
              แบบ ภ.ด.ส. 3

             ระวาง 4935 I 9272

1 ฉ 25749 172 1392 แพรกหนามแดง 1 2 68
19.13

492.87 1 188 ม. 4 100 บานเดี่ยว ตึก 1 ชั้น 76.50 1,971.48    30 อยูอาศัยเอง

156.00 2 - เสาสัญญาโทรศัพททรูมูฟ ตึก 624.00      1 เสาสัญญาณโทรศัพททรูมูฟ

2 ฉ 10252 138 1388 แพรกหนามแดง 1 2 68 657.37 10.63 3 188 ม. 4 100บานเดี่ยว ตึก 1 ชั้น 42.50 2,629.48   42.50 30 อยูอาศัยเอง/เลี้ยงสัตว

3 ฉ 10244 135 1039 แพรกหนามแดง 2 2 31 983.00 48.00 4 51 ม. 4 100บานเดี่ยว ครึ่งตึก 2 ชั้น 192.00 3,932.00   

ครึ่งไม ชั้นที่ 1 81.00 35 บานคุณประจวบ  ลิ้นจี่ ที่

ชั้นที่ 2
54.00

เหลือประกอบเกษตรกรรม

5 51/2 ม. 4 100บานเดี่ยว ตึก 1 ชั้น 57.00 35 บานคุณปวันรัตน  

4 ฉ 10498 120 1044 แพรกหนามแดง 11 0 59 4,448.50 10.50 6 - 100บานเดี่ยว ไม 1 ชั้น 42.00 17,794.00 42.00 6 ใหคุณวิเชียร  เดชวงศศา

เชาเลี้ยงสัตว

5 ฉ 18239 211 521 แพรกหนามแดง 0 1 75 103.50 48.25 23.25 7 172 ม. 4 100บานเดี่ยว ตึก 1 ชั้น 448.00 121.00 21 บานคุณกรองทิพยฯ /ไมยืนตน

8 169 ม. 4 100บานเดี่ยว ตึก 1 ชั้น 54.00 21 บานคุณวรรณพรฯ/ไมยืนตน

9 - 526ลานคอนกรีต ตึก 1 ชั้น 63 21 โรงจอดรถ 1

10 - 526ลานคอนกรีต ไม 1 ชั้น 30 21 โรงจอดรถ 2

องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง

ลักษณะ
สิ่งปลูกสราง

(ตึก/ไม/
ครึ่งตึกครึ่งไม)

ขนาดพื้นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสราง 
(ตร.ม.)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

สิ่งปลูกสราง 
(ป)

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง

ที่
ประเภท

ที่ดิน
เลขที่

เอกสารสิทธิ์

ตําแหนงที่ดิน

สถานที่ตั้ง(หมู
ที่/ชุมชน,ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง

วาง
เปลา/ไม

ทํา
ประโยชน

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ
วางเปลา/

ไมทํา
ประโยชน

หมายเหตุ
เลขที่ดิน หนาสํารวจ ไร งาน ตร.วา

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ

ใช
ประโยชน

หลาย
ประเภท

บานเลขที่
ประเภท

สิ่งปลูกสราง
(ตามบัญชีกรมธนารักษ)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.)

ที่
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             ระวาง 4935 I 9272

องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง

ลักษณะ
สิ่งปลูกสราง

(ตึก/ไม/
ครึ่งตึกครึ่งไม)

ขนาดพื้นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสราง 
(ตร.ม.)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

สิ่งปลูกสราง 
(ป)

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง

ที่
ประเภท

ที่ดิน
เลขที่

เอกสารสิทธิ์

ตําแหนงที่ดิน

สถานที่ตั้ง(หมู
ที่/ชุมชน,ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง

วาง
เปลา/ไม

ทํา
ประโยชน

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ
วางเปลา/

ไมทํา
ประโยชน

หมายเหตุ
เลขที่ดิน หนาสํารวจ ไร งาน ตร.วา

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ

ใช
ประโยชน

หลาย
ประเภท

บานเลขที่
ประเภท

สิ่งปลูกสราง
(ตามบัญชีกรมธนารักษ)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.)

ที่

11 - 100บานเดี่ยว ไม 1 ชั้น 18.00 21 อยูอาศัย/ไมยืนตน

6 ฉ 10243 107 1035 แพรกหนามแดง 13 0 01 5,095.00 79.75 26.25 12 39 ม. 4 100บานเดี่ยว ตึก 1ชั้น 424.00 20,380.00 220.00 7 อยูอาศัย

13 15 ม. 4 100บานเดี่ยว ตึก 1 ชั้น 63.00 7 อยูอาศัย

14 - 526ลานคอนกรีต ตึก 1 ชั้น 36.00        7 โรงจอดรถ

15 - 510+523ภัตตาคาร+หองน้ํา ไม 1 ชั้น 57.00        7 หองครัว + หองน้ํา

16 - 100บานเดี่ยว ไม 2 ชั้น

ชั้นที่ 1 18.00 7 อยูอาศัย

ชั้นที่ 2 18.00 7 อยูอาศัย

17 - 526ลานคอนกรีต ตึก 1 ชั้น 12.00        7 โรงจอดรถ

7 ฉ 21295 155 835 แพรกหนามแดง 0 0 50 36.25 13.75 18 94/3 ม. 4 511/2อาคารพณิชยกรรม ตึก 1 ชั้น 55.00 145.00      55.00 12 รานคา

ประเภทคาปลีกและคาสง คุณการันต  อินผลเล็ก

8 ฉ 12676 114 2617 แพรกหนามแดง 9 0 49 3,649.00 เลี้ยงสัตว

9 ฉ 10471 116 1041 แพรกหนามแดง 10 3 11 4,311.00 เลี้ยงสัตว

10 ฉ 9059 73 823 แพรกหนามแดง 7 2 62 3,054.00 8.00 19 - 100บานเดี่ยว ตึก 1 ชั้น 32.00 12,216.00 32.00 10 อยูอาศัย/เลี้ยงสัตว
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องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง

ลักษณะ
สิ่งปลูกสราง

(ตึก/ไม/
ครึ่งตึกครึ่งไม)

ขนาดพื้นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสราง 
(ตร.ม.)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

สิ่งปลูกสราง 
(ป)

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง

ที่
ประเภท

ที่ดิน
เลขที่

เอกสารสิทธิ์

ตําแหนงที่ดิน

สถานที่ตั้ง(หมู
ที่/ชุมชน,ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง

วาง
เปลา/ไม

ทํา
ประโยชน

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ
วางเปลา/

ไมทํา
ประโยชน

หมายเหตุ
เลขที่ดิน หนาสํารวจ ไร งาน ตร.วา

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ

ใช
ประโยชน

หลาย
ประเภท

บานเลขที่
ประเภท

สิ่งปลูกสราง
(ตามบัญชีกรมธนารักษ)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.)

ที่

11 ฉ 18213 5 514 แพรกหนามแดง 7 3 47 3,147.00 เลี้ยงสัตว

12 ฉ 14930 53 3203 แพรกหนามแดง 0 3 0 261.00 21.00 18.00 20 94/2 100บานเดี่ยว ตึก 1 ชั้น 156.00 1,044.00   84.00 15 อยูอาศัย/ไมยืนตน

21 - 526ลานคอนกรีต ไม 1 ชั้น 72.00 15 โรงจอดรถ

13 ฉ 15228 87 3268 แพรกหนามแดง 0 0 73.04 73.04 ทิ้งไววางเปลา

14 ฉ 15229 88 3269 แพรกหนามแดง 0 0 72.02 72.02 ทิ้งไววางเปลา

14 ฉ 15232 91 3272 แพรกหนามแดง 0 0 86.04 86.04 ทิ้งไววางเปลา

15 ฉ 15234 93 3274 แพรกหนามแดง 0 0 91 91.00 ทิ้งไววางเปลา

17 ฉ 15235 94 3275 แพรกหนามแดง 0 1 24.02 24.02 ทิ้งไววางเปลา

18 ฉ 10301 95 1094 แพรกหนามแดง 0 1 23.09 23.09 ทิ้งไววางเปลา

19 ฉ 4656 18 1245 แพรกหนามแดง 10 0 04 3,947.50 40.00 16.50 22 4/1 ม. 4 100บานเดี่ยว ตึก 1 ชั้น 226.00 15,790.00 160.00 5 อยูอาศัย

23 - 526ลานคอนกรีต ตึก 1 ชั้น 66.00        5 โรงจอดรถ+โรงเก็บของ

20 ฉ 12102 85 2459 แพรกหนามแดง 0 3 29 329.00 ทิ้งไววางเปลา

21 ฉ 15233 92 3273 แพรกหนามแดง 0 1 3.07 103.07 ทิ้งไววางเปลา

22 ฉ 4774 97 168 แพรกหนามแดง 7 0 52 2,852.00 ทํานาขาว



              แบบ ภ.ด.ส. 3
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องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง

ลักษณะ
สิ่งปลูกสราง

(ตึก/ไม/
ครึ่งตึกครึ่งไม)

ขนาดพื้นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสราง 
(ตร.ม.)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

สิ่งปลูกสราง 
(ป)

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง

ที่
ประเภท

ที่ดิน
เลขที่

เอกสารสิทธิ์

ตําแหนงที่ดิน

สถานที่ตั้ง(หมู
ที่/ชุมชน,ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง

วาง
เปลา/ไม

ทํา
ประโยชน

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ
วางเปลา/

ไมทํา
ประโยชน

หมายเหตุ
เลขที่ดิน หนาสํารวจ ไร งาน ตร.วา

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ

ใช
ประโยชน

หลาย
ประเภท

บานเลขที่
ประเภท

สิ่งปลูกสราง
(ตามบัญชีกรมธนารักษ)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.)

ที่

23 ฉ 20411 148 727 แพรกหนามแดง 7 0 57 2,857.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว

24 ฉ 20426 149 752 แพรกหนามแดง 6 0 07 2,407.00 ทํานาขาว

25 ฉ 21288 150 828 แพรกหนามแดง 1 1 0 472.50 27.50 24 - 100บานเดี่ยว ตึก 2 ชั้น

ชั้นที่ 1 110.00 1,890.00   70.00 11 อยูอาศัยเองที่เหลือ

ชั้นที่ 2 40.00 11 เปนไมยืนตน

26 ฉ 21295 155 835 แพรกหนามแดง 0 0 50 39.50 10.50 25 94/3 ม. 4 100บานเดี่ยว ตึก 1 ชั้น 42.00 158.00 42.00 15 อาศัยอยูเองที่เหลือเปน

ไมยืนตน

27 ฉ 21294 154 834 แพรกหนามแดง 0 0 50 32.00 18.00 26 94/1 ม. 4 100บานเดี่ยว ตึก  1 ชั้น 72.00 128 72.00 15 อาศัยอยูเองที่เหลือ

เปนไมยืนตน

28 ฉ 21293 153 833 แพรกหนามแดง 1 1 0 496.50 13.50 27 94/4 ม. 4 100บานเดี่ยว ตึก 1 ชั้น 54.00 1,986.00   54.00 15 อาศัยอยูเองที่เหลือ

เปนไมยืนตน

28 ฉ 21965 156 878 แพรกหนามแดง 4 3 50 1,950.00 ทํานาขาว

29 ฉ - 157 แพรกหนามแดง 21.25 28 100 ม. 4 100บานเดี่ยว ตึก 1 ชั้น 85.00 15 อาศัยอยูเองที่เหลือ

เลี้ยงสัตว
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องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง

ลักษณะ
สิ่งปลูกสราง

(ตึก/ไม/
ครึ่งตึกครึ่งไม)

ขนาดพื้นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสราง 
(ตร.ม.)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

สิ่งปลูกสราง 
(ป)

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง

ที่
ประเภท

ที่ดิน
เลขที่

เอกสารสิทธิ์

ตําแหนงที่ดิน

สถานที่ตั้ง(หมู
ที่/ชุมชน,ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง

วาง
เปลา/ไม

ทํา
ประโยชน

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ
วางเปลา/

ไมทํา
ประโยชน

หมายเหตุ
เลขที่ดิน หนาสํารวจ ไร งาน ตร.วา

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ

ใช
ประโยชน

หลาย
ประเภท

บานเลขที่
ประเภท

สิ่งปลูกสราง
(ตามบัญชีกรมธนารักษ)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.)

ที่

30 ฉ 23081 158 998 แพรกหนามแดง 3 0 74 1,274.00 เลี้ยงสัตว

31 ฉ 24101 161 1161 แพรกหนามแดง 1 0 0 400.00 เลี้ยงสัตว

32 ฉ 24764 165 1253 แพรกหนามแดง 2 1 73 973.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว

33 ฉ 25171 167 1310 แพรกหนามแดง 1 0 10 410.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว

34 ฉ 25748 171 1391 แพรกหนามแดง 1 2 68 633.25 34.75 29 174 ม. 4 100บานเดี่ยว ไม 1 ชั้น 139.00 2,533.00   39.00     อาศัยอยูเองที่เหลือ

เปนการเลี้ยงสัตว

30 174/1 ม. 4 100บานเดี่ยว ตึก 1 ชั้น 100.00    ไมไดอาศัยอยูเอง

35 ฉ 17106 202 306 แพรกหนามแดง 2 1 48.05 948.05 เลี้ยงสัตว

36 ฉ 25970 174 4337 แพรกหนามแดง 2 1 16.09 916.09 ใหเชาเลี้ยงสัตว

37 ฉ 26219 175 1428 แพรกหนามแดง 3 0 5.06 1,205.06 ใหเชาทํานาขาว

38 ฉ 8183 1 707 แพรกหนามแดง 12 2 61.00 5,061.00 ใหเชาทํานาขาว

39 ฉ 4757 2 151 แพรกหนามแดง 14 2 9.00 5,809.00 ใหเชาทํานาขาว

40 ฉ 4761 3 155 แพรกหนามแดง 16 1 49 6,549.00 ทํานาขาว

41 ฉ 14080 4 1143 แพรกหนามแดง 21 2 91 8,691.00 ทํานาขาว



              แบบ ภ.ด.ส. 3

             ระวาง 4935 I 9272

องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง

ลักษณะ
สิ่งปลูกสราง

(ตึก/ไม/
ครึ่งตึกครึ่งไม)

ขนาดพื้นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสราง 
(ตร.ม.)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

สิ่งปลูกสราง 
(ป)

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง

ที่
ประเภท

ที่ดิน
เลขที่

เอกสารสิทธิ์

ตําแหนงที่ดิน

สถานที่ตั้ง(หมู
ที่/ชุมชน,ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง

วาง
เปลา/ไม

ทํา
ประโยชน

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ
วางเปลา/

ไมทํา
ประโยชน

หมายเหตุ
เลขที่ดิน หนาสํารวจ ไร งาน ตร.วา

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ

ใช
ประโยชน

หลาย
ประเภท

บานเลขที่
ประเภท

สิ่งปลูกสราง
(ตามบัญชีกรมธนารักษ)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.)

ที่

42 ฉ 4758 6 152 แพรกหนามแดง 7 3 41 3,141.00 ใหเชาทําาขาว

43 ฉ 4614 7 8 แพรกหนามแดง 7 3 13 3,113 ทํานาขาว

44 ฉ 14429 13 3019 แพรกหนามแดง 4 3 91 19,910.00 เลี้ยงสัตว

45 ฉ 4660 38 54 แพรกหนามแดง 38 0 44 5,644.00 ทํานาขาว

47 ฉ 4759 9 153 แพรกหนามแดง 6 2 92 2,692.00 ใหเชาทํานาขาว

48 ฉ 4768 10 1427 แพรกหนามแดง 2 3 78.07 1,178.07 ใหเชาทํานาขาว

49 ฉ 4760 11 154 แพรกหนามแดง 10 1 32 4,132.00 ใหเชาทํานาขาว

50 ฉ 4616 12 10 แพรกหนามแดง 6 0 9 2,409.00 ทํานาขาว

51 ฉ 6953 17 489 แพรกหนามแดง 3 0 74 1,274.00 ใชประโยชนอยางอื่น

52 ฉ 17336 29 405 แพรกหนามแดง 1 2 70.07 670.07 ใหเชาทํานาขาว

53 ฉ 17335 28 404 แพรกหนามแดง 0 2 27.08 227.08 ใหเชาทํานาขาว

54 ฉ 17334 27 403 แพรกหนามแดง 0 2 25.09 225.09 ใหเชาทํานาขาว

55 ฉ 17333 26 402 แพรกหนามแดง 0 2 24.01 224.01 ใหเชาทํานาขาว

56 ฉ 17457 34 378 แพรกหนามแดง 2 0 81 881.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว
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             ระวาง 4935 I 9272

องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง

ลักษณะ
สิ่งปลูกสราง

(ตึก/ไม/
ครึ่งตึกครึ่งไม)

ขนาดพื้นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสราง 
(ตร.ม.)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

สิ่งปลูกสราง 
(ป)

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง

ที่
ประเภท

ที่ดิน
เลขที่

เอกสารสิทธิ์

ตําแหนงที่ดิน

สถานที่ตั้ง(หมู
ที่/ชุมชน,ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง

วาง
เปลา/ไม

ทํา
ประโยชน

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ
วางเปลา/

ไมทํา
ประโยชน

หมายเหตุ
เลขที่ดิน หนาสํารวจ ไร งาน ตร.วา

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ

ใช
ประโยชน

หลาย
ประเภท

บานเลขที่
ประเภท

สิ่งปลูกสราง
(ตามบัญชีกรมธนารักษ)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.)

ที่

57 ฉ 4658 33 52 แพรกหนามแดง 4 1 28.02 1,728.02 ใหเชาลี้ยงสัตว

58 ฉ 17460 30 381 แพรกหนามแดง 1 1 96 596.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว

59 ฉ 17461 31 382 แพรกหนามแดง 2 1 62.08 962.08 ใหเชาเลี้ยงสัตว

60 ฉ 17462 32 383 แพรกหนามแดง 5 1 9 2,109.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว

61 ฉ 17459 36 380 แพรกหนามแดง 2 3 44.05 1,144.05 ใหเชาเลี้ยงสัตว

62 ฉ 4659 37 53 แพรกหนามแดง 15 0 76 6,076.00 เลี้ยงสัตว

63 ฉ 4761 39 156 แพรกหนามแดง 40 2 59 16,249 10.00 31 - 501คลังสินคา ไม 1 ชั้น 10.00 64,996.00 40.00 20 ใหเชาเลี้ยงสัตวและ

พื้นที่ไมเกิน 300 ตร.ม. และทําโรงเก็บอาหารสัตว

64 ฉ 4763 40 157
แพรกหนามแดง

38 2 93 15,470.68 22.32 32 - 100บานเดี่ยว ตึก 1 ชั้น 89.29
61,882.72

89.25 20 ใหนายพยอม ยนตศิริ เชา

อยูอาศัยและเชาเลี้ยงสัตว

65 ฉ 4764 41 158 แพรกหนามแดง 10 3 80 4,380.00 ทํานาขาว

66 ฉ 4765 42 159 แพรกหนามแดง 27 0 50 10,850.00 ใหเชาทํานา

67 ฉ 17294 44 316 แพรกหนามแดง 4 0 0 1,600.00 เลี้ยงสัตว

68 ฉ 17295 45 317 แพรกหนามแดง 4 0 0 1,600.00 เลี้ยงสัตว
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องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง

ลักษณะ
สิ่งปลูกสราง

(ตึก/ไม/
ครึ่งตึกครึ่งไม)

ขนาดพื้นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสราง 
(ตร.ม.)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

สิ่งปลูกสราง 
(ป)

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง

ที่
ประเภท

ที่ดิน
เลขที่

เอกสารสิทธิ์

ตําแหนงที่ดิน

สถานที่ตั้ง(หมู
ที่/ชุมชน,ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง

วาง
เปลา/ไม

ทํา
ประโยชน

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ
วางเปลา/

ไมทํา
ประโยชน

หมายเหตุ
เลขที่ดิน หนาสํารวจ ไร งาน ตร.วา

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ

ใช
ประโยชน

หลาย
ประเภท

บานเลขที่
ประเภท

สิ่งปลูกสราง
(ตามบัญชีกรมธนารักษ)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.)

ที่

69 ฉ 4810 46 204 แพรกหนามแดง 5 3 85.06 2,356.31
28.75

33 77/1 ม. 4 100บานเดี่ยว ตึก 1 ชั้น 115 9,425.24   85.00 30 อยูอาศัยเอง

34 ม. 4 100บานเดี่ยว ตึก 1 ชั้น 30.00 1 ใหญาติอยูอาศัย

70 ฉ 14632 47 3119 แพรกหนามแดง 5 1 19 2,119.00 เลี้ยงสัตว

71 ฉ 14633 48 3120 แพรกหนามแดง 4 1 47 1,747.00 เลี้ยงสัตว

72 ฉ 14634 49 3121 แพรกหนามแดง 5 1 51 2,151.00 ใหเชาทํานาขาว

73 ฉ 4663 50 1171 แพรกหนามแดง 10 2 90 4,290.00 ทํานาขาว

74 ฉ 4665 52 1119 แพรกหนามแดง 5 0 24 2,024.00 ทํานาขาว

75 ฉ 4664 51 58 แพรกหนามแดง 11 3 88 4,788.00 ใหเชาทํานาขาว

76 ฉ 10526 55 1163 แพรกหนามแดง 4 3 30.03 1,930.03 เลี้ยงสัตว

77 ฉ 14928 57 3201 แพรกหนามแดง 1 0 0 400.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว

78 ฉ 14929 56 3202 แพรกหนามแดง 1 0 0 400.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว

79 ฉ 4766 58 160 แพรกหนามแดง 6 1 31 2,531.00 ใหเชาทํานาขาว

80 ฉ 8987 59 812 แพรกหนามแดง 8 3 28 3,528.00 ทํานาขาว

81 ฉ 10265 60 1027 แพรกหนามแดง 5 1 93 2,193.00 ทํานาขาว
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องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง

ลักษณะ
สิ่งปลูกสราง

(ตึก/ไม/
ครึ่งตึกครึ่งไม)

ขนาดพื้นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสราง 
(ตร.ม.)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

สิ่งปลูกสราง 
(ป)

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง

ที่
ประเภท

ที่ดิน
เลขที่

เอกสารสิทธิ์

ตําแหนงที่ดิน

สถานที่ตั้ง(หมู
ที่/ชุมชน,ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง

วาง
เปลา/ไม

ทํา
ประโยชน

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ
วางเปลา/

ไมทํา
ประโยชน

หมายเหตุ
เลขที่ดิน หนาสํารวจ ไร งาน ตร.วา

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ

ใช
ประโยชน

หลาย
ประเภท

บานเลขที่
ประเภท

สิ่งปลูกสราง
(ตามบัญชีกรมธนารักษ)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.)

ที่

82 ฉ 10262 61 1028 แพรกหนามแดง 5 2 77 2,277.00 ทํานาขาว

83 ฉ 10258 62 1029 แพรกหนามแดง 7 3 12 3,112.000 เลี้ยงสัตว

84 ฉ 18628 63 564 แพรกหนามแดง 0 3 62 362.00 เลี้ยงสัตว

85 ฉ 10241 103 1034 แพรกหนามแดง 8 1 14 3,314.00 เลี้ยงสัตว

86 ฉ 25170 166 1309 แพรกหนามแดง 1 0 10 410.00 เลี้ยงสัตว

87 ฉ 18629 64 565 แพรกหนามแดง 6 1 07 2,507.00 เลี้ยงสัตว

88 ฉ 4768 65 162 แพรกหนามแดง 8 3 19 3,519.00 เลี้ยงสัตว

89 ฉ 4782 66 176 แพรกหนามแดง 34 2 32 13,811.81 20.19 35 - 100บานเดี่ยว ตึก 1 ชั้น 80.75 55,247.24 80.75 20 อยูอาศัย/เลี้ยงสัตว

90 ฉ 4783 67 177 แพรกหนามแดง 7 2 46 3,046.00 ทํานาขาว

91 ฉ 4769 68 163 แพรกหนามแดง 10 2 23 4,223.00 ทํานาขาว

92 ฉ 4770 69 164 แพรกหนามแดง 6 0 80 2,480.00 นางสายใจ ปานนก เชา

93 ฉ 4771 70 165 แพรกกหนามแดง 3 1 40 1,336.20 3.80 36 9 ม. 2 100บานเดี่ยว ตึก 1 ชั้น 15.00 5,344.80   15.00 20.00 อยูอาศัยและเชาเลี้ยงสัตว

ต.วันดาว

94 ฉ 4772 71 166 แพรกหนามแดง 9 3 36 3,936.00
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องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง

ลักษณะ
สิ่งปลูกสราง

(ตึก/ไม/
ครึ่งตึกครึ่งไม)

ขนาดพื้นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสราง 
(ตร.ม.)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

สิ่งปลูกสราง 
(ป)

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง

ที่
ประเภท

ที่ดิน
เลขที่

เอกสารสิทธิ์

ตําแหนงที่ดิน

สถานที่ตั้ง(หมู
ที่/ชุมชน,ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง

วาง
เปลา/ไม

ทํา
ประโยชน

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ
วางเปลา/

ไมทํา
ประโยชน

หมายเหตุ
เลขที่ดิน หนาสํารวจ ไร งาน ตร.วา

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ

ใช
ประโยชน

หลาย
ประเภท

บานเลขที่
ประเภท

สิ่งปลูกสราง
(ตามบัญชีกรมธนารักษ)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.)

ที่

95 ฉ 7168 72 542 แพรกหนามแดง 6 1 64 2,564.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว

96 ฉ 9059 73 823 แพรกหนามแดง 7 2 62 3,062.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว

97 ฉ 9060 74 824 แพรกหนามแดง 11 0 28 4,428.00 เลี้ยงสัตว

98 ฉ 9061 75 825 แพรกหนามแดง 2 1 16 916.00 เลี้ยงสัตว

99 ฉ 9062 76 826 แพรกหนามแดง 5 2 07 2,207.00 เลี้ยงสัตว

100 ฉ 4773 77 167 แพรกหนามแดง 5 2 12 2,212.00 เลี้ยงสัตว

101 ฉ 4784 78 178 แพรกหนามแดง 24 3 24 9,924.00 ใหเชาทํานาขาว

102 ฉ 12022 79 1288 แพรกหนามแดง 5 1 33 2,133.00 ทํานาขาว

103 ฉ 12023 80 1292 แพรกหนามแดง 4 2 13 1,813.00 เลี้ยงสัตว

105 ฉ 15230 89 3270 แพรกหนามแดง 0 0 73 73.00 เลี้ยงสัตว

106 ฉ 15231 90 3271 แพรกหนามแดง 0 0 68 68.00 เลี้ยงสัตว

107 ฉ 10378 82 1095 แพรกหนามแดง 0 1 23 123.00 เลี้ยงสัตว

108 ฉ 11996 84 171 แพรกหนามแดง 3 1 32 1,332.00 เลี้ยงสัตว

109 ฉ 12103 86 2460 แพรกหนามแดง 0 0 88 88.00 เลี้ยงสัตว
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องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง

ลักษณะ
สิ่งปลูกสราง

(ตึก/ไม/
ครึ่งตึกครึ่งไม)

ขนาดพื้นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสราง 
(ตร.ม.)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

สิ่งปลูกสราง 
(ป)

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง

ที่
ประเภท

ที่ดิน
เลขที่

เอกสารสิทธิ์

ตําแหนงที่ดิน

สถานที่ตั้ง(หมู
ที่/ชุมชน,ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง

วาง
เปลา/ไม

ทํา
ประโยชน

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ
วางเปลา/

ไมทํา
ประโยชน

หมายเหตุ
เลขที่ดิน หนาสํารวจ ไร งาน ตร.วา

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ

ใช
ประโยชน

หลาย
ประเภท

บานเลขที่
ประเภท

สิ่งปลูกสราง
(ตามบัญชีกรมธนารักษ)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.)

ที่

110 ฉ 4775 96 169 แพรกหนามแดง 16 3 56 6,619.50 61.80 74.70 37 51/1 ม. 4 100บานเดี่ยว ตึก 1 ชั้น 546.00 26,478.00 126.50 3 อยูอาศัย

38 ม. 4 100บานเดี่ยว ตึก 1 ชั้น 66.50 3 อยูอาศัย

39 ม. 4 100บานเดี่ยว ไม 1 ชั้น 21.00 3 อยูอาศัย

40 ม. 4 100บานเดี่ยว ไม 1 ชั้น 33.00 3 อยูอาศัย/บานกลางน้ํา

41 ม. 4 501คลังสินคา ไม 1 ชั้น 42.00 3 โรงเก็บของ

ม. 4 พื้นที่ไมเกิน 300 ตร.ม.

42 ม. 4 528โรงเลี้ยงสัตว ไม 1 ชั้น 139.50 3 คอกวัว

43 ม. 4 501คลังสินคา

พื้นที่ไมเกิน 300 ตร.ม. ไม 1 ชั้น 77.00 3 โรงฟาง

44 ม. 4 513โรงงาน ตึก 1 ชั้น 40.00 3 โรงนึ่งกอนเห็ด

111 ฉ 10246 102 1033 แพรกหนามแดง 5 0 0 2,000.00 ใหนายสมบัติ สนทอง

112 ฉ 10245 101 1030 แพรกหนามแดง 3 3 74 1,574.00 เชาอยูอาศัยและเชาเลี้ยงสัตว

113 ฉ 13293 100 2712 แพรกหนามแดง 5 3 46 2,346.00

114 ฉ 13292 99 2711 แพรกหนามแดง 2 3 50 1,150.00
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องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง

ลักษณะ
สิ่งปลูกสราง

(ตึก/ไม/
ครึ่งตึกครึ่งไม)

ขนาดพื้นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสราง 
(ตร.ม.)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

สิ่งปลูกสราง 
(ป)

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง

ที่
ประเภท

ที่ดิน
เลขที่

เอกสารสิทธิ์

ตําแหนงที่ดิน

สถานที่ตั้ง(หมู
ที่/ชุมชน,ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง

วาง
เปลา/ไม

ทํา
ประโยชน

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ
วางเปลา/

ไมทํา
ประโยชน

หมายเหตุ
เลขที่ดิน หนาสํารวจ ไร งาน ตร.วา

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ

ใช
ประโยชน

หลาย
ประเภท

บานเลขที่
ประเภท

สิ่งปลูกสราง
(ตามบัญชีกรมธนารักษ)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.)

ที่

115 ฉ 13291 98 2710 แพรกหนามแดง 11 3 97 4,779.10 17.90 77/2 ม. 4 บานเดี่ยว ไม 1 ชั้น 71.50 19,116.40 71.50 15

116 ฉ 10240 104 1032 แพรกหนามแดง 6 1 89 2,589.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว

117 ฉ 10257 105 1031 แพรกหนามแดง 9 0 45 3,613.00 32.00 45 ม. 4 บานเดี่ยว ไม 1 ชั้น 128.00 14,452.00 128.00 8 อยูอาศัย/เลี้ยงสัตว

118 ฉ 8775 106 1211 แพรกหนามแดง 34 0 45 13,645.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว

119 ฉ 14307 109 1212 แพรกหนามแดง 1 0 0 400.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว

120 ฉ 10497 117 1042 แพรกหนามแดง 7 3 66 3,166.00 เลี้ยงสัตว

121 ฉ 11366 118 1177 แพรกหนามแดง 9 2 02 3,802.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว

122 ฉ 10499 119 1043 แพรกหนามแดง 3 0 0 1,200.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว

123 ฉ 10498 120 1044 แพรกหนามแดง 11 0 59 4,459.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว

124 ฉ 10380 121 1049 แพรกหนามแดง 5 0 93 2,093.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว

125 ฉ 12591 122 2592 แพรกหนามแดง 7 3 01 3,101.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว

126 ฉ 10249 129 1308 แพรกหนามแดง 1 1 10 510.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว

127 ฉ 10242 130 1085 แพรกหนามแดง 2 2 04 1,004.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว

128 ฉ 10255 131 1086 แพรกหนามแดง 1,045.00 เลี้ยงสัตว



              แบบ ภ.ด.ส. 3

             ระวาง 4935 I 9272

องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง

ลักษณะ
สิ่งปลูกสราง

(ตึก/ไม/
ครึ่งตึกครึ่งไม)

ขนาดพื้นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสราง 
(ตร.ม.)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

สิ่งปลูกสราง 
(ป)

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง

ที่
ประเภท

ที่ดิน
เลขที่

เอกสารสิทธิ์

ตําแหนงที่ดิน

สถานที่ตั้ง(หมู
ที่/ชุมชน,ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง

วาง
เปลา/ไม

ทํา
ประโยชน

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ
วางเปลา/

ไมทํา
ประโยชน

หมายเหตุ
เลขที่ดิน หนาสํารวจ ไร งาน ตร.วา

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ

ใช
ประโยชน

หลาย
ประเภท

บานเลขที่
ประเภท

สิ่งปลูกสราง
(ตามบัญชีกรมธนารักษ)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.)

ที่

129 ฉ 7585 139 609 แพรกหนามแดง 14 1 85 5,785.00 ใหชาเลี้ยงสัตว

130 ฉ 10520 144 1129 แพรกหนามแดง 9 0 06 3,606.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว

131 ฉ 14301 140 2973 แพรกหนามแดง 1 3 27 727.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว

132 ฉ 10522 142 1122 แพรกหนามแดง 11 1 51 4,551.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว

133 ฉ 10489 143 1123 แพรกหนามแดง 12 2 93 5,093.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว

134 ฉ 7375 125 2572 แพรกหนามแดง 20 1 01 8,101.00 นายปญญา พวงสารญเชา

135 ฉ 12593 124 2594 แพรกหนามแดง 9 2 12 3,806.70 5.30 46 ม. 4 บานเดี่ยว ไม 1 ชั้น 21.00 15,226.80 21.00 5 ใหเชาเลี้ยงสัตว/เก็บอาหาร

136 ฉ 12592 123 2593 แพรกหนามแดง 11 1 56 4,556.00 ใหเชาเลี้ยงสัตว

137 ฉ 4761 3 155 แพรกหนามแดง 16 1 49 6,549.00 ทํานาขาว

137 ฉ 19814 54 700 แพรกหนามแดง 2 2 0 6,549.00 47 78 ม. 4

400ตึกแถว ตึก 2 ชั้น ชั้นที่ 1 650.00      14 ทิ้งไววางเปลา

หลังที่ 1 ชั้นที่ 2 650.00      



              แบบ ภ.ด.ส. 3

             ระวาง 4935 I 9272

องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง

ลักษณะ
สิ่งปลูกสราง

(ตึก/ไม/
ครึ่งตึกครึ่งไม)

ขนาดพื้นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสราง 
(ตร.ม.)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

สิ่งปลูกสราง 
(ป)

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง

ที่
ประเภท

ที่ดิน
เลขที่

เอกสารสิทธิ์

ตําแหนงที่ดิน

สถานที่ตั้ง(หมู
ที่/ชุมชน,ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง

วาง
เปลา/ไม

ทํา
ประโยชน

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ
วางเปลา/

ไมทํา
ประโยชน

หมายเหตุ
เลขที่ดิน หนาสํารวจ ไร งาน ตร.วา

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ

ใช
ประโยชน

หลาย
ประเภท

บานเลขที่
ประเภท

สิ่งปลูกสราง
(ตามบัญชีกรมธนารักษ)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.)

ที่

48 400ตึกแถว ตึก

หลังที่ 2 2 ชั้น

ชั้นที่ 1 650.00      14 ทิ้งไววางเปลา

ชั้นที่ 2 650.00      

49 400ตึกแถว ตึก 2 ชั้น

หลังที่ 3 ชั้นที่ 1 650.00      14 ทิ้งไววางเปลา

ชั้นที่ 2 650.00      



              แบบ ภ.ด.ส. 3

             ระวาง 4935 I 9272

องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง

ลักษณะ
สิ่งปลูกสราง

(ตึก/ไม/
ครึ่งตึกครึ่งไม)

ขนาดพื้นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสราง 
(ตร.ม.)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

สิ่งปลูกสราง 
(ป)

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง

ที่
ประเภท

ที่ดิน
เลขที่

เอกสารสิทธิ์

ตําแหนงที่ดิน

สถานที่ตั้ง(หมู
ที่/ชุมชน,ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง

วาง
เปลา/ไม

ทํา
ประโยชน

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ
วางเปลา/

ไมทํา
ประโยชน

หมายเหตุ
เลขที่ดิน หนาสํารวจ ไร งาน ตร.วา

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ

ใช
ประโยชน

หลาย
ประเภท

บานเลขที่
ประเภท

สิ่งปลูกสราง
(ตามบัญชีกรมธนารักษ)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.)

ที่



              แบบ ภ.ด.ส. 3

             ระวาง 4935 I 9272

องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง

ลักษณะ
สิ่งปลูกสราง

(ตึก/ไม/
ครึ่งตึกครึ่งไม)

ขนาดพื้นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสราง 
(ตร.ม.)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

สิ่งปลูกสราง 
(ป)

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง

ที่
ประเภท

ที่ดิน
เลขที่

เอกสารสิทธิ์

ตําแหนงที่ดิน

สถานที่ตั้ง(หมู
ที่/ชุมชน,ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง

วาง
เปลา/ไม

ทํา
ประโยชน

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ
วางเปลา/

ไมทํา
ประโยชน

หมายเหตุ
เลขที่ดิน หนาสํารวจ ไร งาน ตร.วา

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ

ใช
ประโยชน

หลาย
ประเภท

บานเลขที่
ประเภท

สิ่งปลูกสราง
(ตามบัญชีกรมธนารักษ)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.)

ที่



              แบบ ภ.ด.ส. 3

             ระวาง 4935 I 9272

องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง

ลักษณะ
สิ่งปลูกสราง

(ตึก/ไม/
ครึ่งตึกครึ่งไม)

ขนาดพื้นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสราง 
(ตร.ม.)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

สิ่งปลูกสราง 
(ป)

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง

ที่
ประเภท

ที่ดิน
เลขที่

เอกสารสิทธิ์

ตําแหนงที่ดิน

สถานที่ตั้ง(หมู
ที่/ชุมชน,ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง

วาง
เปลา/ไม

ทํา
ประโยชน

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ
วางเปลา/

ไมทํา
ประโยชน

หมายเหตุ
เลขที่ดิน หนาสํารวจ ไร งาน ตร.วา

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ

ใช
ประโยชน

หลาย
ประเภท

บานเลขที่
ประเภท

สิ่งปลูกสราง
(ตามบัญชีกรมธนารักษ)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.)

ที่



              แบบ ภ.ด.ส. 3

             ระวาง 4935 I 9272

องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง

ลักษณะ
สิ่งปลูกสราง

(ตึก/ไม/
ครึ่งตึกครึ่งไม)

ขนาดพื้นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสราง 
(ตร.ม.)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

สิ่งปลูกสราง 
(ป)

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง

ที่
ประเภท

ที่ดิน
เลขที่

เอกสารสิทธิ์

ตําแหนงที่ดิน

สถานที่ตั้ง(หมู
ที่/ชุมชน,ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง

วาง
เปลา/ไม

ทํา
ประโยชน

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ
วางเปลา/

ไมทํา
ประโยชน

หมายเหตุ
เลขที่ดิน หนาสํารวจ ไร งาน ตร.วา

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ

ใช
ประโยชน

หลาย
ประเภท

บานเลขที่
ประเภท

สิ่งปลูกสราง
(ตามบัญชีกรมธนารักษ)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.)

ที่
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             ระวาง 4935 I 9272

องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง

ลักษณะ
สิ่งปลูกสราง

(ตึก/ไม/
ครึ่งตึกครึ่งไม)

ขนาดพื้นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสราง 
(ตร.ม.)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

สิ่งปลูกสราง 
(ป)

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง

ที่
ประเภท

ที่ดิน
เลขที่

เอกสารสิทธิ์

ตําแหนงที่ดิน

สถานที่ตั้ง(หมู
ที่/ชุมชน,ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง

วาง
เปลา/ไม

ทํา
ประโยชน

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ
วางเปลา/

ไมทํา
ประโยชน

หมายเหตุ
เลขที่ดิน หนาสํารวจ ไร งาน ตร.วา

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ

ใช
ประโยชน

หลาย
ประเภท

บานเลขที่
ประเภท

สิ่งปลูกสราง
(ตามบัญชีกรมธนารักษ)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.)

ที่
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องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง

ลักษณะ
สิ่งปลูกสราง

(ตึก/ไม/
ครึ่งตึกครึ่งไม)

ขนาดพื้นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสราง 
(ตร.ม.)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.)

อายุโรงเรือน
หรือ

สิ่งปลูกสราง 
(ป)

รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง

ที่
ประเภท

ที่ดิน
เลขที่

เอกสารสิทธิ์

ตําแหนงที่ดิน

สถานที่ตั้ง(หมู
ที่/ชุมชน,ตําบล)

จํานวนเนื้อที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง

วาง
เปลา/ไม

ทํา
ประโยชน

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ
วางเปลา/

ไมทํา
ประโยชน

หมายเหตุ
เลขที่ดิน หนาสํารวจ ไร งาน ตร.วา

ประกอบ
เกษตรกรรม

อยูอาศัย อื่นๆ

ใช
ประโยชน

หลาย
ประเภท

บานเลขที่
ประเภท

สิ่งปลูกสราง
(ตามบัญชีกรมธนารักษ)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ว.)

ที่
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องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง

ลักษณะ
สิ่งปลูกสราง

(ตึก/ไม/
ครึ่งตึกครึ่งไม)

ขนาดพื้นที่
รวมของสิ่ง
ปลูกสราง 
(ตร.ม.)

ลักษณะการทําประโยชน (ตร.ม.)
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