


แบบ ภ.ด.ส. 3

ชุดที่ 1 หมูท่ี่1 โซน 05C,D,F,A

1 โฉนด 24567 33 1260 ม.1 0 1 49 129.05 20.00 0.00 0.00 0.00 1 189/2 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว ช้ันที่ 1 80.00 0 80 0 0 23 0

2 โฉนด 24406 531 1254 ม.1 0 2 69 178.54 90.50 0.00 0.00 0.00 2 146 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว ช้ันที่ 1 140.00 0 140 0 0 20 0

3 โฉนด 24408 503 1255 ม.1 0 1 90 182.03 8.00 0.00 0.00 0.00 3 146/3 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว ช้ันที่ 1 80.00 0 80 0 0 20 0

4 โฉนด 92854 510 5431 ม.1 1 0 53 0.00 0.00 453.05 0.00 0.00 4 146/4 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว ช้ันที่ 1 80.00 0 80 0 0 20 0

5 โฉนด 6220 509 1155 ม.1 3 1 66 0.00 0.00 1,366.07 0.00 0.00 5 223 501  คลังสินค้า พท.ไม่เกิน.300 ตร.ม. ตึก ช้ันเดียว 0 1,820.00 0 0 1820 0 10 โรงเก็บไม้

6 โฉนด 6221 512 1154 ม.1 0 0 32 32.04 0.00 0.00 0.00 0.00 6 147 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 90.00 0 90 0 0 30 0

7 โฉนด 86669 238 4785 ม.1 0 2 94 0.00 0.00 0.00 0.00 294.00 7 148/3 100  บ้านเด่ียว ตึก 2 ช้ัน 0 96.00 0 96 0 0 20 0

8 โฉนด 86670 239 4786 ม.1 0 0 92 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00 0 0 0 0 0 16.00 0 16 0 0 20 0

9 โฉนด 86671 240 4787 ม.1 0 1 20 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 8 148/2 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 96.00 0 96 0 0 30 0

10 โฉนด 85595 177 4694 ม.1 0 1 17 94.50 22.50 0.00 0.00 0.00 9 148/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 240.00 0 240 0 0 30 0

11 โฉนด 85596 178 4695 ม.1 0 0 65 37.50 27.50 0.00 0.00 0.00 10 213/3 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 72.00 54 18 0 0 30 0

12 โฉนด 86665 179 4781 ม.1 0 0 53 29.00 24.00 0.00 0.00 0.00 11 229 100  บ้านเด่ียว ตึก 2 ช้ัน 0 189.00 0 0 189 0 10 0

13 โฉนด 86666 180 4782 ม.1 0 0 84 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 6 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 120.00 0 120 0 0 30 บ้าน

14 โฉนด 86668 237 4784 ม.1 1 2 0 540.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 18.00 0 18 0 0 14 ที่ท าผ้าบาติก

15 โฉนด 92860 513 5429 ม.1 0 2 19 201.06 18.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 108.00 0 108 0 0 14 ศูนยเ์รยีนรู้

16 โฉนด 92861 514,11 5430 ม.1 0 2 61 261.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 48.00 0 48 0 0 14 ศาลา

17 โฉนด 45719 5 1662 ม.1 4 0 52 1,578.50 73.50 0.00 0.00 0.00 13 207/1 100  บ้านเด่ียว ไม้ 2 ช้ัน 0 48.00 0 48 0 0 39 0

18 โฉนด 6836 519 1146 ม.1 2 1 13 0.00 0.00 0.00 0.00 913.05 14 206/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 36.00 0 36 0 0 39 0

19 โฉนด 6835 521 1145 ม.1 2 0 84 884.06 0.00 0.00 0.00 0.00 15 206/3 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 100.00 0 100 0 0 39 0

20 โฉนด 100009 532 5666 ม.1 0 0 53 0.00 53.05 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 54.00 0 54 0 0 42 206/3

21 โฉนด 47062 528 1401 ม.1 0 0 79 0.00 79.06 0.00 0.00 0.00 16 217 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 60.00 0 60 0 0 30 0

22 โฉนด 100010 533 5667 ม.1 0 0 47 47.03 0.00 0.00 0.00 0.00 17 222 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 69.00 0 0 69 0 30 0

23 โฉนด 47063 529 1402 ม.1 1 0 23 398.09 25.00 0.00 0.00 0.00 18 216 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 108.00 0 0 108 0 24 0

24 โฉนด 86165 161 4287 ม.1 0 1 96 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 215/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 280.00 0 248 32 0 14 อู่ซ่อมรถ

25 โฉนด 40255 6 1678 ม.1 0 1 91 0.00 0.00 0.00 0.00 191.00 20 216/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 72.00 0 72 0 0 30 0
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26 โฉนด 45713 203 1610 ม.1 0 1 12 97.00 15.00 0.00 0.00 0.00 21 40/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 40.00 0 40 0 0 30 0

27 โฉนด 40253 275 1680 ม.1 2 1 47 935.50 0.00 11.50 0.00 0.00 0 0 0 0 0 48.00 48 0 0 0 30 เลี้ยงสัตว

28 โฉนด 45711 188 1608 ม.1 0 1 10 83.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 60.00 60 0 0 0 30 0

29 โฉนด 45712 189 1609 ม.1 1 0 57 439.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 54.00 54 0 0 0 30 0

30 โฉนด 45710 187 1607 ม.1 0 1 32 0.00 124.00 8.00 0.00 0.00 22 215/3 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 90.00 0 90 0 0 30 0

31 โฉนด 41092 186 1614 ม.1 4 0 21 802.00 819.00 0.00 0.00 0.00 23 250 100  บ้านเด่ียว ไม้ 2 ช้ัน 0 48.00 0 48 0 0 32 0

32 โฉนด 45718 185 1623 ม.1 2 0 85 862.50 22.50 0.00 0.00 0.00 24 214/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 90.00 0 90 0 0 32 0

33 โฉนด 45717 184 1622 ม.1 2 0 36 836.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 120.00 0 120 0 0 32 0

34 โฉนด 45716 4 1621 ม.1 2 1 4 904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 213 100  บ้านเด่ียว ตึก 2 ช้ัน 0 288.00 0 288 0 0 34 0

35 โฉนด 39060 3 1588 ม.1 3 3 50 1,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 213/10 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 108.00 0 108 0 0 14 0

36 โฉนด 75409 235 2314 ม.1 0 2 30 218.02 12.00 0.00 0.00 0.00 27 213/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 216.00 0 216 0 0 22 0

37 โฉนด 45709 2 1591 ม.1 5 3 17 2,264.50 52.50 0.00 0.00 0.00 28 213/2 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 60.00 0 60 0 0 34 0

38 โฉนด 45714 1 1611 ม.1 0 3 3 231.06 72.00 0.00 0.00 0.00 29 213/6 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 160.00 0 160 0 0 34 0

39 โฉนด 90184 183 5366 ม.1 0 0 94 0.00 94.00 0.00 0.00 0.00 30 251 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 48.00 0 48 0 0 22 0

40 โฉนด 90186 185 5368 ม.1 0 3 47 293.00 54.00 0.00 0.00 0.00 31 257 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 108.00 0 108 0 0 14 0

41 โฉนด 90187 186 5369 ม.1 0 0 99 84.00 15.00 0.00 0.00 0.00 32 253/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 96.00 0 96 0 0 14 253/1

42 โฉนด 90189 188 90189 ม.1 0 3 14 274.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 96.00 0 96 0 0 14 260/5

43 โฉนด 41088 202 1571 ม.1 0 0 78 66.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 80.00 0 80 0 0 14 260/3

44 โฉนด 39072 182 1601 ม.1 2 1 42 915.00 27.00 0.00 0.00 0.00 33 260/2 100  บ้านเด่ียว ไม้ 2 ช้ัน 0 30.00 0 30 0 0 40 260/2

45 โฉนด 39418 183 1617 ม.1 1 0 55 455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 60.00 0 60 0 0 40 260

46 โฉนด 39419 191 1615 ม.1 0 2 74 206.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 36.00 0 36 0 0 39 260

47 โฉนด 2312 468 0 ม.1 0 1 30 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 50.00 0 50 0 0 14 0

48 โฉนด 41093 192 1616 ม.1 0 3 80 356.00 24.00 0.00 0.00 0.00 34 259 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 96.00 0 96 0 0 39 0

49 โฉนด 3906 193 1598 ม.1 0 1 68 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 259/2 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 96.00 0 96 0 0 39 0

50 โฉนด 39070 195 1599 ม.1 0 2 29 205.00 24.00 0.00 0.00 0.00 36 39068 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 108.00 0 108 0 0 14 0



แบบ ภ.ด.ส. 3

ชุดที่ 1 หมูท่ี่1 โซน 05C,D,F,A

ว่างเปล่า/
ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ
สิ่งปลูกสรา้ง

(ตึก/ไม้/
ครึ่งตึกครึ่งไม)้

ขนาดพ้ืนที่รวมของ
สิ่งปลูกสรา้ง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท
ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการที่ดิน

ประเภทที่ดิน
ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน
ที่

อ่ืนๆเลขที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

รายการสิ่งปลูกสรา้ง

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

ต าแหน่งที่ดิน

หมายเหตุ
ประเภท

สิ่งปลูกสรา้ง
(ตามบัญชีกรมธนารกัษ์)

จ านวนเน้ือที่ดิน
อายโุรงเรอืน

หรอื
สิ่งปลูกสรา้ง 

(ปี)
ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆตร.วา

สถานที่ต้ัง(หมู่ที/่ชุม
ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ที่ บ้านเลขที่

51 โฉนด 39068 194 1597 ม.1 0 1 39 44.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 132.00 0 126 6 0 14 259/2มีรา้นค้า

52 โฉนด 39064 215 1593 ม.1 0 1 15 91.00 24.00 0.00 0.00 0.00 37 39064 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 96.00 0 96 0 0 14 0

53 โฉนด 39065 39065 1594 ม.1 1 0 2 378.00 24.00 0.00 0.00 0.00 38 39065 100  บ้านเด่ียว ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ช้ัน 0 96.00 0 96 0 0 14 0

54 โฉนด 39063 39063 190 ม.1 0 1 66 166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39 221 100  บ้านเด่ียว ไม้ ช้ันเดียว 0 48.00 0 48 0 0 22 0

55 โฉนด 41091 206 1613 ม.1 0 2 9 197.00 12.00 0.00 0.00 0.00 40 236 100  บ้านเด่ียว ครึ่งตึกครึ่งไม้ ช้ันเดียว 0 180.00 0 180 0 0 22 0

56 โฉนด 2295 207 1585 ม.1 0 2 68 268.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 150.00 0 150 0 0 22 รดีู ยามา235

57 โฉนด 39058 208 1586 ม.1 1 1 19 354.00 165.00 0.00 0.00 0.00 41 237 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 90.00 0 90 0 0 20 237

58 โฉนด 39062 209 1590 ม.1 0 2 33 0.00 0.00 0.00 0.00 233.00 0 0 0 0 0 72.00 0 72 0 0 20 237/1

59 โฉนด 39059 211 1587 ม.1 0 2 98 103.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 90.00 0 90 0 0 20 237/2

60 โฉนด 39061 210 1589 ม.1 0 1 26 110.00 16.00 0.00 0.00 0.00 42 252 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 64.00 0 64 0 0 20 0

61 โฉนด 39410 212 1627 ม.1 0 1 7 80.00 27.00 0.00 0.00 0.00 43 238 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 108.00 0 108 0 0 20 0

62 โฉนด 39066 213 1595 ม.1 0 2 65 139.00 126.00 0.00 0.00 0.00 44 255/1 100  บ้านเด่ียว ครึ่งตึกครึ่งไม้ ช้ันเดียว 0 80.00 0 80 0 0 17 255/1

63 โฉนด 39067 216 1596 ม.1 0 1 79 161.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 160.00 0 160 0 0 17 255/2

64 โฉนด 36992 143 1552 ม.1 0 3 77 377.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 255 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 72.00 0 72 0 0 20 0

65 โฉนด 61009 296 224 ม.1 0 0 69 69.09 0.00 0.00 0.00 0.00 46 255 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 40.00 0 40 0 0 37 0

66 โฉนด 61010 297 2225 ม.1 0 0 51 11.02 40.00 0.00 0.00 0.00 47 245/3 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 120.00 0 120 0 0 14 0

67 โฉนด 61012 299 2227 ม.1 0 0 47 47.04 0.00 0.00 0.00 0.00 48 243 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 120.00 0 120 0 0 14 0

68 โฉนด 37471 141 1554 ม.1 0 0 37 37.09 0.00 0.00 0.00 0.00 49 253 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 96.00 0 96 0 0 14 0

69 โฉนด 61011 61011 298 ม.1 0 0 48 18.09 30.00 0.00 0.00 0.00 50 239 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 80.00 0 80 0 0 14 0

70 โฉนด 37415 37415 1555 ม.1 0 0 82 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 72.00 0 72 0 0 14 0

71 โฉนด 37470 37470 139 ม.1 0 3 40 310.00 30.00 0.00 0.00 0.00 51 232 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 80.00 0 80 0 0 14 0

72 โฉนด 37414 37414 145 ม.1 0 1 51 127.00 24.00 0.00 0.00 0.00 52 235/1 100  บ้านเด่ียว ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ช้ัน 0 160.00 0 136 24 0 17 235/1

73 โฉนด 36986 1548 146 ม.1 0 1 28 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 36.00 0 36 0 0 234/3

74 โฉนด 36990 1543 147 ม.1 0 2 34 157.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 72.00 0 72 0 0 234/1

75 โฉนด 37413 150 1544 ม.1 0 2 41 241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 72.00 0 72 0 0 234/2



แบบ ภ.ด.ส. 3

ชุดที่ 1 หมูท่ี่1 โซน 05C,D,F,A

ว่างเปล่า/
ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ
สิ่งปลูกสรา้ง

(ตึก/ไม้/
ครึ่งตึกครึ่งไม)้

ขนาดพ้ืนที่รวมของ
สิ่งปลูกสรา้ง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท
ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการที่ดิน

ประเภทที่ดิน
ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน
ที่

อ่ืนๆเลขที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

รายการสิ่งปลูกสรา้ง

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

ต าแหน่งที่ดิน

หมายเหตุ
ประเภท

สิ่งปลูกสรา้ง
(ตามบัญชีกรมธนารกัษ์)

จ านวนเน้ือที่ดิน
อายโุรงเรอืน

หรอื
สิ่งปลูกสรา้ง 

(ปี)
ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆตร.วา

สถานที่ต้ัง(หมู่ที/่ชุม
ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ที่ บ้านเลขที่

76 โฉนด 40249 156 1539 ม.1 1 1 51 245.58 305.50 0.00 0.00 0.00 53 234 100  บ้านเด่ียว ไม้ ช้ันเดียว 0 48.00 0 48 0 0 17 0

77 โฉนด 40250 157 1538 ม.1 1 2 32 600.00 26.00 6.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 120.00 0 120 0 0 17 0

78 โฉนด 40236 158 1537 ม.1 0 3 25 245.00 80.00 0.00 0.00 0.00 54 223/2 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 54.00 0 0 54 0 17 ให้เช่า

79 โฉนด 40237 159 1536 ม.1 0 2 81 0.00 0.00 281.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 36.00 0 0 36 0 17 ให้เช่า

80 โฉนด 40238 160 1535 ม.1 0 2 73 248.00 25.00 0.00 0.00 0.00 55 222 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 100.00 0 100 0 0 22 0

81 โฉนด 40252 219 1689 ม.1 0 1 86 168.50 17.50 0.00 0.00 0.00 56 224 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 70.00 0 70 0 0 22 0

82 โฉนด 40263 223 1693 ม.1 0 2 21 0.00 221.00 0.00 0.00 0.00 57 12 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 58.50 0 59 0 0 22 0

83 โฉนด 40262 224 1694 ม.1 0 1 13 29.49 66.63 16.88 0.00 0.00 58 1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 81.00 0 0 81 0 12 บ้านเข่า

84 โฉนด 40261 225 1695 ม.1 0 0 98 61.19 36.81 0.00 0.00 0.00 59 233 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 67.50 0 68 0 0 20 0

85 โฉนด 80173 341 2769 ม.1 0 1 24 86.50 37.50 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 266.50 0 0 267 0 20 รา้นค้า

86 โฉนด 40260 226 1696 ม.1 0 1 99 199.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 231 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 147.25 0 147 0 0 20 0

87 โฉนด 56783 294 2220 ม.1 1 0 68 430.80 37.50 0.00 0.00 0.00 61 229 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 150.00 0 150 0 0 20 0

88 โฉนด 39040 128 1564 ม.1 2 1 80 532.00 448.00 0.00 0.00 0.00 62 247 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 150.00 0 150 0 0 16 0

89 โฉนด 39038 130 1562 ม.1 0 1 1 89.00 12.00 0.00 0.00 0.00 63 245 100  บ้านเด่ียว ไม้ ช้ันเดียว 0 80.00 0 80 0 0 14 0

90 โฉนด 39039 129 1563 ม.1 0 0 82 73.00 9.00 0.00 0.00 0.00 64 245/1 100  บ้านเด่ียว ไม้ ช้ันเดียว 0 192.00 0 192 0 0 27 0

91 โฉนด 132 132 1560 ม.1 0 0 78 0.00 78.00 0.00 0.00 0.00 65 245/2 100  บ้านเด่ียว ครึ่งตึกครึ่งไม้ ช้ันเดียว 0 90.00 0 90 0 0 14 0

92 โฉนด 131 131 1561 ม.1 0 0 59 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66 245/4 100  บ้านเด่ียว ครึ่งตึกครึ่งไม้ ช้ันเดียว 0 90.00 0 90 0 0 12 0

93 โฉนด 64288 324 2482 ม.1 0 3 22 309.50 12.50 0.00 0.00 0.00 67 87/2 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 48.00 0 48 0 0 24 0

94 โฉนด 69709 323 2255 ม.1 1 2 90 438.00 252.00 0.00 0.00 0.00 68 260/5 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 36.00 0 36 0 0 14 0

95 โฉนด 62291 327 2485 ม.1 1 2 51 639.00 12.00 0.00 0.00 0.00 69 244/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 48.00 0 48 0 0 14 0

96 โฉนด 64290 326 2484 ม.1 1 3 30 718.00 12.00 0.00 0.00 0.00 70 67/2 100  บ้านเด่ียว ตึก 0 0 50.00 0 50 0 0 14 0

97 โฉนด 100823 256 5723 ม.1 0 0 50 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71 69 100  บ้านเด่ียว ตึก 0 0 50.00 0 50 0 0 13 0

98 โฉนด 101621 362 5743 ม.1 0 1 18 118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72 69/1 100  บ้านเด่ียว ตึก 0 0 100.00 0 100 0 0 17 0

99 โฉนด 96579 348 5525 ม.1 0 1 23 123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73 69/2 100  บ้านเด่ียว ตึก 0 0 50.00 0 50 0 0 22 0

100 โฉนด 101620 361 5742 ม.1 0 0 62 46.00 16.00 0.00 0.00 0.00 74 233 100  บ้านเด่ียว ตึก 0 0 48.00 0 48 0 0 0
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101 โฉนด 102565 364 5780 ม.1 0 0 63 0.00 63.00 0.00 0.00 0.00 75 251 100  บ้านเด่ียว ตึก 0 0 48.00 0 48 0 0 14 0

102 โฉนด 96578 347 5524 ม.1 0 0 74 55.50 18.50 0.00 0.00 0.00 76 214/1 100  บ้านเด่ียว ตึก 0 0 64.00 0 64 0 0 22 0

103 โฉนด 102568 367 5783 ม.1 0 0 35 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 77 213/3 100  บ้านเด่ียว ตึก 0 0 72.00 0 72 0 0 22 0

104 โฉนด 102567 366 5782 ม.1 0 0 58 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 78 105 100  บ้านเด่ียว ตึก 0 0 168.00 0 168 0 0 ยงัไม่เสรจ็

105 โฉนด 96584 196 5530 ม.1 0 2 15 119.00 96.00 0.00 0.00 0.00 79 229 100  บ้านเด่ียว ตึก 0 0 68.00 0 0 68 0 บ้านเช่า

106 โฉนด 39391 18 1671 ม.1 0 2 5 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 68.00 0 0 68 0 บ้านเช่า

107 โฉนด 39394 14 1668 ม.1 0 1 18 118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 206/6 513  โรงงาน ตึก ช้ันเดียว 0 660.00 0 0 660 0 21 0

108 โฉนด 39395 15 1667 ม.1 0 1 26 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81 206/6 513  โรงงาน ตึก ช้ันเดียว 0 660.00 0 0 660 0 21 0

109 โฉนด 100822 255 5722 ม.1 0 0 54 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 82 206/4 513  โรงงาน ตึก ช้ันเดียว 0 360.00 0 0 360 0 21 0

110 โฉนด 96585 197 5531 ม.1 0 0 55 0.00 0.00 55.05 0.00 0.00 83 206/4 513  โรงงาน ตึก ช้ันเดียว 0 2,000.00 0 0 2000 0 21 0

111 โฉนด 6152 504 1158 ม.1 1 2 60 0.00 0.00 660.02 0.00 0.00 84 206/4 513  โรงงาน ตึก ช้ันเดียว 0 3,600.00 0 0 3600 0 21 0

112 โฉนด 6152 504 1158 ม.1 1 2 60 0.00 0.00 660.02 0.00 0.00 0 0 0 0 0 234.00 0 0 234 0 21 0

113 โฉนด 6165 507 1157 ม.1 2 0 36 0.00 0.00 836.08 0.00 0.00 85 206/4 513  โรงงาน ตึก ช้ันเดียว 0 1,152.00 0 1152 0 0 21 0

114 โฉนด 6166 508 1156 ม.1 1 1 26 0.00 0.00 526.01 0.00 0.00 86 206/4 513  โรงงาน ตึก ช้ันเดียว 0 6,144.00 0 0 6144 0 21 0

115 โฉนด 69711 147 2257 ม.1 1 2 65 0.00 0.00 665.07 0.00 0.00 87 206/4 513  โรงงาน ตึก ช้ันเดียว 0 2,000.00 0 0 2000 0 21 0

116 โฉนด 6827 529 1143 ม.1 2 0 84 0.00 0.00 884.00 0.00 0.00 88 206/4 516  อาคารพาณชิย ์(โฮมออฟฟิศ) ตึก 3 ช้ัน ช้ันที่ 1 79.98 0 0 80 0 21 0

117 โฉนด 32275 528 1364 ม.1 1 2 0 0.00 0.00 600.09 0.00 0.00 0 0 0 0 ช้ันที่ 2 79.98 0 0 80 0 21 ไว้เก็บของ

118 โฉนด 32278 527 1363 ม.1 1 2 53 0.00 0.00 653.03 0.00 0.00 0 0 0 0 ช้ันที่ 3 79.98 0 0 80 0 21 ไว้เก็บของ

119 โฉนด 32280 526 1366 ม.1 0 2 63 0.00 0.00 263.05 0.00 0.00 89 206/4 513  โรงงาน ตึก ช้ันเดียว 0 9,160.00 0 0 9160 0 21 โรงไม้อัด

120 โฉนด 32279 525 1359 ม.1 0 0 98 0.00 0.00 98.05 0.00 0.00 90 206/4 501  คลังสินค้า พท.ไม่เกิน.300 ตร.ม. ตึก ช้ันเดียว 0 936.00 0 0 936 0 21 บ.หาดทิพย์

121 โฉนด 1360 509 1360 ม.1 2 0 91 0.00 0.00 891.02 0.00 0.00 91 67/1 100  บ้านเด่ียว ครึ่งตึกครึ่งไม้ ช้ันเดียว 0 150.00 0 150 0 0 17 0

122 โฉนด 32273 524 1357 ม.1 1 1 61 0.00 0.00 561.04 0.00 0.00 92 18/5 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 110.00 0 110 0 0 18 0

123 โฉนด 32281 523 1365 ม.1 4 0 98 0.00 0.00 1,698.06 0.00 0.00 93 18/5 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 110.00 0 110 0 0 17 0

124 โฉนด 32276 510 1356 ม.1 1 0 20 0.00 0.00 420.02 0.00 0.00 94 26/12 100  บ้านเด่ียว ตึก 2 ช้ัน 0 64.00 0 64 0 0 17 0

125 โฉนด 32352 511 1355 ม.1 1 1 37 0.00 0.00 537.06 0.00 0.00 95 26 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 162.00 0 162 0 0 17 0
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126 โฉนด 6940 512 1110 ม.1 0 0 57 0.00 0.00 57.01 0.00 0.00 0 0 0 0 0 27.00 0 0 27 0 17 รา้นค้า

127 โฉนด 36110 513 1397 ม.1 2 0 28 0.00 0.00 828.00 0.00 0.00 96 40 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 20.00 0 20 0 0 17 0

128 โฉนด 6909 514 1111 ม.1 1 1 41 0.00 0.00 541.00 0.00 0.00 97 93/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 30.00 0 30 0 0 17 0

129 โฉนด 32282 505 1358 ม.1 2 0 99 0.00 0.00 899.00 0.00 0.00 98 23 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 150.00 0 150 0 0 17 0

130 โฉนด 6814 520 1036 ม.1 0 3 77 0.00 0.00 377.03 0.00 0.00 99 18 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 150.00 0 150 0 0 17 0

131 โฉนด 32283 521 1362 ม.1 0 3 70 0.00 0.00 370.08 0.00 0.00 100 25/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 135.00 0 135 0 0 17 0

132 โฉนด 6226 533 1140 ม.1 1 0 43 0.00 0.00 443.03 0.00 0.00 101 39 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 48.00 0 48 0 0 14 0

133 โฉนด 6223 532 1142 ม.1 0 3 99 0.00 0.00 399.00 0.00 0.00 102 39/2 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 144.00 0 144 0 0 17 0

134 โฉนด 6910 502 1112 ม.1 2 2 31 0.00 0.00 1,031.09 0.00 0.00 103 39/3 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 96.00 0 96 0 0 17 0

135 โฉนด 6911 503 1113 ม.1 2 2 16 0.00 0.00 1,016.04 0.00 0.00 104 34/2 100  บ้านเด่ียว ไม้ ช้ันเดียว 0 144.00 0 144 0 0 17 0

136 โฉนด 32274 522 1361 ม.1 5 2 86 0.00 0.00 2,286.05 0.00 0.00 105 26 100  บ้านเด่ียว ตึก 2 ช้ัน 0 120.00 0 120 0 0 5 0

137 โฉนด 6821 537 1138 ม.1 1 1 9 0.00 0.00 509.04 0.00 0.00 0 0 0 0 0 9.00 0 0 9 0 2 ส านักงานขายของ

138 โฉนด 6868 538 1139 ม.1 1 0 94 0.00 0.00 494.06 0.00 0.00 106 36 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 64.00 0 64 0 0 17 0

139 โฉนด 6224 531 1141 ม.1 0 3 11 0.00 0.00 311.04 0.00 0.00 107 35/2 100  บ้านเด่ียว ไม้ ช้ันเดียว 0 36.00 0 36 0 0 17 0

140 โฉนด 33244 530 1367 ม.1 3 2 74 0.00 0.00 1,474.03 0.00 0.00 108 34/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 72.00 0 72 0 0 17 0

141 โฉนด 41107 23 1714 ม.1 2 0 81 0.00 0.00 881.00 0.00 0.00 109 34 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 80.00 0 80 0 0 17 0

142 โฉนด 41106 249 1713 ม.1 1 1 45 0.00 0.00 545.00 0.00 0.00 110 35/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 120.00 0 120 0 0 17 0

143 โฉนด 39382 241 1716 ม.1 1 0 19 0.00 0.00 419.00 0.00 0.00 111 30 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 96.00 0 96 0 0 17 0

144 โฉนด 37460 25 1703 ม.1 1 1 9 0.00 0.00 509.00 0.00 0.00 112 30/3 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 72.00 0 72 0 0 17 0

145 โฉนด 69710 146 2256 ม.1 21 3 69 0.00 0.00 8,769.00 0.00 0.00 113 30/4 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 72.00 0 72 0 0 17 0

146 โฉนด 101971 299 5744 ม.1 11 3 51 0.00 0.00 4,751.00 0.00 0.00 114 23/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 60.00 0 60 0 0 17 0

147 โฉนด 68438 349 5560 ม.1 0 2 30 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115 31 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 224.00 0 224 0 0 0

148 โฉนด 68439 350 5561 ม.1 0 0 81 43.50 37.50 0.00 0.00 0.00 116 31 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 144.00 0 144 0 0 20 0

149 โฉนด 6840 351 5561 ม.1 0 0 71 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117 31/2 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 176.00 0 176 0 0 17 0

150 โฉนด 68441 352 5563 ม.1 0 0 67 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118 31 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 110.00 0 110 0 0 17 0
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151 โฉนด 64284 307 2478 ม.1 1 2 69 669.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119 64 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 50.00 0 50 0 0 17 0

152 โฉนด 64286 322 2480 ม.1 0 3 18 318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 51 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 140.00 0 140 0 0 17 0

153 โฉนด 64285 320 2479 ม.1 0 1 61 161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121 26/4 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 40.00 0 40 0 0 17 รา้นค้าน้องสมาชิก

154 โฉนด 64901 308 2698 ม.1 0 1 74 174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122 8/3 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 32.00 0 32 0 0 15 0

155 โฉนด 6312 541 675 ม.2 0 0 81 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123 65 100  บ้านเด่ียว ตึก 2 ช้ัน 0 32.00 0 32 0 0 17 0

156 โฉนด 6402 540 673 ม.2 0 1 12 0.00 112.06 0.00 0.00 0.00 124 65/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 32.00 0 32 0 0 17 0

157 โฉนด 6396 539 679 ม.2 0 2 39 0.00 239.08 0.00 0.00 0.00 125 38 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 32.00 0 0 32 0 บ้านเช่า

158 โฉนด 6578 538 680 ม.2 0 2 8 192.07 16.00 0.00 0.00 0.00 126 18/2 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 250.00 0 250 0 0 32 0

159 โฉนด 6308 537 681 ม.2 0 0 71 0.00 71.01 0.00 0.00 0.00 127 39/4 513  โรงงาน ตึก ช้ันเดียว 0 1,470.00 0 0 1470 0 38 0

160 โฉนด 102390 578 5761 ม.2 0 0 72 0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 128 112/22 300  ห้องแถว ตึก ช้ันเดียว 0 192.00 0 0 192 0 22 บ้านแถวให้เช่า

161 โฉนด 102391 579 5762 ม.2 0 0 39 0.00 39.01 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 192.00 0 0 192 0 บ้านแถวให้เช่า

162 โฉนด 102392 580 5763 ม.2 0 0 40 0.00 40.02 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 192.00 0 0 192 0 บ้านแถวให้เช่า

163 โฉนด 102394 582 5765 ม.2 0 0 58 0.00 58.08 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 192.00 0 0 192 0 บ้านแถวให้เช่า

164 โฉนด 6968 536 682 ม.2 0 0 71 0.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 192.00 0 0 192 0 0

165 โฉนด 6390 552 678 ม.2 1 2 1 0.00 601.02 0.00 0.00 0.00 129 3/4 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 64.00 0 55 9 0 42 0

166 โฉนด 6397 565 666 ม.2 2 1 63 0.00 963.02 0.00 0.00 0.00 130 42 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 400.00 0 350 50 0 32 0

167 โฉนด 6428 553 684 ม.2 0 0 92 92.01 0.00 0.00 0.00 0.00 131 55/2 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 32.00 0 23 9 0 2 0

168 โฉนด 6463 535 683 ม.2 1 2 14 0.00 614.05 0.00 0.00 0.00 132 23/4 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 80.00 0 71 9 0 12 0

169 โฉนด 6444 534 693 ม.2 0 1 67 0.00 167.06 0.00 0.00 0.00 133 90/3 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 400.00 0 384 16 0 22 0

170 โฉนด 6487 532 621 ม.2 0 0 85 0.00 85.01 0.00 0.00 0.00 134 113 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 400.00 0 0 400 0 0

171 โฉนด 6445 533 696 ม.2 0 1 9 0.00 109.05 0.00 0.00 0.00 135 113/3 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 360.00 0 280 80 0 22 รา้นค้าและเสาสัญญา

172 โฉนด 6426 555 686 ม.2 0 1 46 0.00 146.08 0.00 0.00 0.00 136 24 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 1,600.00 0 1552 48 0 22 คลินก(หมอรอเพช)

173 โฉนด 6427 554 685 ม.2 0 2 10 0.00 210.01 0.00 0.00 0.00 137 24 100  บ้านเด่ียว ตึก 2 ช้ัน 0 2,500.00 0 2500 0 0 5 0

174 โฉนด 6446 556 697 ม.2 0 3 48 0.00 348.09 0.00 0.00 0.00 138 112/4 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 32.00 0 0 32 0 22 บ้านเช่า

175 โฉนด 6574 557 619 ม.2 0 2 45 0.00 245.01 0.00 0.00 0.00 139 42 100  บ้านเด่ียว ตึก 2 ช้ัน 0 400.00 0 320 80 0 22 รา้นไฟฟ้า
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176 โฉนด 64457 20 2560 ม.2 4 2 14 0.00 1,814.00 0.00 0.00 0.00 140 41/1 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 40.00 0 30 10 0 22 รา้นค้า

177 โฉนด 64456 21 2559 ม.2 0 1 41 0.00 141.01 0.00 0.00 0.00 141 61 100  บ้านเด่ียว ตึก ช้ันเดียว 0 20.00 0 20 0 0 14 0

178 โฉนด 69888 120 2271 ม.2 0 1 1 0.00 101.03 0.00 0.00 0.00 142 206/6 501  คลังสินค้า พท.ไม่เกิน.300 ตร.ม. ตึก ช้ันเดียว 0 96.00 0 0 96 0 21 โรงเก็บของ

179 โฉนด 69887 119 2270 ม.2 0 1 6 0.00 106.08 0.00 0.00 0.00 143 206/6 516  อาคารพาณชิย ์(โฮมออฟฟิศ) ตึก ช้ันเดียว 0 192.00 0 0 192 0 21 สนง

180 โฉนด 69886 118 2269 ม.2 0 1 12 0.00 112.04 0.00 0.00 0.00 144 206/6 200  บ้านแถว(ทาวน์เฮ้าส)์ ตึก ช้ันเดียว 0 768.00 0 0 768 0 21 ห้อวแถว8ห้อง

181 โฉนด 69885 117 2268 ม.2 0 1 18 0.00 118.02 0.00 0.00 0.00 145 223 516  อาคารพาณชิย ์(โฮมออฟฟิศ) ตึก ช้ันเดียว 0 132.00 0 0 132 0 10 อาคารส านักงาน

182 โฉนด 64283 305 2477 ม.2 0 1 75 0.00 175.00 0.00 0.00 0.00

183 โฉนด 64429 318 2532 ม.2 0 1 80 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00

184 โฉนด 86084 22 5551 ม.1 0 0 73 0.00 73.00 0.00 0.00 0.00

185 โฉนด 101056 577 5730 ม.2 0 0 86 0.00 86.06 0.00 0.00 0.00

186 โฉนด 64902 319 2699 ม.2 0 0 23 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00

187 โฉนด 105049 374 5861 ม.2 0 0 25 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00

188 โฉนด 105051 376 5863 ม.2 0 0 24 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00

189 โฉนด 105050 375 5862 ม.2 0 0 24 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190 โฉนด 105047 372 5859 ม.2 0 0 56 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191 โฉนด 105048 373 5860 ม.2 0 0 25 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00

192 โฉนด 64260 73 2454 ม.2 3 1 48 1,348.00 0.00 0.00 0.00 0.00

193 โฉนด 105916 384 5885 ม.2 0 0 89 0.00 89.09 0.00 0.00 0.00

194 โฉนด 105917 385 5886 ม.2 0 0 71 0.00 71.08 0.00 0.00 0.00

195 โฉนด 105918 386 5887 ม.2 0 0 74 0.00 74.06 0.00 0.00 0.00

196 โฉนด 39397 7 1663 ม.1 3 0 57 1,200.00 0.00 57.00 0.00 0.00

197 โฉนด 6311 544 667 ม.2 0 2 43 0.00 243.07 0.00 0.00 0.00

198 น.ส.3ก 2405 1199 0 ม.6 0 3 70 0.00 0.00 370.00 0.00 0.00

199 โฉนด 41440 158 2013 ม.1 1 1 40 0.00 0.00 540.00 0.00 0.00

200 โฉนด 6301 529 445 ม.1 1 1 62 0.00 0.00 562.03 0.00 0.00



แบบ ภ.ด.ส. 3

ชุดที่ 1 หมูท่ี่1 โซน 05C,D,F,A

ว่างเปล่า/
ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะ
สิ่งปลูกสรา้ง

(ตึก/ไม้/
ครึ่งตึกครึ่งไม)้

ขนาดพ้ืนที่รวมของ
สิ่งปลูกสรา้ง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท
ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการที่ดิน

ประเภทที่ดิน
ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน
ที่

อ่ืนๆเลขที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

รายการสิ่งปลูกสรา้ง

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

ต าแหน่งที่ดิน

หมายเหตุ
ประเภท

สิ่งปลูกสรา้ง
(ตามบัญชีกรมธนารกัษ์)

จ านวนเน้ือที่ดิน
อายโุรงเรอืน

หรอื
สิ่งปลูกสรา้ง 

(ปี)
ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆตร.วา

สถานที่ต้ัง(หมู่ที/่ชุม
ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ที่ บ้านเลขที่

201 โฉนด 89738 219 5329 ม.1 6 1 0 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00

202 โฉนด 64251 10 2445 ม.4 4 1 35 1,735.00 0.00 0.00 0.00 0.00

203 โฉนด 6743 559 414 ม.4 0 1 83 0.00 150.00 33.08 0.00 0.00

204 โฉนด 81724 216 3851 ม.6 1 1 94 0.00 0.00 594.00 0.00 0.00

205 โฉนด 69464 502 2250 ม.1 9 2 74 3,874.07 0.00 0.00 0.00 0.00

206 โฉนด 70881 501 2284 ม.1 2 1 77 977.07 0.00 0.00 0.00 0.00

207 โฉนด 102004 510 5749 ม.1 5 3 88 2,000.40 0.00 388.00 0.00 0.00

208 โฉนด 102003 509 5748 ม.1 6 2 52 0.00 1,652.02 1,000.00 0.00 0.00

209 โฉนด 6285 238 161 ม.4 2 3 38 0.00 1,090.10 48.00 0.00 0.00

210 โฉนด 78459 109 2939 ม.4 1 2 83 683.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 โฉนด 87352 87 5015 ม.4 18 0 5 7,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00

212 โฉนด 44316 175 2045 ม.4 1 2 74 674.00 0.00 0.00 0.00 0.00

213 โฉนด 44313 168 2039 ม.4 0 1 70 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00

214 โฉนด 6031 530 362 ม.4 1 2 16 616.04 0.00 0.00 0.00 0.00

215 โฉนด 6029 516 357 ม.4 1 1 36 536.01 0.00 0.00 0.00 0.00

216 โฉนด 24123 511 1251 ม.1 0 1 21 0.00 89.07 32.00 0.00 0.00

217 โฉนด 81721 212 3848 ม.6 3 3 72 0.00 1,562.00 10.00 0.00 0.00

218 โฉนด 82987 213 4185 ม.6 0 0 48 0.00 38.00 10.00 0.00 0.00

219 โฉนด 88354 91 5177 ม.3 4 1 47 0.00 0.00 1,747.00 0.00 0.00

220 โฉนด 91318 192 8398 ม.6 1 0 17 0.00 416.75 0.00 0.00 0.00

221 โฉนด 91318 192 8398 ม.6 0 0 56 0.00 0.00 56.25 0.00 0.00
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ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ที่ บ้านเลขที่
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ขนาดพ้ืนที่รวมของ
สิ่งปลูกสรา้ง (ตร.ม.)ใช้ประโยชน์

หลายประเภท
ว่างเปล่า/ไม่ท า

ประโยชน์

รายการที่ดิน

ประเภทที่ดิน
ประกอบเกษตร

กรรม
อยู่อาศัยหน้าส ารวจ ไร่

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

งาน
ที่

อ่ืนๆเลขที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่

รายการสิ่งปลูกสรา้ง

เลขที่เอกสาร
สิทธิ์

ต าแหน่งที่ดิน

หมายเหตุ
ประเภท

สิ่งปลูกสรา้ง
(ตามบัญชีกรมธนารกัษ์)

จ านวนเน้ือที่ดิน
อายโุรงเรอืน

หรอื
สิ่งปลูกสรา้ง 

(ปี)
ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆตร.วา

สถานที่ต้ัง(หมู่ที/่ชุม
ชน,ต าบล)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ที่ บ้านเลขที่



แบบ ภ.ด.ส. 3

ชุดที่ 1 หมูท่ี่1 โซน 05C,D,F,A
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แบบ ภ.ด.ส. 3
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แบบ ภ.ด.ส. 3

ชุดที่ 1 หมูท่ี่1 โซน 05C,D,F,A

ว่างเปล่า/
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แบบ ภ.ด.ส. 3

ชุดที่ 1 หมูท่ี่1 โซน 05C,D,F,A
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แบบ ภ.ด.ส. 3
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ชุดที่ 1 หมูท่ี่1 โซน 05C,D,F,A
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ประกอบ

เกษตรกรรม
อยู่อาศัย อ่ืนๆตร.วา
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