว 18 เม.ย.

เหมอืนแฟ้ม ช.7

9 เขต ส.ป.ก. ทับซอ้น 

เขต ปม./อส.

สรปุ 1) พืน้ทีใ่นเขต ส.ป.ก. ทีย่งัเป็นป่าใหค้นื ปม. 2 

แปลง อยูใ่น อ.แวง้ เนื้อที ่185 ไร ่ 2)ออก ส.ป.ก. ล ้า

เขต ปม./อส. ทีต่กลงกนัไมไ่ด ้(BOU) รวม 52 พืน้ที ่

553 แปลง 2,311 ไร่

1.ประชมุฯ ครัง้ที ่2 12 พ.ค. 2558 สรปุ 

1) พืน้ทีใ่นเขต ส.ป.ก. ทีย่งัเป็นป่าใหค้นื

 ปม. 2 แปลง อยูใ่น อ.แวง้ เนื้อที ่185 ไร่

  2)ออก ส.ป.ก. ล ้าเขต ปม./อส. ทีต่ก

ลงกนัไมไ่ด ้(BOU) รวม 52 พืน้ที ่553 

แปลง 2,311 ไร ่ใหร้ายงานหน่วยเหนอื

ทราบ     2.หนังสอืจังหวัดฯ ที ่นธ 

0013.3/ว 2957 ลว 5 ม.ิย. 2558 ขอให ้

ค าสั่งจังหวัดฯ ที ่4589/2557 

เรือ่ง แตง่ตัง้คณะท างานแกไ้ข

ปัญหาการทับซอ้นของพืน้ทีป่่า

ไมแ้ละเขตปฏริปูทีด่นิ จังหวัด

นราธวิาส ลว 6 พ.ย. 2557



21 กรมชลฯ ขอใช ้ปส.

ป่าโคกจะโก ขดุคลอง

ทอ้งที ่ต.มโูนะ อ.โก-ลก เนื้อที ่25 ไร่ อนุญาต ป.ส.19 ฉบับที ่299/2538 ลว 7

 ธ.ค.2538

22 การออกเอกสารสทิธิ์

ในทีด่นิในเขตป่า

สงวนฯ

แมว้า่มกีารเปลีย่นแปลงแนวเขตการปกครองก็ไมอ่าจ

เปลีย่นแนวเขตป่าสงวนฯ อทุยาน ขสป. ป่าคุม้ครอง/ค า

พพิากษาฎกีาที ่1324/2520, 3022/2536

หนังสอื กรมป่าไม ้ที ่ทส 

16010.2/7956 ลว 30 พ.ค. 2550

23 อบจ.นธ. ขอใช ้ปส.

ป่าบเูกะ๊ตาเว แปลง 1

 สรา้งถนน

ทอ้งที ่ต.สากอ อ.ปาด ีเนื้อที ่41-1-0 ไร่ 1.กรม ปม. มหีนังสอื ที ่กษ0704.5/6066

 ลว 6 ม.ีค. 2539 แจง้วา่ขาดเอกสาร 3 

อยา่ง     2.อบจ.นธ. เชญิประชมุฯหารอื 

30 กองทัพบก ขอใช ้

ปส.ป่าลุม่น ้าบางนรา 

แปลงที ่2 ตัง้กองพล

ปส.ป่าลุม่น ้าบางนรา แปลงที ่2 เนื้อที ่1,269-0-08 ไร ่

ต.กะลวุอ อ.เมอืง

อนุญาต ตามประกาศกรมป่าไม ้(ป.ส.19)

 ฉบับที ่18/2554 ลว 10 ต.ค.2554

1

35 ทล.นธ โดยกรม ทล. 

ขอใชพ้ืน้ที ่ปส.

ทล.นธ โดยกรม ทล. ขอใช ้ปส.ป่าบเูกะ๊ตาเว แปลงที1่ 

เนื้อที ่24-1-50 ไร ่กอ่สรา้งและบ ารงุทางหลวงหมายเลข

 4115 (บา้นเกยีร)์

ตรวจสอบและรายงานกรมป่าไม ้ตาม

หนังสอืจังหวัดฯ ที ่นธ 0013.3/10335 

ลว 3 ต.ค.2559

ผอ่นผัน มต ิครม. 8 ก.ค. 2523 

กรณีสว่นราชการเขา้ใชพ้ืน้ทีก่อ่น

ไดรั้บอนุญาต/หนังสอืกรมป่าไม ้

ดว่นทีส่ดุ ที ่ทส 1602.3/8071 

ลว 1 ม.ิย.2559 ใหจั้งหวัดฯ

ประสาน สจป.ทอ้งทีเ่ช็คสว่น

ราชการเขา้ใชก้อ่นไดรั้บ

อนุญาต/หนังสอืกรมป่าไม ้ดว่น

ทีส่ดุที ่ทส 1602.3//13060 ลว 

24 ส.ค.2559 เรง่รัดการ

ด าเนนิงาน

39 กรมชลฯ ขอใชป่้าไม ้

ถาวร ตามมตฯิ

กอ่สรา้งโครงการระบบสง่น ้าบา้นปลักปลาและอาคาร

ประกอบ อนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิม.5 ต.โฆษิต อ.

ตากใบ เนื้อที ่989-0-28 ไร่

ขอเขา้ท าประโยชนก์อ่นอนุญาต ตาม

หนังสอืโครงการฯ ที ่กษ 0325.11/637 

ลว 20 ส.ค.2546/ลา่สดุนัดตรวจสอบ

ขอ้มลู ตามหนังสอืจังหวัดฯ ที ่นธ 

0013.3/289 ลว 7 ม.ค.2551

มต ิครม. 28 ก.ย.2536 ผอ่นผัน

โครงการพระราชด ารแิละโครงการ

เพือ่ความมั่นคง เขา้ท าประโยชน์

กอ่นไดรั้บอนุญาตไดเ้ทา่ทีจ่ าเป็น

จนกวา่จะไดรั้บอนุญาตตาม

ระเบยีบกรมป่าไม ้

40 กรมชลฯ ขอใช ้ปส.ป่า

เทอืกเขาบาลา สรา้ง

ฝายบา้นโว

ขอใช ้ปส.ป่าเทอืกเขาบาลา เพือ่สรา้งฝายบา้นโว ม.3 

ต.มาโมง อ.สคุรินิ เนื้อที ่8-1-12 ไร่

ขอให ้ทสจ.นธ แจง้กรมป่าไม ้ยกเลกิค า

ขอ ตามหนังสอืโครงการกอ่สรา้ง 1 สน.

ชลฯ 17 ที ่กษ 0326.08/48 ลว 221 

เม.ย.2551 เพราะเป็นอยูใ่นเขตนคิมสรา้ง

ตนเองสคุรินิและพืน้ทีป่่าสงวนเพือ่เตรยีม



46 ศนูยฯ์พกิลุทอง อนั

เนื่องมาจาก

พระราชด าร ิขอใช ้ปส.

ปส.ป่าลุม่น ้าบางนรา แปลงที ่2 ม.1 บา้นบางขนุทอง ม.3

 บา้นโคกง ูม.7 บา้นยโูย ต.บางขนุทอง อ.ตากใบ เนื้อที่

 3,500 ไร ่เพือ่ด าเนนิกจิกรรมดา้นการเกษตร

ขอใชพ้ืน้ทีก่อ่นอนุญาต ตามหนังสอื 

ศนูยฯ์ ที ่กษ 0819.14/0990 ลว 10 

พ.ค.2553/แจง้เอกสารไมค่รบ ตาม

หนังสอืจังหวัดฯ ที ่นธ 0013.3/4747 ลว

 17 พ.ค.2553

มต ิครม. 28 ก.ย.2536 และมต ิ

ครม. 30 มค.2539 ผอ่นผัน

โครงการพระราชด ารแิละโครงการ

เพือ่ความมั่นคง เขา้ท าประโยชน์

กอ่นไดรั้บอนุญาตไดเ้ทา่ทีจ่ าเป็น

จนกวา่จะไดรั้บอนุญาตตาม

ระเบยีบกรมป่าไม ้

54 กรมชลฯ ขอใช ้ปส.

ป่าลุม่น ้าบางนรา 

แปลงที ่2

ป่าลุม่น ้าบางนรา แปลงที ่2 เพือ่สรา้งอาคารบังคับน ้า

คลองวังมว่งยาง ต.ปโูยะ อ.สไุหงโก-ลก เนื้อที ่1-1-0 ไร่

 และอาคารบังคับน ้าคลองชา้งลอด ต.สไุหงปาด ีอ.สุ

ไหงปาด ีเนื้อที ่1-1-0 ไร ่ตามแนวพระราชด าร ิร.9 7 

ต.ค.2531 และสมเด็จพระเทพ 4 ก.พ.2553

สง่เรือ่งราวใหก้รมป่าไม ้ตามหนังสอื

จังหวัดฯ ที ่นธ 0013.3/10873 ลว 22 

ต.ค.2555

55 อบต.สไุหงปาด ีขอ

ขดุลอกคคูลองสไุหง

ปาด ี(สายเกา่)

ปส.ป่าลุม่น ้าบางนรา แปลงที ่2/อบต.สไุหงปาด ีขอใช ้

ปส. ขดุลอกคคูลอง ยาว 1,150 เมตร/ขสป.เฉลมิฯ 

รว่มกบัจังหวัดฯ ลอกค ูยาว 1,500 เมตร

กรมป่าไมอ้นุญาต ตามประกาศกรมป่าไม ้

(ป.ส.19) ฉบับที ่23/2558/กรมอทุยานฯ

 มอบ หน.ขสป.เฉลมิฯรว่มพจิารณาการ

ลอกค ูตามมาตรการอนุรักษ์พืน้ทีชุ่ม่น ้า 

ขอ้ 8 ตามหนังสอืกรมอทุยานฯ ดว่นทีส่ดุ

 ที ่ทส 0909.202/9211 ลว 12 พ.ค.2558

56 อบต.ไพรวัน ขอสรา้ง

ถนน ใน ปส.โคกไมเ้รอื

เนื้อที ่6-2-0 ไร ่รยางค ์1.050 กม./ปส.ป่าโคกไมเ้รอื/

สรา้งกอ่นไดรั้บอนุญาต/ความเห็นกรมป่าไม"้อนุญาต"/

เงือ่นไข 12 ขอ้ เพิม่อกี 8 ขอ้, มตทิีป่ระชมุ"เช็คกบักรม

ชายฝ่ังวา่อยูใ่นเขตป่าชายเลนตามมตหิรอืไม ่ถา้ ไม ่สง่

ตอ่ไปคณะกรรมการฯ ตามหนังสอืส านักการอนุญาต กรม

ป่าไม ้ดว่นทีส่ดุ ที ่ทส 1602.3/2220 ลว 7 ก.ย.2559

รอ...

57 กองทัพบก ขอใช ้

ปส.ป่าเขาตันหยง ตัง้

กรมทหารพรานที ่46

ปส.ป่าเขาตันหยง ต.กะลวุอเหนอื อ.เมอืง เนื้อที ่150 ไร่ อนุญาต ตามประกาศกรมป่าไม ้(ป.ส.19)

 ฉบับที ่25/2558 ลว 29 เม.ย.2558/

แจง้ผูข้อและผูเ้กีย่วขอ้งแลว้

1

59 กรมชลฯ ขอใชพ้ืน้ที่

ป่า 2484

สรา้งฝายคลองไอรย์ง พรอ้มระบบสง่น ้าอนัเนื่องมาจาก

พระราชด าร ิม.8 บ.ก าปงบาร ูต.เรยีง อ.รอืเสาะ เนื้อที ่

7-0-0 ไร/่จัดท าเอกสารเพิม่เตมิสง่ สจป.13 นธ 

ด าเนนิการตามหนังสอืจังหวัดฯ ที ่นธ 0013.3/10824 ลว

 17 ต.ค.2559

รอส าเนาจาก สจป.13 นธ



60 กรมชลฯขอใช ้ปส.ป่า

เขาตันหยง

กรมชลฯ ขอใช ้ปส.ป่าเขาตันหยง โดย บ.เอ็นแคด 

คอนซลัแตนท ์จ ากดั เนื้อที ่2,687 -0-0 ไร ่เพือ่ศกึษา 

EIA

อนุญาต ตามหนังสอือนุญาต (ป.ส.26) 

เลม่ที ่05 ฉบับที ่10 ลว 23 ส.ค.2559/

รับใบอนุญาตและเสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ 

ตามหนังสอื ทสจ.นธ ที ่นธ 0013.3/676

1

61 โครงการกอ่สรา้ง ถ.

บกุเบกิบา้นเมาะตาโกะ๊

อบต.ผดงุมาตร/ปส.ป่าลโูบ๊ะลาเซาะ ม.4 บ.เมาะตาโกะ๊ 

ต.ผดงุมาตร อ.จะแนะ/6-2-23 ไร่

สง่ค าขอใหก้รมป่าไม ้ตามหนังสอืจังหวัด

ฯ ที ่นธ 0013.3/11532 ลว 2 พ.ย. 2559

62 ขอพระราชทาน

โครงการกอ่สรา้งฝาย

ทดน ้าพรอ้มระบบ

นายมฮู าหมดัรอซาก ีเจะ๊อเูซ็ง ขอพระราชทานฝายฯ ม.

1,4,5 บา้นตะโละมาเนาะ ต.ลโุบะสาวอ อ.บาเจาะ/ปส.

ป่าเทอืกเขารอืเสาะ ป่ายีง่อ และป่าบาเจาะ

ตอบ เลขาธกิาร กปร. ใหย้ืน่ค าขอตาม

แบบ ป.ส.17/หนังสอื ทสจ.นธ ที ่นธ 

0013.3/483 ลว 27 ก.ค. 2559

64 ตรวจสอบและควบคมุ

การใชฯ้ในเขต ปส.

หนังสอื สจป.13 นธ ที ่ทส 1636.4/905 ลว 10 ส.ค.

2559 มอบนายวรวทิย ์(ผอ.โอ)๋/หนังสอืกรมป่าไม ้ที ่ทส

 1602.3/11013 ลว 22 ก.ค.2559 ใหต้รวจสอบและ

ควบคมุการเขา้ใชป้ระโยชนใ์นเขต ปส.

-

65 อช.ซโีป ขอใชป่้า 

2484

สน.13 นธ สง่หนังสอืส านักฯ ที ่ทส 1636.4/469 ลว 31

 ม.ีค. 60 แจง้ผลการตรวจป่าวา่ เห็นควรอนุญาต เนื้อทีท่ี่

ขอ 10-0-0 ไร ่ในทีท่ าการ อช.ซโีป หมู ่3 ต.เฉลมิ อ.ระ

แงะ

สง่ความเห็นให ้อด.ปม. หนังสอืจังหวัดฯ

 นธ 0014.3/4210 ลว 12 เม.ย. 60

- ผอ่นผัน มต ิครม. 8 

ก.ค. 2523 กรณีสว่น

ราชการเขา้ใชพ้ืน้ที่

กอ่นไดรั้บอนุญาต

หนังสอืกรมป่าไม ้ดว่นทีส่ดุ ที ่ทส 1602.3/930 ลว 20 

ม.ค.2559(ควรเป็น 2560) แจง้หนังสอืสน.เลขาฯ ครม. 

ดว่นทีส่ดุ ที ่นร 0505/46256 ลว 9 ธ.ค.2559 แจง้มต ิ

ครม. 7 ธ.ค.2559 ขอ้ 2 (2.1) "ให ้ทส.โดยกรมป่าไม ้

ตรวจสอบหน่วยงานของรัฐทัง้หมดทีเ่ขา้ใชพ้ืน้ที ่ปส. 

กอ่นไดรั้บอนุญาต



หน่วยงาน   ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

ล ำดับที่ กิจกรรม ว/ด/ป ที่ยื่นค ำขอ พ้ืนที่ที่ขอ ท้องที่ เน้ือที่ (ไร่) สถำนะ หมำยเหตุ
1 กรมชลฯ ขอขุดคลองระบายน  าสายที่ 3 26-ต.ค.-27 ปส.ป่าโคกจะโก ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก 25-0-0 อนุญาต
2 อบจ.นธ. ขอสร้างถนน 30-มิ.ย.-36 ปส.ป่าบูเก๊ะตาเว แปลง 1 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี 41-1-0 แจ้งเอกสารไม่ครบ(กรมป่าไม้ ที่ 

กษ0704.5/6066 ลว 6 มี.ค. 2539)

3 กองทัพบก ขอตั งกองพลทหารราบที่ 15 14-ก.พ.-51 ปส.ป่าลุ่มน  าบางนรา แปลงที่ 2 ต.กะลุวอ อ.เมือง นธ. 1269-0-08 อนุญาต

4 แขวงทางหลวง นธ. ขอก่อสร้างและบ ารุงทาง
หลวงหมายเลข 4115 (บ้านเกียร์)

22-มี.ค.-47 ปส.ป่าบูเก๊ะตาเว แปลงที่ 1 ต.เกียร์ อ.สุคิริน และ ต.สากอ อ.สุ
ไหงปาดี

24-1-50 อยู่ระหว่างกรมป่าไม้พิจารณา ตรวจสอบเข้าท าฯก่อนได้รับ
อนุญาต

5 กรมชลฯ ขอสร้างโครงการระบบส่งน  าบ้านปลัก
ปลาและอาคารประกอบ

7-ม.ค.-46 ป่าไม้ถาวร ม.5 ต.โฆษิต อ.ตากใบ 989-0-28 อยู่ระหว่างกรมป่าไม้พิจารณา พระราชด าริฯ

6 กรมชลฯ ขอสร้างฝาย บ้านโว 13-มิ.ย.-50 ปส.ป่าเทือกเขาบาลา ม.3 ต.มาโมง อ.สุคิริน 8-1-12 ขอให้ยกเลิก(โครงการก่อสร้าง 1 
สน.ชป.17 ที่ กษ 0326.08/48 ลว
 21 เม.ย. 2551)

ทับนิคมสุคิรินและเตรียมถวาย
 ขสป.แปลงที่ 3

7 ศูนย์ฯ พิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ขอด าเนินกิจกรรมด้านการเกษตร

พ.ค.-53 ปส.ป่าลุ่มน  าบางนรา แปลงที่ 2 ม.1 บ.บางขุนทอง ม.3 บ.โคกงู ม.
7 บ.ยูโย ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ

3500-0-0 แจ้งเอกสารไม่ครบ(ที่ นธ 
0013.3/4747 ลว 17 พ.ค.2553)

พระราชด าริฯ

8 กรมชลฯ ขอสร้างอาคารบังคับน  า(2 แห่ง) 9-ส.ค.-55 ปส.ป่าลุ่มน  าบางนรา แปลงที่ 2 คลองวังม่วงยาง ต.ปูโยะ อ.สุไหง
โก-ลก

1-1-0 อยู่ระหว่างกรมป่าไม้พิจารณา พระราชด าริฯ

9 กรมชลฯ ขอสร้างอาคารบังคับน  า(2 แห่ง) 9-ส.ค.-55 ปส.ป่าลุ่มน  าบางนรา แปลงที่ 2 คลองช้างลอด ต.สุไหงปาดี อ.สุ
ไหงปาดี

16-1-0 อยู่ระหว่างกรมป่าไม้พิจารณา พระราชด าริฯ

10 อบต.สุไหงปาดี ขอขุดลอก คู คลอง 15-พ.ย.-56 ปส.ป่าลุ่มน  าบางนรา แปลงที่ 2 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี 3-2-38 อนุญาต สบอ.6 สข. มอบ ขสป.เฉลิมฯ 
ประสานฯ EIA

11 อบต.ไพรวัน ขอสร้างถนนฯ 31-พ.ค.-56 ปส.ป่าโคกไม้เรือ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ 6-2-0 อยู่ระหว่างกรมป่าไม้พิจารณา ตรวจสอบเข้าท าฯก่อนได้รับ
อนุญาต

12 กองทัพบก ขอตั งกรมทหารพรานที่ 46 23-มี.ค.-52 ปส.ป่าเขาตันหยง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง 150-0-0 อนุญาต
13 กรมชลฯขอใช้ป่า2484 คลองไอร์ยง 3-มี.ค.-59 ป่า ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484  ม.8 บ.ก าปงบารู ต.เรียง อ.รือ

เสาะ
7-0-0 อยู่ระหว่างกรมป่าไม้พิจารณา พระราชด าริฯ

14 กรมชลประทานฯ (โดย บ.เอ็นแคค คอนซัล
แตนท์ จ ากัด ขอศึกษาวิจัย

21-ม.ค.-59 ปส.ป่าเขาตันหยง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง นธ. 2,687-0-0 อนุญาต

15 อบต.ผดุงมาตร ขอสร้างถนน 19-ส.ค.-59 ปส.ป่าลูโบ๊ะบือซา ม.4 บ.เมาะตาโก๊ะ ต.ผดุงมาตร อ.
จะแนะ

6-2-23 อยู่ระหว่างกรมป่าไม้พิจารณา

สรุปสถิติการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า (ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่า ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าไม้ถาวร)
ท้องที่จังหวัดนราธิวาส ตั งแต่อดีตถึงปัจจุบัน (2560)



หน่วยงาน   ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

ล ำดับที่ กิจกรรม ว/ด/ป ที่ยื่นค ำขอ พ้ืนที่ที่ขอ ท้องที่ เน้ือที่ (ไร่) สถำนะ หมำยเหตุ

สรุปสถิติการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า (ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่า ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าไม้ถาวร)
ท้องที่จังหวัดนราธิวาส ตั งแต่อดีตถึงปัจจุบัน (2560)

16 นายมูฮ าหมัดรอซากี เจ๊ะอูเซ็ง ขอพระราชทาน
ฝายขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทด
น  าพร้อมระบบประปาภูเขา

- ปส.ป่าเทือกเขารือเสาะ ป่ายี่งอ 
และป่าบาเจาะ

ม.1,4,5 บ้านตะโละมาเนาะ ต.ลุ
โบะสาวอ อ.บาเจาะ

- ตอบ กปร.(หนังสือ ทสจ.นธ ที่ นธ
 0013.3/483 ลว 27 ก.ค. 2559)

17 อช.ซีโป (เตรียมการ) ขอพัฒนาฯ สถานที่ 20-ต.ค.-59 ป่า ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.3 ต.เฉลิม อ.ระแงะ 10-0-0 อยู่ระหว่างกรมป่าไม้พิจารณา ร่วมตรวจ
18 อบต.ไพรวัน ขอสร้างถนน 13-มิ.ย.-60 ป่า ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.4 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ 4-2-0 อยู่ระหว่างการด าเนินการของพื นที่ ร่วมตรวจ
19 กรมทางหลวง (โดย แขวงการทาง นธ.) ขอ

สร้างถนน
8-ธ.ค.-59 ป่าไม้ถาวร ป่าพรุลุโบ๊ะบือซา ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ 60-0-0 อยู่ระหว่างการด าเนินการของพื นที่ ร่วมตรวจ

20 จังหวัดนราธิวาส (โดย ผวจ.นธ.) ด าเนินการ 
คทช.จ.นธ.

16-ม.ค.-60 ปส.ป่าเทือกเขารือเสาะ ป่ายี่งอ 
และป่าบาเจาะ

ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ, ต.มะรือโบ
ตก อ.ระแงะ, ต.  ลาโละ ต.รื
อเสาะออก ต.สุวารี และต.สามัคคี
 อ.รือเสาะ

732-3-80 อยู่ระหว่างกรมป่าไม้พิจารณา


