
ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 40093 263 5030 3 3 33 1,533 1 ที่ดิน
2 522 โชวรู์มรถยนต์ 24x40=960

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง 08C019

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน  นายสานิต ศิลาวรรณา เลขบตัรประชาชน  3709900283145 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....7...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง  บจก.ยางศรีอุดมชัย
อยูบ่า้นเลขที ่   129           หมู ่4              ซอย เ-       ถนน  - อยูบ่า้นเลขที ่               หมู ่  1            ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง  ดอนทราย                       อําเภอ /เขต  ปากทอ่ ตําบล/แขวง        บางแก้ว                                       อําเภอ /เขต    เมือง
จังหวัด ราชบรุี โทรศัพท์ จังหวัด   สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูอ่าศํย



ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 44346 336 5429 0 0 44 44 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 3.8x12=45.6
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 3.8x12=45.6
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 3.8x12=45.6

อยูบ่า้นเลขที ่     541/10-11                ซอย             ถนน  -เกษมสุข อยูบ่า้นเลขที ่            หมู ่  1    ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        แม่กลอง                          อําเภอ /เขต       เมือง ตําบล/แขวง      บางแก้ว                                      อําเภอ /เขต     เมือง
จังหวัด     สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด     สุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง 11S016

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน     นางวราภรณ์  กลัน่ภกัดี เลขบตัรประชาชน 3759800005712 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง     ร้านอ๋าอะไหล่ยนต์



ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 44345 335 5428 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 3.8x12=45.6
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 3.8x12=45.6
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 3.8x12=45.6

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11S015

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน      นางสาวปรมาภรณ์   ดีณรงค์ เลขบตัรประชาชน  3530800086988 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)…1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง             สักค้ิว
อยูบ่า้นเลขที ่        111/765           หมู ่              ซอย  ร่วมมิตรพัฒนาแยก7          ถนน  - อยูบ่า้นเลขที ่             หมู ่   1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง      ทา่แร้ง                  อําเภอ /เขต    บางเขน ตําบล/แขวง          บางแก้ว                                   อําเภอ /เขต       เมือง
จังหวัด       กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด        สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 44344 334 5427 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 3.8x12=45.6
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 3.8x12=45.6
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 3.8x12=45.6

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11S014

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน    นางสาวชุติมา   อุดมสิรินันท์ เลขบตัรประชาชน    3759900268219 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง       ร้านสอนเต้น
อยูบ่า้นเลขที ่ 74         หมู ่              ซอย   บางจะเกร็ง 1                 ถนน ราชญาติรักษา อยูบ่า้นเลขที ่                หมู ่  1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง   แม่กลอง                     อําเภอ /เขต     เมือง ตําบล/แขวง        บางแก้ว                                     อําเภอ /เขต       เมือง
จังหวัด    สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด        สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูอ่าศํย



ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 44343 333 5426 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 3.8x12=45.6
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 3.8x12=45.6
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 3.8x12=45.6

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11S013

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน     นายสุทธพิงษ์   ชัยพัฒนาการ เลขบตัรประชาชน    3759900080791 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง       ตัง้ฮัว่เชียง
อยูบ่า้นเลขที ่    173/110                        หมู ่              ซอยบางแก้ว             ถนน เอกชัย อยูบ่า้นเลขที ่                         หมู ่   1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       แม่กลอง                                  อําเภอ /เขต        เมือง ตําบล/แขวง       บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต       เมือง
จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด        สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูอ่าศํย



ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 44342 332 5425 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 3.8x12=45.6
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 3.8x12=45.6
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 3.8x12=45.6

ภดส. 3

อยูบ่า้นเลขที ่    683/52               หมู ่             ซอย -              ถนน -ราชญาติรักษา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่  1            ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง     แม่กลอง                               อําเภอ /เขต       เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต       เมือง
จังหวัด     สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด        สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11S011

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11S012

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน      นางสาวสุภคั   หตัถ์สุวรรณกุล เลขบตัรประชาชน     3759900084452 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง            ร้านปยุฝ้ายสไตล์ลิสต์



ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 44341 331 5424 0 0 44 44 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 7.6x12=91.2
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 7.6x12=91.2
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 7.6x12=91.2

ภดส. 3

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง11L024,11L031,11L032

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน      นายสยาม   ภทัรานุประวัติ เลขบตัรประชาชน  3759900298665 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง          พ้ืนทีว่่างเปล่า,ตึกล้าง

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน        เด็กหญิงณภทัร   หตัถ์สุวรรรณกุล เลขบตัรประชาชน    1102003407135 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง         สวัสดีไดเร็คเซลล์
อยูบ่า้นเลขที ่    134/101               หมู ่   1            ซอย -              ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       บางแก้ว                             อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต       เมือง
จังหวัด       สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 4375 38 24 0 1 4 104
2 ฉ 47048 415 6015 0 0 47 47 1 ที่ดิน

2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x12=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x12=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x12=48
5 400 ตึกแถว ชั้น 4 ตึก 4x12=48

3 ฉ 47077 414 6014 0 0 25 25 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x12=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x12=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x12=48
5 400 ตึกแถว ชั้น 4 ตึก 4x12=48

ภดส. 3                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L033

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน       นายไพฑูรย ์  ชืน่จิตต์ เลขบตัรประชาชน    3759900352538 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง               ตึกล้าง
อยูบ่า้นเลขที ่    450/44               หมู ่             ซอย -              ถนน -ดอนไก่ดี อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1         ซอย  -                ถนน  -

อยูบ่า้นเลขที ่    77/1054               หมู ่  7           ซอย ซอยพหลโยธนิ 54/1แยก4             ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่  1           ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       สายไหม                             อําเภอ /เขต สายไหม ตําบล/แขวง        บางแก้ว                                     อําเภอ /เขต       เมือง
จังหวัด   กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด       สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูอ่าศํย



ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 45197 378 5669 0 0 49 49 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x12=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x12=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x12=48
5 400 ตึกแถว ชั้น 4 ตึก 4x12=48

ภดส. 3

อยูบ่า้นเลขที ่     450/44                   หมู ่             ซอย -              ถนน -ดอนไก่ดี อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่  1            ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง     ตลาดกระทุม่แบน                                   อําเภอ /เขต       กระทุม่แบน  ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต       เมือง

ตําบล/แขวง    ตลาดกระทุม่แบน                                อําเภอ /เขต      กระทุม่แบน ตําบล/แขวง       บางแก้ว                                      อําเภอ /เขต       เมือง
จังหวัด       สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด        สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L034

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน     นายไพฑูรย ์ ชืน่จิตต์ เลขบตัรประชาชน    3759900352538 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง         ตึกล้าง



ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47009 408 5999 0 0 25 25 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x12=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x12=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x12=48
5 400 ตึกแถว ชั้น 4 ตึก 4x12=48

ภดส. 3

จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด        สมุทรสงคราม โทรศัพท์
1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L035

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน      นายไพฑูรย ์ ชืน่จิตต์ เลขบตัรประชาชน    3759900352538 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง           ตึกล้าง
อยูบ่า้นเลขที ่       450/44                 หมู ่             ซอย -              ถนน ดอนไก่ดี อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่   1           ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        ตลาดกระทุม่แบน                                   อําเภอ /เขต        กระทุม่แบน  ตําบล/แขวง       บางแก้ว                                      อําเภอ /เขต       เมือง
จังหวัด          สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด       สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47010 409 6000 0 0 27 27 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x12=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x12=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x12=48
5 400 ตึกแถว ชั้น 4 ตึก 4x12=48

ภดส. 3

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L036

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน           นายไพฑูรย ์ ชืน่จิตต์ เลขบตัรประชาชน   3759900352538 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง         ตึกล้าง
อยูบ่า้นเลขที ่     450/44                    หมู ่             ซอย -              ถนน ดอนไก่ดี อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        ตลาดกระทุม่แบน                               อําเภอ /เขต        กระทุม่แบน  ตําบล/แขวง        บางแก้ว                                     อําเภอ /เขต       เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด        สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง



ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47011 410 6001 0 0 28 28 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x12=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x12=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x12=48
5 400 ตึกแถว ชั้น 4 ตึก 4x12=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L037

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน          นายไพฑูรย ์ ชืน่จิตต์ เลขบตัรประชาชน  3759900352538 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง               ตึกล้าง
อยูบ่า้นเลขที ่     450/44                 หมู ่             ซอย -              ถนน  ดอนไก่ดี อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        ตลาดกระทุม่แบน                               อําเภอ /เขต    กระทุม่แบน      ตําบล/แขวง      บางแก้ว                                       อําเภอ /เขต       เมือง
จังหวัด        สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด        สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47012 411 6002 0 0 29 29 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x12=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x12=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x12=48
5 400 ตึกแถว ชั้น 4 ตึก 4x12=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่    450/44                 หมู ่             ซอย -              ถนน ดอนไก่ดี อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       ตลาดกระทุม่แบน                              อําเภอ /เขต   กระทุม่แบน      ตําบล/แขวง        บางแก้ว                                     อําเภอ /เขต        เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L038

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน        นายไพฑูรย ์ ชืน่จิตต์  เลขบตัรประชาชน      3759900352538 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง              ตึกล้าง



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47013 412 6003 0 0 31 31 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x12=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x12=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x12=48
5 400 ตึกแถว ชั้น 4 ตึก 4x12=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L039

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน            นายไพฑูรย ์ ชืน่จิตต์  เลขบตัรประชาชน      3759900352538 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง           ตึกล้าง
อยูบ่า้นเลขที ่     450/44                 หมู ่             ซอย -              ถนนดอนไก่ดี อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่   1           ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        ตลาดกระทุม่แบน                            อําเภอ /เขต     กระทุม่แบน     ตําบล/แขวง       บางแก้ว                                      อําเภอ /เขต        เมือง
จังหวัด          สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด         สมุรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47014 413 6004 0 0 49 49 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x12=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x12=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x12=48
5 400 ตึกแถว ชั้น 4 ตึก 4x12=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน           นายไพฑูรย ์ ชืน่จิตต์  เลขบตัรประชาชน     3759900352538 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                   ตึกล้าง
อยูบ่า้นเลขที ่     450/44               หมู ่             ซอย -              ถนน ดอนไก่ดี อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        ตลาดกระทุม่แบน                               อําเภอ /เขต        กระทุม่แบน ตําบล/แขวง       บางแก้ว                                      อําเภอ /เขต       เมือง
จังหวัด          สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 45197 378 5669 0 0 49 49

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L041

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน          นางสาวเรวดี   อุดมพรภญิโญ เลขบตัรประชาชน   3759800007090  สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง              ตึกว่าง
อยูบ่า้นเลขที ่    2/4               หมู ่ 5            ซอย -              ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       ยีส่าร                             อําเภอ /เขต       อัมพวา ตําบล/แขวง        บางแก้ว                                     อําเภอ /เขต        เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 45196 377 5668 0 0 11 11 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x12=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x12=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x12=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่    2/4                หมู ่  5           ซอย -              ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          ยีส่าร                              อําเภอ /เขต          อัมพวา ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L042

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน               นางสาวเรวดี   อุดมพรภญิโญ เลขบตัรประชาชน   3759800007090  สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง            ศูนยภ์าษาอังกฤษ



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 45353 380 5671 0 0 13 13 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x12=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x12=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x12=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่    111/586               หมู ่  8           ซอย -              ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่  1            ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง     บางกระสอ                               อําเภอ /เขต       เมืองนนทบรุี ตําบล/แขวง       บางแก้ว                                      อําเภอ /เขต        เมือง
จังหวัด        นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด        สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L043

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน          นายสุรชัย    เภาโนรมย ์   เลขบตัรประชาชน  3759800057135 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง              ร้านกาแฟ



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 45354 381 5672 0 0 19 19 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x12=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x12=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x12=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L044

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน            นายธนภทัร์   รวมสุข เลขบตัรประชาชน    3759900107215 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง              ร้านเจ้ไพ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่    666/141               หมู ่             ซอย -              ถนน -ลาดปลาเค้า อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่  1            ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง     จรเข้บวั                               อําเภอ /เขต      ลาดพร้าว ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต        เมือง
จังหวัด          กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 45355 382 5673 0 0 19 19 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x12=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x12=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x12=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่     98/8              หมู ่  3           ซอย -              ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่   1           ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       ลาดใหญ่                             อําเภอ /เขต       เมืองสมุทรสงคราม ตําบล/แขวง          บางแก้ว                                   อําเภอ /เขต       เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L045

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน          นายเอกชัย   มหาตมัน เลขบตัรประชาชน      3759800075206 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                 ร้านชาพยอม

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 45356 383 5674 0 0 19 19 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x12=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x12=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x12=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่  544/12-544/13                 หมู ่             ซอย -              ถนน เกษมสุขุม อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่   1           ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง     แม่กลอง                               อําเภอ /เขต       เมืองสมุทรสงคราม ตําบล/แขวง        บางแก้ว                                     อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด        สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L046

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน         นางสุวิภา     เล็กวิจิตรธาดา เลขบตัรประชาชน    3720800265783 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง            เคอร์รี่

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 45357 384 5675 0 0 20 20 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x12=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x12=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x12=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่      50/41                หมู ่     9         ซอย -              ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่   1           ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง     บา้นปรก                               อําเภอ /เขต       เมือง ตําบล/แขวง        บางแก้ว                                     อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด       สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L047

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน        นางวรนุช   คุ้มหรั่ง เลขบตัรประชาชน    3769900302727 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง            เคอร์รี่



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 45358 385 5676 0 0 20 20 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x12=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x12=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x12=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L048

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน               นางวรนุช   คุ้มหรั่ง เลขบตัรประชาชน       3769900302727 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                       ทีด่ิน

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       50/41                หมู ่      9      ซอย -              ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่   1           ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       บา้นปรก                                 อําเภอ /เขต       เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                                   อําเภอ /เขต      เมือง
จังหวัด        สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 45359 386 5677 0 0 27 27 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่   827/18                หมู ่             ซอย -              ถนนลาชาล อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่   1           ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง     บางนา                               อําเภอ /เขต       บางนา ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต        เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L016

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน          นายณัชนพ   ณ บณัฑิต เลขบตัรประชาชน      3470400214874 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                     ร้านก๊วยเตีย๋ว

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 46147 396 5896 0 0 27 27 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x15=60
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x15=60
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x15=60

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่     196              หมู ่             ซอย บางแก้ว              ถนน เอกชัย อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       แม่กลอง                             อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                                   อําเภอ /เขต       เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L018

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน           นางสุกัญญา   พันธุ์เมธศิร์ เลขบตัรประชาชน      3759900202790 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ตึกแถว

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 46145 394 5894 0 0 24 24 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x15=60
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x15=60
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x15=60

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่   517/38                หมู ่             ซอย -              ถนน เกษมสุขุม อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         แม่กลอง                           อําเภอ /เขต       เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด              สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L019

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน                นายณรงค์   เจียรอดิศักดิ์ เลขบตัรประชาชน      3750200051511 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                        โรงเรียนสอนพิเศษ



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 46144 393 5893 0 0 24 24 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x15=60
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x15=60
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x15=60

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L020

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน            นางเปรมใจ   เกิดนานา เลขบตัรประชาชน      3759900091891 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                ขายกล้อง

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่     7              หมู ่             ซอย บางแก้ว                    ถนน เจริญชมปรีดา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง      แม่กลอง                              อําเภอ /เขต       เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต        เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 44622 348 5595 0 0 24 24 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x15=60
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x15=60
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x15=60

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่   385/27                หมู ่             ซอย อ่อนนุช 39                   ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        สวนหลวง                            อําเภอ /เขต           สวนหลวง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต        เมือง
จังหวัด          กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L017

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน                 นางมะลิวัลย ์  เลาหกานต์นิยม เลขบตัรประชาชน      3170600490207 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                      ตึกแถว

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 46146 395 5895 0 0 48 48 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 8x15=120
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 8x15=120
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 8x15=120

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       7            หมู ่             ซอย บางแก้ว                 ถนน เจริญชมปรีดา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่   1           ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        แม่กลอง                            อําเภอ /เขต        เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                                  อําเภอ /เขต       เมือง
จังหวัด       สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L021

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางเปรมใจ    เกิดนานา เลขบตัรประชาชน     3759900091891 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                  J&T

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 27094 52 3775 0 0 44 44 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 8x15=120
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 8x15=120
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 8x15=120

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       7            หมู ่             ซอย บางแก้ว             ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        แม่กลอง                            อําเภอ /เขต        เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                                  อําเภอ /เขต        เมือง
จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L012

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวเปรมใจ    วัฒนา เลขบตัรประชาชน    3759900091891 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                ร้านสวนศิลป ์   แม่กลอง



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 30364 50 3756 0 2 82 282 1 ที่ดิน
2 510 ภัตตาคาร ตึก 25x20=500

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L004

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน                นางสาวมาลีนี   บา้นรักสุขภาพ เลขบตัรประชาชน  3101403023038 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                         สมาพันธ ์SME
อยูบ่า้นเลขที ่     999/28               หมู ่     5        ซอย -              ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่  1            ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        สนามจันทร์                            อําเภอ /เขต      เมืองนครปฐม ตําบล/แขวง            บางแก้ว                                อําเภอ /เขต        เมือง
จังหวัด         นครปฐม โทรศัพท์ จังหวัด             สมุทรสงคราม โทรศัพท์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 43279 317 5434 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 5x15=75
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 5x15=75
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 5x15=75

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L005

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน                   นางสาวมาลีนี   บา้นรักสุขภาพ เลขบตัรประชาชน     3101403023038 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                  สมาพันธ ์SME
อยูบ่า้นเลขที ่     999/28                 หมู ่     5        ซอย -              ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       สนามจันทร์                              อําเภอ /เขต         เมืองนครปฐม ตําบล/แขวง          บางแก้ว                                   อําเภอ /เขต      เมือง
จังหวัด         นครปฐม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 43278 316 5433 0 0 24 24 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 5x15=75
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 5x15=75
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 5x15=75

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L006

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน                  นางสาวมาลีนี   บา้นรักสุขภาพ เลขบตัรประชาชน      3101403023038 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง               ตึกข้างปา้ยไวนิล
อยูบ่า้นเลขที ่      999/28                 หมู ่   5          ซอย -              ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       สนามจันทร์                                  อําเภอ /เขต        เมืองนครปฐม ตําบล/แขวง           บางแก้ว                                  อําเภอ /เขต          เมือง
จังหวัด          นครปฐม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 43277 315 0 0 26 26 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 5x15=75
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 5x15=75
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 5x15=75

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่     7/4              หมู ่    1         ซอย -              ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        ลาดใหญ่                              อําเภอ /เขต       เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                                   อําเภอ /เขต       เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L007

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน                นายธนารัตน์   วิริยะพงศ์ เลขบตัรประชาชน   3759900115153 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                  ร้านปา้ยไวนิล



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 43276 314 5431 0 0 27 27 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 5x15=75
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 5x15=75
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 5x15=75

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L008

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน            นางวีนา   เหลืองเจริญกิจ เลขบตัรประชาชน    3759800058140 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                  ร้านทําผมแกรนด์แฮร์
อยูบ่า้นเลขที ่      49            หมู ่             ซอย -              ถนน พวงสมบรูณ์ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        อัมพวา                            อําเภอ /เขต       อัมพวา ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                   อําเภอ /เขต      เมือง
จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 43275 313 5430 0 0 29 29 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 5x15=75
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 5x15=75
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 5x15=75

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง 11L009

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน               นายอนุวัตร   ลีวิสุทธกุิล เลขบตัรประชาชน     3700400239068 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                         ตึกแถวข้าง Halo
อยูบ่า้นเลขที ่     285/7              หมู ่     8        ซอย -              ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        ดําเนินสะดวก                            อําเภอ /เขต        ดําเนินสะดวก ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด          ราชบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 43274 312 5429 0 0 31 31 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 5x15=75
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 5x15=75
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 5x15=75

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L010

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายชนนัญ     ปานจู เลขบตัรประชาชน    3759900240535 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                      ร้านทําผม Halo
อยูบ่า้นเลขที ่     15/89              หมู ่             ซอย เอกชัย 10             ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       แม่กลอง                             อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด            สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 43273 311 5428 0 0 33 33 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 5x15=75
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 5x15=75
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 5x15=75

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่     118/7              หมู ่   9          ซอย -              ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       บางช้าง                             อําเภอ /เขต        อัมพวา ตําบล/แขวง        บางแก้ว                                     อําเภอ /เขต        เมือง
จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L011

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน                  นางสาวอัญชนา   มณีกอบกุลวงศ์ เลขบตัรประชาชน    3759900016295 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                       เบส ส่งของ



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 43272 310 5427 0 0 43 43 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 5x15=75
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 5x15=75
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 5x15=75

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L003

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน               นายเฉลิมพล   นันทนาวุฒิ เลขบตัรประชาชน    3750200059198 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                   ร้านชาพยอม
อยูบ่า้นเลขที ่       25/4            หมู ่    3         ซอย -              ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่   1           ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         คอกกระบอื                           อําเภอ /เขต            เมืองสมุทรสาคร ตําบล/แขวง           บางแก้ว                                  อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด            สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 40140 300 5027 0 0 60 60 1 ที่ดิน
2 510 ภัตตาคาร 5x5=25

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18B006

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              นายกฤตณ์   พุทธนุรัตนะ เลขบตัรประชาชน     3750300250060 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                         ร้านกฤต สติกเกอร์
อยูบ่า้นเลขที ่     161/14              หมู ่             ซอย บางแก้ว             ถนน ทางเข้าเมือง อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        แม่กลอง                            อําเภอ /เขต       เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต        เมือง
จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 40783 304 5073 0 0 18 18 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 5x10=50
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 5x10=50

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18B006

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน               นายกฤตณ์   พุทธนุรัตนะ    เลขบตัรประชาชน   3750300250060 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                       ร้านอาหารปา่
อยูบ่า้นเลขที ่     161/14                 หมู ่             ซอย บางแก้ว               ถนน ทางเข้าเมือง อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                             อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด              สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 40783 304 5073 0 0 18 18 1 ที่ดิน
2 510 ภัตตาคาร 3x5=15

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่     7/12              หมู ่             ซอย บางแก้ว              ถนน เจริญชมปรีดา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        แม่กลอง                            อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต      เมือง
จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18D001

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน               นางสาววนิดา     วัฒนา เลขบตัรประชาชน  3100201426793 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                         ร้านกฤตสติกเกอร์ ร้านใหม่



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 4388 168 37 0 1 99 199 1 ที่ดิน
2 516 โฮมออฟฟิศ 8x30=240

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18D001

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน                      นางสาววนิดา     วัฒนา เลขบตัรประชาชน     3100201426793 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                        ร้านอาหารตามสัง่ข้างร้านนายกฤตใหม่
อยูบ่า้นเลขที ่     7/12                 หมู ่             ซอย บางแก้ว              ถนน  เจริญชมปรีดา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       แม่กลอง                             อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต          เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 4388 168 37 0 1 99 199 1 ที่ดิน
2 510  ภัตตาคาร 8x10=80

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L002

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน                 นางเชาวรี   สุขประเสริฐ เลขบตัรประชาชน     3759900091858 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            โรงจอดรถหลังร้านชาพะยอม
อยูบ่า้นเลขที ่   1141/44                หมู ่             ซอย -              ถนน ไชยพร อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        แม่กลอง                            อําเภอ /เขต       เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 30363 79 3387 0 1 78 178 1 ที่ดิน
2 504  โรงจอดรถ 24x6=144

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11L001

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน               นางสาวเปรมใจ   วัฒนา เลขบตัรประชาชน    3759900091891 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                             ตึกหลังชาพะยอม
อยูบ่า้นเลขที ่      7             หมู ่             ซอย บางแก้ว                   ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง      แม่กลอง                             อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด        สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 30362 80 3386 0 1 95 195 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 24x12=288
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 24x12=288
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 24x12=288
5 504  โรงจอดรถ 24x6=144

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      673             หมู ่             ซอย -              ถนน ประสิทธิ์พัฒนา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         แม่กลอง                           อําเภอ /เขต       เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q003

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน                   นายอภชิาติ   เหรียญจิโรจน์ เลขบตัรประชาชน    3759900080406 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                     ร้านชุดแต่งงาน



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 46109 392 5926 0 0 36 36 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 15x5=75
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 15x5=75
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 15x5=75

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q004

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน                 นายอภชิาติ   เหรียญจิโรจน์ เลขบตัรประชาชน    3759900080406 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                          ร้านขายเสือ้ผ้า
อยูบ่า้นเลขที ่   673                  หมู ่             ซอย -              ถนน ประสิทธิ์พัฒนา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แม่กลอง                            อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                                 อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด            สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 46108 391 5925 0 0 23 23 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 15x5=75
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 15x5=75
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 15x5=75

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q005

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน                 นายอภชิาติ   เหรียญจิโรจน์ เลขบตัรประชาชน   3759900080406 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                     อินเตอร์เอ็กเพรส
อยูบ่า้นเลขที ่      673              หมู ่             ซอย -              ถนน ประสิทธิ์พัฒนา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       แม่กลอง                           อําเภอ /เขต       เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                                   อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 46107 390 5924 0 0 23 23 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 15x5=75
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 15x5=75
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 15x5=75

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q006

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน                  นายอภชิาติ   เหรียญจิโรจน์ เลขบตัรประชาชน     3759900080406 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                        ร้านไอศครีม
อยูบ่า้นเลขที ่        673             หมู ่             ซอย -              ถนน ประสิทธิ์พัฒนา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         แม่กลอง                           อําเภอ /เขต        เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด            สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13345 389 5923 0 0 23 23 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 15x5=75
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 15x5=75
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 15x5=75

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      673                หมู ่             ซอย -              ถนน ประสิทธิ์พัฒนา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง      แม่กลอง                              อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต       เมือง
จังหวัด        สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q007

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน               นายอภชิาติ   เหรียญจิโรจน์ เลขบตัรประชาชน    3759900080406 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                             ร้านข้างร้านกาแฟสด



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13344 388 5922 0 0 23 23 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 15x5=75
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 15x5=75
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 15x5=75

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q008

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน                     นายอภชิาติ   เหรียญจิโรจน์ เลขบตัรประชาชน     3759900080406 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                     ร้านกาแฟสด
อยูบ่า้นเลขที ่         673              หมู ่             ซอย -              ถนน ประสิทธิ์พัฒนา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        แม่กลอง                            อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13343 387 5921 0 0 28 28 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 15x5=75
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 15x5=75
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 15x5=75

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q012

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน            นายจิรเดช   ศานตืคณาวงศ์ เลขบตัรประชาชน    3759900008121 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                          ตึกอยูด่ีเพลส
อยูบ่า้นเลขที ่       27            หมู ่    2         ซอย -              ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่   1           ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        บางแก้ว                            อําเภอ /เขต       เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                                   อําเภอ /เขต        เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 5226 63 824 0 2 33 233 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x15=180
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x15=180
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 12x15=180
5 400 ตึกแถว ชั้น 4 ตึก 12x15=180

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q013

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายยงยทุธ   จริยประเสริฐสิน เลขบตัรประชาชน    3759900036580 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                          ร้านเตียเม่งเส็ง
อยูบ่า้นเลขที ่    134/29               หมู ่             ซอย บางแก้ว             ถนน ทางเข้าเมือง อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       แม่กลอง                             อําเภอ /เขต       เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                                 อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด             สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 10556 64 823 0 2 30 230 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 15x15=225
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 15x15=225
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 15x15=225

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      27             หมู ่    2         ซอย บางแก้ว               ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางแก้ว                           อําเภอ /เขต        เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                                  อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q014

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน               นายจิรเดช   ศานติดณาวงศ์ เลขบตัรประชาชน     3759900080121 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           โอเรียนทอลบวิตี้



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 7441 62 370 0 0 29 29 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x4=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x4=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 12x4=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q015

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน                 นางสาวขวัญเรือน   สุขอุดม เลขบตัรประชาชน     3750100389561 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                        โอเรียนทอลบวิตี้
อยูบ่า้นเลขที ่    148/11-12               หมู ่   1          ซอย -              ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางแก้ว                          อําเภอ /เขต        เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                                 อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 37000 261 4802 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x4=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x4=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 12x4=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q016

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน               นางสาวขวัญเรือน   สุขอุดม เลขบตัรประชาชน    3750100389561 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            ตึกข้างโอเรียนทอลบวิตี ้          
อยูบ่า้นเลขที ่     148/11-12               หมู ่   1          ซอย -              ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่   1           ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        บางแก้ว                            อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                                   อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด            สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 36999 260 4801 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x4=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x4=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 12x4=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q017

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน                นายสัมพันธ ์  พงษ์พรรณากูล เลขบตัรประชาชน    3100904968344 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                                ตึกข้างโอเรียนทอลบวิตี้
อยูบ่า้นเลขที ่      7/28             หมู ่             ซอย -              ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                          อําเภอ /เขต        เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต          เมือง
จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 36998 259 4800 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x4=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x4=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 12x4=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      7/28             หมู ่             ซอย -              ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         แม่กลอง                           อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง           แม่กลอง                                  อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q018

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน               นายสัมพันธ ์  พงษ์พรรณากูล เลขบตัรประชาชน    3100904968344 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                             ตึกข้างดาต้า



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 36997 258 4799 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x4=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x4=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 12x4=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q019

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน                   นางมาลี   พลหมอ เลขบตัรประชาชน     3750300415336 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                              ดาต้าคอมพิวเตอร์
อยูบ่า้นเลขที ่     122/31              หมู ่             ซอย บางแก้ว              ถนน เจริญชมปรีดา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       แม่กลอง                             อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง          แม่กลอง                                   อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 36996 257 4798 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x4=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x4=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 12x4=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q020

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน                นางสาวสุชานันท ์  สิทธชิัยศาสตร์ เลขบตัรประชาชน    3750200033580 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                                ร้านปา้ย
อยูบ่า้นเลขที ่     61/2              หมู ่    6         ซอย -              ถนน - อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บา้นปรก                          อําเภอ /เขต        เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                                   อําเภอ /เขต          เมือง
จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 37261 262 4812 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x4=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x4=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 12x4=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q021

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน                   นางสาวนันทาศิริ   วีระสกุลกานต์ เลขบตัรประชาชน     3759900003096 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                                  ร้านโอเคแฮร์คลาส
อยูบ่า้นเลขที ่     683/98              หมู ่             ซอย -              ถนน ราชญาติรักษา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       แม่กลอง                             อําเภอ /เขต       เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                                อําเภอ /เขต          เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 38024 285 4883 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x4=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x4=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 12x4=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      937             หมู ่             ซอย -              ถนน ราชญาติรักษา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         แม่กลอง                           อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q023

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน                     นางภคัภร   เมฆานราภรภทัร เลขบตัรประชาชน     3759900313621 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            หอ้งเยน็



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 38022 283 4881 0 0 44 44 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x4=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x4=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 12x4=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q027

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน               นางอนุธดิา   ตัง้ประเสริฐ เลขบตัรประชาชน    3520400198096 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ตึกอยูอ่าศัยเอง
อยูบ่า้นเลขที ่     477/1              หมู ่             ซอย -              ถนน สมุทรสงคราม-บางแพ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        แม่กลอง                            อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                                  อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 38409 282 4873 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x4=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x4=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 12x4=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q028

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางอนุธดิา   ตัง้ประเสริฐ เลขบตัรประชาชน    3520400198096 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ตึกอยูอ่าศัย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่    477/1              หมู ่             ซอย -              ถนน สมุทรสงคราม-บางแพ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด            สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 38408 281 4872 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x4=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x4=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 12x4=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่     541/9             หมู ่             ซอย -              ถนน เกษมสุขุม อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       แม่กลอง                           อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                                  อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q029

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวรัตนา   อมฤตฤดี เลขบตัรประชาชน    3759900064893 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ทเีอ็มคอมพิวเตอร์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 38407 280 4871 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x4=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x4=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 12x4=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่      45/4            หมู ่     5        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        เจดียห์กั                           อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                                   อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด         ราชบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q030

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายเดชา   พรพยนต์ เลขบตัรประชาชน    1100700945617 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ข้าวต้มตีห้ลุง

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 38406 279 4870 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x4=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x4=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 12x4=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่      338            หมู ่             ซอย -              ถนน ไกรชนะ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                                  อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q031

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายกรรชัย   ศิริมงคล เลขบตัรประชาชน    3759900041605 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                               ข้าวต้มตีห้ลุง



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 38405 278 4869 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x4=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x4=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 12x4=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q032

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวณฐามาสก์   ทองคํา เลขบตัรประชาชน    3750300306359 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ตึกพักอาศัย

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่      161/14            หมู ่             ซอย บางแก้ว              ถนน ทางเข้าเมือง อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง      แม่กลอง                             อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                                  อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 38404 277 4868 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x4=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x4=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 12x4=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่    40/1              หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        แหลมใหญ่                           อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                                   อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q033

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางฉลอง   เจริญพักตร์ เลขบตัรประชาชน    3750100347761 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                          ร้านทพิยพานิช

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 38403 276 4867 0 0 27 27 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x4=48
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x4=48
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 12x4=48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       69/1           หมู ่    8         ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่    555/130            หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง     บางกระเจ้า                              อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                                   อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C029

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท ปญัญาเอสเตท จํากัด เลขบตัรประชาชน    0745556002529 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           บริษัท ปญัญาเอสเตท จํากัด

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47366 765 6024 0 0 46 27 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่     78             หมู ่     9        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      1       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        บา้นปรก                           อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง       บางแก้ว                                      อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C028

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวณัฐยา   เล่าโจ้ว เลขบตัรประชาชน    1759900037172 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47368 767 6026 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C027

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท ปญัญา เอสเตท จํากัด เลขบตัรประชาชน    0745556002529 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่  69/1                หมู ่      8       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        บางกระเจ้า                           อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                            อําเภอ /เขต      เมือง   
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47369 768 6027 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        69/1           หมู ่     8        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางกระเจ้า                               อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                                  อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C026

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              บริษัท ปญัญา เอสเตท จํากัด เลขบตัรประชาชน    0745556002529 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47370 769 6028 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่      69/1                หมู ่    8         ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางกระเจ้า                          อําเภอ /เขต        เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                                 อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C025

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท ปญัญา เอสเตท จํากัด เลขบตัรประชาชน     0745556002529 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47371 770 6029 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        69/1           หมู ่    8         ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางกระเจ้า                           อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง        บางแก้ว                                 อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C024

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน                บริษัท ปญัญา เอสเตท จํากัด เลขบตัรประชาชน    0745556002529 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47372 771 6030 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C023

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวญาดา   ปิน่ทอง เลขบตัรประชาชน    1759900030984 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่      142/2            หมู ่    9         ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       บา้นปรก                            อําเภอ /เขต        เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                                   อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47373 772 6031 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่     555/14             หมู ่      1       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางแก้ว                       อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต          เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C022

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายทวีศักดิ ์  หนุนภกัดี เลขบตัรประชาชน    3710100812366 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47374 773 6032 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่     156/25             หมู ่      3       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        ลาดใหญ่                           อําเภอ /เขต       เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                             อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C021

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายเอกรัตน์   ลือรัตน์ เลขบตัรประชาชน    3769900323902 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47375 774 6033 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่      154            หมู ่     3        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        ลาดใหญ่                           อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                                 อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C020

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวอริศรา   เอมปรากฏ เลขบตัรประชาชน    3760100085332 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47376 775 6034 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C019

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท ปญัญา เอสเตท จํากัด เลขบตัรประชาชน    0745556002529 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่     69/1             หมู ่     8        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่   1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางกระเจ้า                       อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                              อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47377 776 6035 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        606          หมู ่             ซอย -              ถนน เพชรสมุทร อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่   1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       แม่กลอง                            อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                                 อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C018

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวอรุณี   เล้าพูนพิทยะ เลขบตัรประชาชน    5759999001241 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47378 777 6036 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่     10/309             หมู ่      3       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           สําโรงเหนือ                        อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                             อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรปราการ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C017

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางรุจิฬาพร   ปิน่แก้ว เลขบตัรประชาชน    3110100089732 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47379 778 6037 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่     88/101             หมู ่     8        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง     บางขุนเทยีน                       อําเภอ /เขต     จอมทอง ตําบล/แขวง        บางแก้ว                             อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C016

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวประกายจิตร   สุรอมรกูล เลขบตัรประชาชน    3101501761963 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47380 779 6038 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C015

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายวีรศักดิ ์  ประชากร เลขบตัรประชาชน    1759900047437 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่     109             หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      1       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                              อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47381 780 6039 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      60/6            หมู ่             ซอย ลาดพร้าว110แยก3              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       พลับพลา                            อําเภอ /เขต      วังทองหลาง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                               อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C014

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายเขตสินธุ์   สินทวิชัย เลขบตัรประชาชน    1101401817171 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47382 781 6040 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่      60/6            หมู ่             ซอย  ลาดพร้าว110แยก3             ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         พลับพลา                          อําเภอ /เขต      วังทองหลาง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                              อําเภอ /เขต        เมือง 
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C013

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายเขตสินธุ์   สินทวิชัย เลขบตัรประชาชน    1101401817171 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47383 782 6041 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่      137/41            หมู ่    1         ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        บางแก้ว                           อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                              อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C012

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวอัญชลี   ศรีสนอง เลขบตัรประชาชน    3750200134181 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47384 783 6042 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C011

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวอัญชลี   ศรีสนอง เลขบตัรประชาชน    3750200134181 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่     137/41             หมู ่      1       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางแก้ว                       อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                            อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47385 784 6043 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      230            หมู ่             ซอย -              ถนน ดําเนินเกษม อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       คลองกระแชง                            อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง        บางแก้ว                               อําเภอ /เขต       เมือง  
จังหวัด         เพชรบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C010

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายพงษ์ศักดิ ์  ลีลาวัฒนพาณิชย์ เลขบตัรประชาชน    3750200392644 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47386 785 6044 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่    77/340              หมู ่    7         ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่   1          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         ทา่ตูม                          อําเภอ /เขต      ศรีมหาโพธิ ตําบล/แขวง          บางแก้ว                             อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         ปราจีนบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C009

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายพสุ   พจนานภาศิริ เลขบตัรประชาชน    3759900232362 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47387 786 6045 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่     29/43             หมู ่    2         ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       คลองสาม                            อําเภอ /เขต      คลองหลวง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                            อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         ปทมุธานี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C008

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสมพล   จุฬาริกุล เลขบตัรประชาชน    5259900001141 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47388 787 6046 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C007

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสมพล   จุฬาริกุล เลขบตัรประชาชน    5259900001141 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       29/43           หมู ่    2         ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         คลองสาม                          อําเภอ /เขต      คลองหลวง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                            อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         ปทมุธานี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47389 788 6047 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่    75/84              หมู ่             ซอย -              ถนน ทรัพย์ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        สีพ่ระยา                           อําเภอ /เขต      บางรัก ตําบล/แขวง             บางแก้ว                           อําเภอ /เขต       เมือง  
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C006

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวประกายจิตร   สุรอมรกูล เลขบตัรประชาชน    3101501761963 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47390 789 6048 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่     44/3             หมู ่    5         ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         แหลมใหญ่                          อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                             อําเภอ /เขต      เมือง  
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C005

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางภสิวัณฎ ์  แสนสุขสวาสดิ์ เลขบตัรประชาชน    3759900174508 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47391 790 6049 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        2/10          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       ในเมือง                            อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                             อําเภอ /เขต        เมือง
จังหวัด         นครพนม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C004

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางทพิสุคนธ ์  สร้อยปุ เลขบตัรประชาชน    3480100106189 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47392 791 6050 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C003

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวประกายจิตร   สุรอมรกูล เลขบตัรประชาชน    3101501761963 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่      88/101            หมู ่     8        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางขุนเทยีน                          อําเภอ /เขต      จอมทอง ตําบล/แขวง               บางแก้ว                              อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47393 792 6051 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C002

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางกรพิชฌนาฏ   ไชยมานิตย์ เลขบตัรประชาชน    3100600883888 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่     139/68             หมู ่      3       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      1       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        บางหญ้าแพรก                           อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง        บางแก้ว                              อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47394 793 6052 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่     442             หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางแคเหนือ                         อําเภอ /เขต      อัมพวา ตําบล/แขวง            บางแก้ว                                 อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10C001

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายอภชิิต   ชาติสีหราช เลขบตัรประชาชน    3102201832700



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47395 794 6053 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A029

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายวัชนะกูล   สมุทรสกุลเจริญ เลขบตัรประชาชน    3750100465127 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่     62/4             หมู ่     6        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       ทา้ยหาด                        อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                              อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47396 795 6054 0 0 39 39 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A028

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสุกัญญา   พันธุ์เมธศิร์ เลขบตัรประชาชน    3759900202790 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่      1/10            หมู ่             ซอย  บางประจัน             ถนน เอกชัย อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                              อําเภอ /เขต       เมือง  
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47397 796 6053 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A027

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวบญุมี   ประสาททอง เลขบตัรประชาชน    3760100746355 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)......1.... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่      146/4            หมู ่    9         ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         ธงชัย                          อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                           อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         เพชรบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47398 797 6056 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่     69/1             หมู ่    8         ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       บางกระเจ้า                            อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                             อําเภอ /เขต     เมือง    
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A026

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท ปญัญา เอสเตท จํากัด เลขบตัรประชาชน    0745556002529 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47399 798 6057 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A025

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท ปญัญา เอสเตท จํากัด เลขบตัรประชาชน    0745556002529 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่       69/1            หมู ่     8        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางกระเจ้า                            อําเภอ /เขต       เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                             อําเภอ /เขต         เมือง   
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47400 799 6058 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A024

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายธรีนิติ ์  ลักคนาศิริ เลขบตัรประชาชน    1709900148926 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่      675            หมู ่             ซอย -              ถนน ประสิทธิ์พัฒนา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       แม่กลอง                          อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                           อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด            สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47401 800 6059 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A023

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายศุภสิทธิ์   อ่วมพินิจ เลขบตัรประชาชน    3700400687371 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่      135/6            หมู ่             ซอย บางแก้ว              ถนน ทางเข้าเมือง อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         แม่กลอง                      อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                               อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47402 801 6060 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      135/6            หมู ่             ซอย บางแก้ว             ถนน ทางเข้าเมือง อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                             อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A022

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายศุภสิทธิ์   อ่วมพินิจ เลขบตัรประชาชน    3700400687371 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47403 802 6061 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A021

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวรัชวดี   แซ่เตีย เลขบตัรประชาชน    3700400650141 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่      102/5            หมู ่     1        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        บางแก้ว                           อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                             อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47404 803 6062 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A020

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายจรัญ   ธนะพัฒน์ เลขบตัรประชาชน    3609700056821 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่     132/14             หมู ่      3       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          ลาดใหญ่                         อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                            อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47405 804 6063 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A019

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวพิไลวรรณ   หรินทรานนท์ เลขบตัรประชาชน    3750200227571 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่     186/9            หมู ่            ซอย บางจะเกร็ง 2                ถนน ราษฎรณ์ประสิทธิ์ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        แม่กลอง                         อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                             อําเภอ /เขต        เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47406 805 6064 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      28/4            หมู ่     2       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       บางแก้ว                            อําเภอ /เขต        เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                             อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A018

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวรัชดาภรณ์   สายสาหร่าย เลขบตัรประชาชน    1700400090432 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47407 806 6065 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A017

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางกลิน่ผกา   แก้วชัยเจริญกิจ เลขบตัรประชาชน    3759900331298 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่     55/14             หมู ่             ซอย บางจะเกร็ง2              ถนน ราษฎร์ประสิทธิ์ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        แม่กลอง                           อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                            อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47408 807 6066 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A016

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสุพจน์   จิรธรรมประดับ เลขบตัรประชาชน    5230200002952 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่      75/68            หมู ่             ซอย -              ถนน จรัญสนิทวงศ์ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางขุนศรี                         อําเภอ /เขต      บางกอกน้อย ตําบล/แขวง          บางแก้ว                            อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47409 808 6067 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A015

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางทพิวรรณ   เจียรอดิศักดิ์ เลขบตัรประชาชน    3750200051499 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่     517/38             หมู ่             ซอย -              ถนน เกษมสุขุม อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        แม่กลอง                        อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                          อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47410 809 6068 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        37          หมู ่      4       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แหลมใหญ่                         อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                            อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A014

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวพรรษวรรณ   สุคนธเ์ขต เลขบตัรประชาชน    3750100532410 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47411 810 6069 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A013

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางวรัทธนา   สารจิตร์ เลขบตัรประชาชน    3200100214455 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่       119           หมู ่     1        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                             อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47412 811 6070 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A012

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางวรัทธนา   สารจิตร์ เลขบตัรประชาชน    3200100214455 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่     119             หมู ่      1       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       บางแก้ว                         อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง        บางแก้ว                                    อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47413 812 6071 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A011

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายธรีภทัร์   แสงวณิช เลขบตัรประชาชน    1759900081457 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่       134/140           หมู ่             ซอย -              ถนน กรุงธนบรุี อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางลําภลู่าง                         อําเภอ /เขต      คลองสาน ตําบล/แขวง           บางแก้ว                            อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47414 813 6072 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่     145/4             หมู ่      9       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         ลาดใหญ่                          อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                             อําเภอ /เขต       เมือง  
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A010

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายนธ ี  สมบรูณ์ เลขบตัรประชาชน    3750100405710 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47415 814 6073 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A009

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายนธ ี  สมบรูณ์ เลขบตัรประชาชน    3750100405710 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่      145/4            หมู ่     9        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         ลาดใหญ่                          อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                             อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47416 815 6074 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A008

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายชุมพร   วงศ์กระจ่าง เลขบตัรประชาชน    1471200048720 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่      60/1            หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        หนองแปน                           อําเภอ /เขต     เจริญศิลป์ ตําบล/แขวง            บางแก้ว                             อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สกลนคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47417 816 6074 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A007

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายวีระยศ   แจนโกนดี เลขบตัรประชาชน    1471100049988 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่      120            หมู ่    13         ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          อากาศ                         อําเภอ /เขต         อากาศอํานวย ตําบล/แขวง          บางแก้ว                              อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สกลนคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47418 817 6076 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       75           หมู ่     1        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        พบพระ                       อําเภอ /เขต      พบพระ ตําบล/แขวง         บางแก้ว                              อําเภอ /เขต        เมือง 
จังหวัด         ตาก โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A006

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายมณฑล   อ่ินคํา เลขบตัรประชาชน    3630700007414 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47419 818 6077 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A005

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางไพวัลย ์  วรเสนา เลขบตัรประชาชน    3471200136161 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่      99            หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           หนองแปน                        อําเภอ /เขต      เจริญศิลป์ ตําบล/แขวง         บางแก้ว                              อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สกลนคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47420 819 6078 0 0 22 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10A004

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางไพวัลย ์  วรเสนา เลขบตัรประชาชน    3471200136161 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่      99            หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          หนองแปน                         อําเภอ /เขต      เจริญศิลป์ ตําบล/แขวง           บางแก้ว                            อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สกลนคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47421 820 6079 0 0 36 36 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 19.80x5=99 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 19.80x5=99 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 19.80x5=99 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11R010

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางธนพร   ประเสริฐดี เลขบตัรประชาชน    3750100491691 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           The Dear โต๊ะสนุ๊ก
อยูบ่า้นเลขที ่       70/20           หมู ่       2      ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางจะเกร็ง                         อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                            อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 34327 1 4566 1 3 29 729 1 ที่ดิน
2 516 ประเภทโฮมออฟฟิศ ปูน 17.3x29=501.7 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่     146/21             หมู ่    1         ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                               อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง 11M002

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวศิชัญพัสส์   ศรีอ่อน เลขบตัรประชาชน    3759900319891 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ร้านทําผมปราริ



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 18915 36 2595 0 0 36 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 22.3x6=133.8 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 22.3x6=133.8 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11M003

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวมณทริา   แก้วประสิทธิ์ เลขบตัรประชาชน    3759900094792 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ตึกแถว
อยูบ่า้นเลขที ่       151           หมู ่     1        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง              บางแก้ว                               อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 44024 324 5534 0 0 35 35 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 22.3x6=133.8 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 22.3x6=133.8 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11M004

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน            นางสาวมาริลีน   โตเดชะวัฒนา เลขบตัรประชาชน    3759900091297 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ตึกแถว
อยูบ่า้นเลขที ่       2/1           หมู ่             ซอย บางแก้ว                 ถนน เจริญชมปรีดา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                              อําเภอ /เขต          เมือง 
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 44025 325 5535 0 0 25 25 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 22.3x6=133.8 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 22.3x6=133.8 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11F021

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายจรูญ   ขําประเสริฐ เลขบตัรประชาชน    3700400983492 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           สถานีมาเมา
อยูบ่า้นเลขที ่        31          หมู ่      8       ซอย                    ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย                     ถนน  
ตําบล/แขวง        ศรีสุราษฎร์                           อําเภอ /เขต      ดําเนินสะดวก ตําบล/แขวง          บางแก้ว                           อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         ราชบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 46937 754 5989 1 0 2 402 1 ที่ดิน 25x8=200 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่     128/647             หมู ่             ซอย -              ถนน นนทรี อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       ช่องนนทรี                          อําเภอ /เขต      ยานนาวา ตําบล/แขวง            บางแก้ว                             อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11F023

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสุดา   ปลอดสมบรูณ์ เลขบตัรประชาชน    3250100335406 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ตึกข้างสถานีมาเมา



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 43698 494 5495 0 0 89 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 8x22=176 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 8x22=176 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 8x22=176 /
5 400 ตึกแถว ชั้น 4 ตึก 8x22=176 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11F024

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาววาณิชา   โกวิทานนท์ เลขบตัรประชาชน    3750300259652 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ตึกข้างสถานีมาเมา
อยูบ่า้นเลขที ่       23           หมู ่    8         ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          สวนหลวง                         อําเภอ /เขต      อัมพวา ตําบล/แขวง             บางแก้ว                            อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 46936 753 5988 0 0 44 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x22=88 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x22=88 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x22=88 /
5 400 ตึกแถว ชั้น 4 ตึก 4x22=88 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11F025

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวดวงตา   มังกรพันธุ์ เลขบตัรประชาชน    3700800424491 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ตึกข้างสถานีมาเมา
อยูบ่า้นเลขที ่      32            หมู ่     7        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      1       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            ปากทอ่                       อําเภอ /เขต      ปากทอ่ ตําบล/แขวง             บางแก้ว                            อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         ราชบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 43697 493 5494 0 0 44 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x22=88 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x22=88 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x22=88 /
5 400 ตึกแถว ชั้น 4 ตึก 4x22=88 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11F026

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวสาวิตรี   แสงจันทร์ เลขบตัรประชาชน    1759900013486 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ตึกข้างสถานีมาเมา
อยูบ่า้นเลขที ่       12/36           หมู ่             ซอย บางประจัน              ถนน เอกชัย อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      1       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         แม่กลอง                          อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                                  อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 43696 492 5493 0 0 44 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x22=88 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x22=88 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x22=88 /
5 400 ตึกแถว ชั้น 4 ตึก 4x22=88 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่     269             หมู ่     8        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          ดําเนินสะดวก                         อําเภอ /เขต      ดําเนินสะดวก ตําบล/แขวง             บางแก้ว                            อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         ราชบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11F022

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายอรรถ   ศรีอริยะกุล เลขบตัรประชาชน    3700400302185 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ลานคอนกรีตข้างสถานีมาเมา



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32336 214 4434 0 2 79 1 ที่ดิน
2 526 ลานคอนกรีต 9x86=774

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11F027

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายจรูญ   ขําประเสริฐ เลขบตัรประชาชน    3700400983492 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                         ถนนคอนกรีต  
อยูบ่า้นเลขที ่       31           หมู ่    8         ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      1       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          ศรีสุราษฎร์                         อําเภอ /เขต      ดําเนินสะดวก ตําบล/แขวง           บางแก้ว                             อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         ราชบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 43699 495 5496 0 1 52 1 ที่ดิน
2 526 ลานคอนกรีต 7x57=399

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11F030

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสมชาย   เจริญโสภาพรรณ เลขบตัรประชาชน    3700400979525 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                   ตึกข้างสถานีมาเมา        
อยูบ่า้นเลขที ่        286          หมู ่     7        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           ศรีสุราษฏร์                        อําเภอ /เขต      ดําเนินสะดวก ตําบล/แขวง           บางแก้ว                          อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         ราชบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 43695 491 5492 0 0 21 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x22=88 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x22=88 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x22=88 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11F031

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสมศักดิ ์  วีระพล เลขบตัรประชาชน    3700400978961 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ตึกข้างสถานีมาเมา 
อยูบ่า้นเลขที ่     156             หมู ่       4      ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      1       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แพงพวย                        อําเภอ /เขต      ดําเนินสะดวก ตําบล/แขวง           บางแก้ว                              อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         ราชบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 46719 750 5985 0 0 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x22=88 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x22=88 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x22=88 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่     156             หมู ่     4        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         แพงพวย                          อําเภอ /เขต      ดําเนินสะดวก ตําบล/แขวง            บางแก้ว                         อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         ราชบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11F032

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสมศักดิ ์  วีระพล เลขบตัรประชาชน    3700400978961 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            ตึกข้างสถานีมาเมา 



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 46711 749 5984 0 0 22 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x22=88 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x22=88 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x22=88 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11F033

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวศิริพร   เติมธนะศักดิ์ เลขบตัรประชาชน    3750200322905 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            ตึกข้างสถานีมาเมา 
อยูบ่า้นเลขที ่      23/1            หมู ่    1        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          จอมปลวก                         อําเภอ /เขต      บางคนที ตําบล/แขวง          บางแก้ว                               อําเภอ /เขต      เมือง   
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 43694 490 5491 0 0 65 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x22=264 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x22=264 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 12x22=264 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11F034

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายบญุเสริม   แต่งงาม เลขบตัรประชาชน    3120600754204 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            ตึกข้างสถานีมาเมา 
อยูบ่า้นเลขที ่      99/22            หมู ่     1        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                            อําเภอ /เขต        เมือง 
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 40408 378 5049 0 0 66 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x22=264 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x22=264 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 12x22=264 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11F035

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายจรูญ   ขําประเสริฐ เลขบตัรประชาชน    3700400983492 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่         31         หมู ่     8        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         ศรีสุราษฎร์                          อําเภอ /เขต      ดําเนินสะดวก ตําบล/แขวง           บางแก้ว                            อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         ราชบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 40407 377 5048 0 2 98 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 4x12=48 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 4x12=48 /
4 400 ตึกแถว ชั้น 3 ตึก 4x12=48 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       161/14           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         แม่กลอง                          อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                              อําเภอ /เขต      เมือง   
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  08B025

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายกฤษณ์   พุทธนุรัตนะ เลขบตัรประชาชน    3750300250060 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ร้านตําเด็กชายนาย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 42919 273 5390 0 3 37 337 1 ที่ดิน
2 510 ภัตตาคาร 13x3=39 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11A001

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางเขมจิรา   พุทธนุรัตนะ เลขบตัรประชาชน    3750300306359 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เอ้คาร์แคร์
อยูบ่า้นเลขที ่     161/14             หมู ่             ซอย บางแก้ว             ถนน ทางเข้าเมือง อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      1       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                          อําเภอ /เขต       เมือง 
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32337 196 4435 0 1 24 124 1 ที่ดิน
2 518 โรงงานซ่อมรถยนต์ 20x22=440 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11A002

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายนพ   นุชเรือน เลขบตัรประชาชน    3769900180800 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           Business Idea
อยูบ่า้นเลขที ่      126            หมู ่    10         ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        บางขันแตก                           อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง              บางแก้ว                           อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32338 195 4436 0 1 5 105 1 ที่ดิน
2 501 คลังสินค้า 14x10=140 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11A003

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายนพ   นุชเรือน เลขบตัรประชาชน    3769900180800 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ร้านข้าวแกงใต้ ชาไทยฟองนม
อยูบ่า้นเลขที ่      126            หมู ่    10         ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางขันแตก                     อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                               อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32339 194 4437 0 0 87 87 1 ที่ดิน
2 510 ภัตตาคาร 8x15=120 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      272            หมู ่      7      ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     6        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         ดําเนินสะดวก                          อําเภอ /เขต      ดําเนินสะดวก ตําบล/แขวง          บางแก้ว                          อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         ราชบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  01G007

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางแวววดี   สิทธมิงคลชัย เลขบตัรประชาชน    5700490000406 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....6.... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           มงคลฟาร์ม



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 23314 29 3420 2 1 0 900 1 ที่ดิน
2 โรงเพาะกุ้ง 64x10=640 /
3 ส านักงาน 6x9=54 /
4 บ้านพักอาศัย 12x13=156 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D024

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายชัยสิทธิ์   ลิม้พิสูจน์ เลขบตัรประชาชน    3759900081909 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่      683/13-14            หมู ่             ซอย -              ถนน ราชญาติรักษา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        แม่กลอง                        อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                             อําเภอ /เขต      เมือง   
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22172 35 3255 0 0 57 57 1 ที่ดิน 57

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D025

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายชัยสิทธิ์   ลิม้พิสูจน์ เลขบตัรประชาชน    3759900081909 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....2...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่       683/13-14           หมู ่             ซอย -              ถนน ราชญาติรักษา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่   2          ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แม่กลอง                        อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                         อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22173 36 3256 0 0 87 87 1 ที่ดิน 57

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D028

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายเกษมศักดิ ์  วัชรางค์กุล เลขบตัรประชาชน    3759900263136 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่      161/1            หมู ่             ซอย บางแก้ว              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            แม่กลอง                       อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                           อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 21524 39 3172 0 2 10 210 1 ที่ดิน 210

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่     75/7             หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางจะเกร็ง                        อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                                  อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D030

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางพนิดา   ศรีบํารุงวงศ์ เลขบตัรประชาชน    3750100491012 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 20837 41 3076 0 0 56 56 1 ที่ดิน 56

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D026

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             กองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่      539/16            หมู ่             ซอย -              ถนน เกษมสุขุม อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                                  อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22174 37 3257 0 1 8 108 1 ที่ดิน 108

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D027

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             กองทนุฟ่ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่     539/16             หมู ่             ซอย -              ถนน เกษมสุขุม อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    2         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         แม่กลอง                          อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                            อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22175 38 3258 0 1 36 136 1 ที่ดิน 136

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D039

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวรุ่งรพี   วิภาวิน เลขบตัรประชาชน    3759900075542 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่       568           หมู ่             ซอย -              ถนน เพชรสมุทร อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         แม่กลอง                          อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง              บางแก้ว                           อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22165 48 3251 0 2 28 228 1 ที่ดิน 228

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่     131/52             หมู ่             ซอย บางแก้ว             ถนน ทางเข้าเมือง อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                           อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D040

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวรัตนวรรณ   เสรีรักษ์จุฑารังษี เลขบตัรประชาชน    3101700371243 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22166 51 3252 0 2 20 220 1 ที่ดิน 220

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D045

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวรุ่งรพี   วิภาวิน เลขบตัรประชาชน    3759900075542 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่       568           หมู ่             ซอย -              ถนน เพชรสมุทร อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แม่กลอง                        อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                            อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22168 54 3254 0 3 46 346 1 ที่ดิน 346

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D044

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายกัมพล   ผาติกุลดิลก เลขบตัรประชาชน    3750100462250 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่       156           หมู ่     1        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                           อําเภอ /เขต      เมือง  
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22167 55 3253 0 2 13 213 1 ที่ดิน 213

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D038

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวรุ่งรพี   วิภาวิน เลขบตัรประชาชน    3759900075542 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....2...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่       568           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            แม่กลอง                       อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                            อําเภอ /เขต       เมือง  
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 21525 52 3173 0 2 51 251 1 ที่ดิน 251

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       115/2           หมู ่      2       ซอย -              ถนน พระราม 2 อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                             อําเภอ /เขต       เมือง  
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D042

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท ส .ธนภทัร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                             บริษัท ส .ธนภทัร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 21382 50 3143 0 1 18 1 ที่ดิน
2 513 โรงงาน 16.50x50=82.5 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D041

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางจันทพิย ์  บตุรเมือง เลขบตัรประชาชน    3750100377953 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....2...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           บริษัท ส .ธนภทัร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
อยูบ่า้นเลขที ่       50/10           หมู ่    2         ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางจะเกร็ง                          อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                           อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 20840 49 3079 0 1 19 1 ที่ดิน
2 509/1 ส านักงาน 17x3=51 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D043

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางจิตสุภา   เนาวรัตน์โชคชัย เลขบตัรประชาชน    3759900279750 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            บริษัท ส .ธนภทัร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
อยูบ่า้นเลขที ่       75/2           หมู ่     6        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         ทา้ยหาด                          อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                             อําเภอ /เขต       เมือง  
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 11167 13 893 1 0 40 1 ที่ดิน
2 520/1 บ้านพักคนงาน 60x7=420 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D033

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางญาดา   มนต์ปาริชาติ เลขบตัรประชาชน    3102401262419 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่      13            หมู ่             ซอย ครุใน 3 แยก 2              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         ทุง่ครุ                          อําเภอ /เขต      ทุง่ครุ ตําบล/แขวง           บางแก้ว                         อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 20839 46 3078 0 2 57 257 1 ที่ดิน 257

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        26          หมู ่             ซอย ปณุณวิถี 9             ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางจาก                        อําเภอ /เขต      พระประแดง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                           อําเภอ /เขต       เมือง  
จังหวัด         สมุทรปราการ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D036

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางพัชนี   กําเนิดนักตะ เลขบตัรประชาชน    3100904310241 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 20839 46 3078 0 2 57 257 1 ที่ดิน 257

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D031

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางพนิดา   ศรีบํารุงวงศ์ เลขบตัรประชาชน    3750100491012 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่      75/7            หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางจะเกร็ง                         อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                             อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 47520 61 6083 0 0 56 56 1 ที่ดิน 56

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D037

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายกัมพล   โชติบญุโญ เลขบตัรประชาชน    3750100462250 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่       28/9           หมู ่      2       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                             อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 20841 47 3080 0 2 95 295 1 ที่ดิน 295

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D016

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             สํานักงาน กองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่       539/16           หมู ่             ซอย -              ถนน เกษมสุขุม อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                         อําเภอ /เขต        เมือง 
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22195 30 3264 0 1 84 184 1 ที่ดิน 184

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       31           หมู ่      6       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        ทา้ยหาด                           อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                             อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D020

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายวิทย ์  โชติบญุโญ เลขบตัรประชาชน    3750100462268 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22163 34 3249 0 0 34 34 1 ที่ดิน 34

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D005

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวรัตนา   สุขเจริญคณา เลขบตัรประชาชน    3759900148159 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)......2.... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่       79/11           หมู ่     6        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    2         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           ทา้ยหาด                        อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                          อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22161 18 3247 0 0 79 79 1 ที่ดิน 79

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D001

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายเฉลิมพงษ์   บญุชู เลขบตัรประชาชน    1759900290587 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่       163           หมู ่      4       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             ลาดใหญ่                      อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                             อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 8588 17 590 0 1 67 167 1 ที่ดิน 167

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19C020

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสมชาย   แสงวณิช เลขบตัรประชาชน    3759900110496 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่       1299           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         แม่กลอง                          อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                           อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 8587 16 589 2 2 62 1,062 1 ที่ดิน 1,062

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      105/1            หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                          อําเภอ /เขต        เมือง 
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D006

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางอรวรรณ   แสงอาทติย์ เลขบตัรประชาชน    3759900288716 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 8589 19 591 0 0 17 17 1 ที่ดิน 17

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D007

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางไฉน   จันทโชติ เลขบตัรประชาชน    3759900293931 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           บา้นตึกแถว
อยูบ่า้นเลขที ่      105/3            หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                          อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22324 20 3286 0 0 16 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x4=48 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x4=48 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D008

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายศิริ   วัฒนศิริชัยกุล เลขบตัรประชาชน    3509900043961 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           บา้นตึกแถว
อยูบ่า้นเลขที ่      162            หมู ่    6         ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    2         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                             อําเภอ /เขต     เมือง    
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22323 21 3285 0 0 16 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x4=48 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x4=48 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D009

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางนันทนีิ   กิจศิริ เลขบตัรประชาชน    3759900286519 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            บา้นตึกแถว
อยูบ่า้นเลขที ่     87/10             หมู ่             ซอย บางจะเกร็ง 4                 ถนน ธนบรุี-ปากทอ่ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         แม่กลอง                          อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                            อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22322 22 3284 0 0 16 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x4=48 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x4=48 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      470            หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          สามเสนใน                         อําเภอ /เขต      พญาไท ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D010

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             ธนาคารออมสิน เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           บา้นตึกแถว



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22321 23 3283 0 0 16 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x4=48 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x4=48 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D011

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              ธนาคารออมสิน เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            บา้นตึกแถว
อยูบ่า้นเลขที ่      470            หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          สามเสนใน                         อําเภอ /เขต      พญาไท ตําบล/แขวง           บางแก้ว                             อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด          กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22320 24 3282 0 0 17 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x4=48 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x4=48 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D012

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวสุนันทา   แซ่ลิม้ เลขบตัรประชาชน    3759900120831 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            บา้นตึกแถว
อยูบ่า้นเลขที ่      105/11            หมู ่     2      ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    2         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                          อําเภอ /เขต        เมือง 
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22319 25 3281 0 0 17 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x4=48 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x4=48 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D013

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวพัชริน   ตันแต๋ว เลขบตัรประชาชน    3759900219528 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                             บา้นตึกแถว
อยูบ่า้นเลขที ่      105/14            หมู ่       2      ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       บางแก้ว                            อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                          อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22318 26 3280 0 0 17 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x4=48 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x4=48 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      75            หมู ่             ซอย -              ถนน สุนทรพิมล อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           รองเมือง                        อําเภอ /เขต      ปทมุวัน ตําบล/แขวง          บางแก้ว                           อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D014

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวอริยา   จารุพัฒนพรกิจ เลขบตัรประชาชน    3100700403675 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22317 27 3279 0 0 17 1 ที่ดิน
2 400 ตึกแถว ชั้น 1 ตึก 12x4=48 /
3 400 ตึกแถว ชั้น 2 ตึก 12x4=48 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D015

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท ลาภทวีทรัพย ์จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....2...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ตึกเลีย้งนก
อยูบ่า้นเลขที ่     38/105             หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางกะป ิ                       อําเภอ /เขต      หว้ยขวาง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                             อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22193 29 3262 0 1 36 1 ที่ดิน 136

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D018

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางอรวรรณ   แสงอาทติย์ เลขบตัรประชาชน    3759900288716 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่      105/1            หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                             อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด        สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 8591 31 593 0 2 96 1 ที่ดิน 296

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D034

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายชัยณรงค์   ฉันทศาสตร์ เลขบตัรประชาชน    3759900051686 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           บา้นอยูอ่าศัย
อยูบ่า้นเลขที ่      517/8-9            หมู ่             ซอย -              ถนน เพชรสมุทร อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                             อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 25371 42 3625 0 0 50 1 ที่ดิน 50

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่     105/2             หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง       บางแก้ว                            อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                          อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19D035

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางชุลีพร   คล้ายคลึง เลขบตัรประชาชน    3750100368121 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....2...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           บา้นอยูอ่าศัย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22196 43 3265 0 0 50 1 ที่ดิน 50

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19C013

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสมนึก   เลิศกิตติกาญจน์ เลขบตัรประชาชน    3750100208043 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่       28/10           หมู ่      2       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต      เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                           อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 15727 6 1956 0 1 36 1 ที่ดิน 136

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19C008

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายวัธนะ   เลิสกิตติกาญจน์ เลขบตัรประชาชน    3750100208060 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....2...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ตึกข้างสมนึกการช่าง
อยูบ่า้นเลขที ่       28/10           หมู ่      2       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                          อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 20718 10 3040 0 0 20 1 ที่ดิน 20

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19C009

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายประจักษ์   เลิศกิตติกาญจน์ เลขบตัรประชาชน    3750100208078 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            ตึกข้างสมนึกการช่าง
อยูบ่า้นเลขที ่     28/10             หมู ่      2       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                          อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 20719 9 3041 0 0 15 1 ที่ดิน 15

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่     28/10             หมู ่      2       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                         อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19C010

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสมนึก   เลิศกิตติกาญจน์ เลขบตัรประชาชน    3750100208043 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            ตึกข้างสมนึกการช่าง



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 15725 8 1954 0 0 48 1 ที่ดิน 48

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19C004

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายพยรู   สายสาหร่าย เลขบตัรประชาชน    3750200108156 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ร้านขายของชํา
อยูบ่า้นเลขที ่      65            หมู ่      6       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          นางตะเคียน                         อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                           อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 15722 232 1951 0 0 30 1 ที่ดิน
2 100 บ้านเด่ียว ปูน 6x7=42 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19C005

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวสุกัญญา   บญุอยูว่ัฒนะ เลขบตัรประชาชน    3709900102213 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       28/3           หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต        เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                            อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 15723 12 1952 0 1 58 1 ที่ดิน 158

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  12C021

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท รักษ์วราเจริญยนต์ จํากัด เลขบตัรประชาชน    0775557000082 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ทําประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่      161/25            หมู ่      1       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                                 อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 33499 45 4601 0 3 3 303 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       37           หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        บางจาก                           อําเภอ /เขต         พระประแดง ตําบล/แขวง        บางแก้ว                              อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรปราการ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  12C020

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสมาน   โกฏมณี เลขบตัรประชาชน    3110401227034 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                          พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 20682 46 2993 0 3 3 303 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  12C019

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางลักษรินทร์   ศิริวิทยภสัร์ เลขบตัรประชาชน    3759900277692 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....1...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ทําประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       148/1           หมู ่     1        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                           อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 33500 47 4602 0 3 3 303 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  12C019

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางลักษรินทร์   ศิริวิทยภสัร์ เลขบตัรประชาชน    3759900277692 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่      148/1            หมู ่      1       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                            อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด            สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 33500 47 4602 0 3 3 303 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  12C018

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสําราญ   อ่วมเจริญ เลขบตัรประชาชน    3759900213589 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            บา้นอยูอ่าศัย
อยูบ่า้นเลขที ่        26/1          หมู ่             ซอย บางจะเกร็ง 3                 ถนน ราษฎร์ประสิทธิ์ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                         อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 20381 56 2971 0 2 47 1 ที่ดิน 247

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       69           หมู ่             ซอย เอกชัย69/1              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางบอน                        อําเภอ /เขต           บางบอน ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  12C017

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางวันทนา   โกมลวิศิษฎว์งศ์ เลขบตัรประชาชน    3101201395546 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 31971 48 4378 0 0 39 39 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  12C016

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางวันทนา   โกมลวิศิษฎว์งศ์ เลขบตัรประชาชน    3101201395546 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       69           หมู ่             ซอย เอกชัย69/1                  ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางบอน                         อําเภอ /เขต           บางบอน ตําบล/แขวง            บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 31972 49 4379 0 0 28 28 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  12C015

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางวันทนา   โกมลวิศิษฎว์งศ์ เลขบตัรประชาชน    3101201395546 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       69           หมู ่             ซอย เอกชัย69/1             ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางบอน                          อําเภอ /เขต          บางบอน ตําบล/แขวง             บางแก้ว                            อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 31973 50 4380 0 0 28 28 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  12C014

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางวันทนา   โกมลวิศิษฎว์งศ์ เลขบตัรประชาชน    3101201395546 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        69          หมู ่             ซอย เอกชัย69/1                ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางบอน                         อําเภอ /เขต           บางบอน ตําบล/แขวง         บางแก้ว                           อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 31974 51 4381 0 0 28 28 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      69            หมู ่             ซอย เอกชัย69/1                  ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางบอน                        อําเภอ /เขต           บางบอน ตําบล/แขวง           บางแก้ว                            อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  12C013

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางวันทนา   โกมลวิศิษฎว์งศ์ เลขบตัรประชาชน    3101201395546 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 31975 52 4382 0 0 28 28 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  12C012

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางวันทนา   โกมลวิศิษฎว์งศ์ เลขบตัรประชาชน    3101201395546 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่     69              หมู ่             ซอย เอกชัย69/1                   ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่    1         ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บางบอน                          อําเภอ /เขต             บางบอน ตําบล/แขวง            บางแก้ว                         อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด          กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 31976 53 4383 0 0 28 28 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  12C011

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              นางวันทนา   โกมลวิศิษฎว์งศ์ เลขบตัรประชาชน    3101201395546 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       69            หมู ่             ซอย เอกชัย69/1                ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บางบอน                         อําเภอ /เขต            บางบอน ตําบล/แขวง            บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด           กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 31977 54 4384 0 0 28 28 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  12C010

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              นางวันทนา   โกมลวิศิษฎว์งศ์ เลขบตัรประชาชน    3101201395546 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                             พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        69            หมู ่             ซอย  เอกชัย69/1                   ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางบอน                          อําเภอ /เขต                บางบอน  ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด          กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 31978 55 4385 0 0 28 28 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        69             หมู ่             ซอย เอกชัย69/1                   ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บางบอน                       อําเภอ /เขต            บางบอน ตําบล/แขวง           บางแก้ว                          อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  12C009

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              นางวันทนา   โกมลวิศิษฎว์งศ์ เลขบตัรประชาชน    3101201395546 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                             พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 20382 57 2972 1 1 69 569 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  12C008

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางรุ่งนภา   ชีวะผลาบรูณ์ เลขบตัรประชาชน    3101801296425 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       5           หมู ่     6        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      1       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แพรกหนามแดง                         อําเภอ /เขต             อัมพวา ตําบล/แขวง          บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 20781 58 3053 1 2 61 661 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  12C007

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายภาคภมูิ   จิตติวัชรพงศ์ เลขบตัรประชาชน    3759900106740 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่      125/11            หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         แม่กลอง                          อําเภอ /เขต             เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 9732 59 753 1 3 45 745 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  12C006

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายอรุณ   โรจนสกุล เลขบตัรประชาชน    3100700455616 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่      789            หมู ่             ซอย -              ถนน พระราม6 อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         วังใหม่                          อําเภอ /เขต            ปทมุวัน ตําบล/แขวง           บางแก้ว                           อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 10585 60 840 0 2 64 264 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      789            หมู ่             ซอย -              ถนน พระราม6 อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           วังใหม่                        อําเภอ /เขต          ปทมุวัน ตําบล/แขวง            บางแก้ว                           อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  12C005

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายอรุณ   โรจนสกุล เลขบตัรประชาชน    3100700455616 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                             พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 44306 83 5562 0 1 76 176 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  12C004

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายอร่าม   โรจนสกุล เลขบตัรประชาชน    3100900121622 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                             พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่     1/19             หมู ่             ซอย สุขุมวิท 10              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           คลองเตย                        อําเภอ /เขต          คลองเตย ตําบล/แขวง            บางแก้ว                          อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด             กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด             สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 44305 82 5561 1 0 40 440 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  12C003

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาววิไลวรรณ   ฉัตรภมูิรุจี เลขบตัรประชาชน    3709900006249 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       136           หมู ่             ซอย -              ถนน จรัญสนิทวงศ์ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            อรุณอมรินทร์                       อําเภอ /เขต           บางกอกน้อย ตําบล/แขวง          บางแก้ว                          อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 10586 61 841 4 1 72 1,772 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  07B006

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายอภสิิทธิ์   อภปิญุญา เลขบตัรประชาชน    3101300324299 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       44/14           หมู ่             ซอย -              ถนน คอนแวนต์ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      1       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          สีลม                         อําเภอ /เขต      บางรัก ตําบล/แขวง             บางแก้ว                           อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 19325 153 2714 6 0 85 2,485 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       44/14           หมู ่             ซอย -              ถนน คอนแวนต์ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      1       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          สีลม                         อําเภอ /เขต            บางรัก ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  07B005

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายอภสิิทธิ์    อภปิญุญา เลขบตัรประชาชน    3101300324299 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 8360 154 571 3 2 6 1,406 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  07A021

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางพัชรา   สุทธธิรรม เลขบตัรประชาชน    3749900160141 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่      819-819/1            หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          มหาชัย                         อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง              บางแก้ว                      อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 9727 161 716 2 3 74 1,174 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  07A020

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายมานพ   สุทธธิรรม เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่     819/1             หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      1       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         มหาชัย                          อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                         อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด               สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 15515 160 1921 6 3 25 2,725 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  07A019

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             หา้งหุน้ส่วนจํากัด อุดม เซรามิค เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....1..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่      28/3            หมู ่      8       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     1        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             ฉิมพลี                      อําเภอ /เขต           ตลิง่ชัน ตําบล/แขวง            บางแก้ว                          อําเภอ /เขต          เมือง  
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 16827 162 2136 23 3 62 9,562 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      12            หมู ่      3       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางตะบนูออก                          อําเภอ /เขต            บา้นแหลม ตําบล/แขวง            บางแก้ว                         อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด            เพชรบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19F005

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางประภา   ชุนสนิท เลขบตัรประชาชน    3759800013677 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....2...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                              เกษตรกรรม



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 4728 42 147 11 0 48 4,448 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19F006

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางอํานวยพร   เภาโบรมย์ เลขบตัรประชาชน    3759800057101 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....2...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่       541/40           หมู ่             ซอย -              ถนน สมุทรสงคราม-บางแพ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            แม่กลอง                       อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                         อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 42163 79 5306 3 3 81 1,581 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19F007

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางประภา   ชุนสนิท เลขบตัรประชาชน    3759800013677 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                          เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่       12           หมู ่      3       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางตะบนูนอก                         อําเภอ /เขต           บา้นแหลม ตําบล/แขวง            บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         เพชรบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 4727 41 146 3 3 81 1,581 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  17B004

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวนันทวัน   ชุนลิม้ เลขบตัรประชาชน    3750100210561 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่      49            หมู ่      2       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางแก้ว                        อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                           อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 4736 47 155 8 1 30 3,330 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       54           หมู ่             ซอย บางจะเกร็ง3                  ถนน ราษฎร์ประสิทธิ์ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                            อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  17B003

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวสมหวัง   ชุนลิม้ เลขบตัรประชาชน    3759900217011 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 7716 48 433 3 2 10 1,410 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  17B002

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายอภชิัย   แสนทวีสุข เลขบตัรประชาชน    1101401559856 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่      77/1ช3ห3            หมู ่             ซอย -              ถนน พระราม 5 อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          ดุสิต                         อําเภอ /เขต          ดุสิต ตําบล/แขวง           บางแก้ว                            อําเภอ /เขต           เมือง  
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 7715 49 432 4 1 50 1,750 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16A004

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายณรงค์ชัย   เกษมสานต์ เลขบตัรประชาชน    3479900017022 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่       960/1           หมู ่             ซอย เจริญเมือง10              ถนน เจริญเมือง อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         ธาตุเชิงชุม                          อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                            อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สกลนคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 5425 50 226 16 2 81 6,681 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B035

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสมชาย   แสงวณิช เลขบตัรประชาชน    3759900083369 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่        1299             หมู ่             ซอย -              ถนน ปทมุมาลัย อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             แม่กลอง                      อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                        อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 33269 51 4574 0 1 55 155 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       37           หมู ่             ซอย บางจะเกร็ง                   ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต             เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                            อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B034

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน                  นางสาวสมบตัิ   แก้วเล็ก เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 6333 44 311 3 3 27 1,527 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B033

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางแยม้   ชุนลิม้ เลขบตัรประชาชน    3750100467367 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....2...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่       88           หมู ่     6        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          ทา้ยหาด                         อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                         อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 6334 43 312 3 1 33 1,333 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B032

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวนุจนาค   นภาอําไพพร เลขบตัรประชาชน    3101400228712 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                               เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่      202/4            หมู ่             ซอย -              ถนน นนทรี อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        ช่องนนทรี                           อําเภอ /เขต          ยานนาวา ตําบล/แขวง            บางแก้ว                         อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 34342 40 4656 0 1 25 125 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B031

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวนุจนาค   นภาอําไพพร เลขบตัรประชาชน    3101400228712 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่      202/4            หมู ่             ซอย -              ถนน นนทรี อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          ช่องนนทรี                         อําเภอ /เขต           ยานนาวา ตําบล/แขวง          บางแก้ว                          อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 34343 41 4657 0 1 25 125 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      202/4            หมู ่             ซอย -              ถนน นนทรี อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         ช่องนนทรี                          อําเภอ /เขต            ยานนาวา ตําบล/แขวง              บางแก้ว                       อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B030

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวนุจนาค   นภาอําไพพร เลขบตัรประชาชน    3101400228712 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 34344 42 4658 0 1 25 125 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B021

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวนุจนาค   นภาอําไพพร เลขบตัรประชาชน    3101400228712 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่       202/4           หมู ่             ซอย -              ถนน นนทรี อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         ช่องนนทรี                          อําเภอ /เขต           ยานนาวา ตําบล/แขวง            บางแก้ว                          อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด               สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 34339 39 4653 0 1 25 125 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B022

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวนุจนาค   นภาอําไพพร เลขบตัรประชาชน    3101400228712 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่       202/4           หมู ่             ซอย -              ถนน นนทรี อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         ช่องนนทรี                          อําเภอ /เขต           ยานนาวา ตําบล/แขวง          บางแก้ว                            อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 34340 38 4654 0 1 25 125 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B023

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวนุจนาค   นภาอําไพพร เลขบตัรประชาชน    3101400228712 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2.... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                          เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่       202/4           หมู ่             ซอย -              ถนน นนทรี อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         ช่องนนทรี                          อําเภอ /เขต          ยานนาวา ตําบล/แขวง            บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด             สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 34341 37 4655 0 1 25 125 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       202/4           หมู ่             ซอย -              ถนน นนทรี อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           ช่องนนทรี                        อําเภอ /เขต            ยานนาวา ตําบล/แขวง           บางแก้ว                           อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B024

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวนุจนาค   นภาอําไพพร เลขบตัรประชาชน    3101400228712 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29281 36 4213 0 3 63 363 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B025

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวนุจนาค   นภาอําไพพร เลขบตัรประชาชน    3101400228712 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่        202/4          หมู ่             ซอย -              ถนน นนทรี อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           ช่องนนทรี                        อําเภอ /เขต           ยานนาวา ตําบล/แขวง            บางแก้ว                          อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29280 35 4212 2 2 9 1,009 1  ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B026

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              นางสาวนุจนาค   นภาอําไพพร เลขบตัรประชาชน    3101400228712 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่      202/4            หมู ่             ซอย -              ถนน นนทรี อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            ช่องนนทรี                       อําเภอ /เขต            ยานนาวา ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29279 34 4211 5 1 12 2,112 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B029

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายกนกภมูิ   ประเสริฐดี เลขบตัรประชาชน    3750100491527 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่      70/20            หมู ่      2       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บางจะเกร็ง                       อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                         อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 12459 64 1113 1 1 37 537 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       70/20           หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บางจะเกร็ง                       อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                          อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B028

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางธนพร   ประเสริฐดี เลขบตัรประชาชน    3750100491691 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 34327 1 4566 1 3 29 729 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B016

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายธวัช   ตระกูลสุขสวัสดิ์ เลขบตัรประชาชน    3759800073114 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่      148/15            หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กอลง                         อําเภอ /เขต           อัมพวา ตําบล/แขวง             บางแก้ว                        อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด               สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 25224 27 3610 2 1 51 951 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B015

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายจรินทร์   ชุนลิม้ เลขบตัรประชาชน    3101600500459 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่       88           หมู ่      6       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          ทา้ยหาด                         อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                        อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด              สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 11266 30 895 4 1 59 1,759 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B013

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวอารีย ์  ชุนลิม้ เลขบตัรประชาชน    3750100493171 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่        49          หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                         อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด             สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 25244 25 3612 1 0 48 448 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        83/1          หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางจะเกร็ง                         อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                       อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด               สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B008

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท เมืองแม่กลอง จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 33294 33 4561 5 3 66 2,366 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B007

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางวีนัศ   ศักดิห์ริัญรัตน์ เลขบตัรประชาชน    3750100215601 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่       97/124           หมู ่      2       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           สะพานสูง                        อําเภอ /เขต            สะพานสูง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                          อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 42068 66 5007 6 3 74 2,774 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19E026

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางราตรี   สิงหโ์ตทอง เลขบตัรประชาชน    3759900345931 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่         78         หมู ่             ซอย บางจะเกร็ง 4                 ถนน ทางหลวงธนบรุี - ปากทอ่ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         แม่กลอง                          อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด            สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 35415 25 4718 0 0 72 72 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19E009

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางประเทอืง   บญุเทยีม เลขบตัรประชาชน    3750100809449 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       39           หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางแก้ว                  อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                        อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด              สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 4726 22 145 1 0 22 422 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      39            หมู ่      2       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                          อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19E007

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางประทนิ   อําไพวรรณ เลขบตัรประชาชน    3750100209287 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 12676 253 1137 0 2 82 282 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19E022

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวรัตนา   สิงหาเจริญ เลขบตัรประชาชน    3759900168915 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        129/15          หมู ่             ซอย บางแก้ว                ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                          อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 35418 23 4721 1 1 0 500 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19E021

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายจักรกร   สิงหโ์ตทอง เลขบตัรประชาชน    3759900345957 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่      48/4            หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                         อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 35419 227 4722 0 1 76 176 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19E020

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวนพรัตน์   ศานติคณาวงศ์ เลขบตัรประชาชน    3101203395292 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่       14           หมู ่    16         ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           ปากทอ่                        อําเภอ /เขต           ปากทอ่ ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         ราชบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 18381 224 2522 0 0 70 70 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       16          หมู ่     14        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           ปากทอ่                        อําเภอ /เขต            ปากทอ่ ตําบล/แขวง           บางแก้ว                       อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด         ราชบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19E019

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวนพรัตน์   ศานติคณาวงศ์ เลขบตัรประชาชน    3101203395292 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                          เกษตรกรรม



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 18382 223 2523 0 0 77 77 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19E028

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางราตรี   สิงหโ์ตทอง เลขบตัรประชาชน    3759900345931 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่       78           หมู ่             ซอย บางจะเกร็ง 4              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แม่กลอง                        อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                       อําเภอ /เขต         เมือง   
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 4724 27 143 0 3 18 318 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19E027

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายจิรเดช   ศานติดณาวงศ์ เลขบตัรประชาชน    3759900080121 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่        27          หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                          อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 4725 225 144 0 0 80 80 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19E029

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางทองสุข   ประยงค์พันธ์ เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่      28/1            หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                          อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 18383 226 2524 0 0 96 96 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      570/3            หมู ่             ซอย -              ถนน เพชรสมุทร อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                     อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19E030

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวกนกนิภา   ถิราคุณากร เลขบตัรประชาชน    3759900075747 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 35420 228 4723 0 0 62 62 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19E031

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางภทัรา   พงษ๋ประเสริฐ เลขบตัรประชาชน    3750100233439 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่    1010/39              หมู ่      10       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          นครสวรรค์ตก                         อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง              บางแก้ว                       อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         นครสวรรค์ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 37383 229 4824 0 1 0 100 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19E032

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสุวรรณ์   เสนียพ์ยคัฆ์ เลขบตัรประชาชน    3759900083472 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่      684/2            หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        แม่กลอง                           อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง 
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 35421 29 4724 0 2 0 200 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19E033

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวมุกดา   วรรณยิง่ เลขบตัรประชาชน    3759900338837 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่      890/15            หมู ่             ซอย บางจะเกร็ง 2              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แม่กลอง                       อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 39841 77 5017 0 1 0 100 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        40          หมู ่      1       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                       อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด            สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19E036

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางทองสุข   ประยงค์พันธ์ เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 4723 30 142 7 3 56 3,156 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19E038

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวชัชฎามาศ   ประยงค์พันธ์ เลขบตัรประชาชน    3750100224871 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่       28/1           หมู ่      2       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางแก้ว                        อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                      อําเภอ /เขต            เมือง  
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด               สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 25029 255 3554 8 2 32 3,432 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19E037

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท สีพ่ระยาดีเวลลอปเม้น จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....2...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่       1096           หมู ่             ซอย -              ถนน เจริญกรุง อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางรัก                        อําเภอ /เขต          บางรัก ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 16981 219 2223 2 3 19 1,119 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B005

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท สีพ่ระยาดีเวลลอปเม้น จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่       1096           หมู ่             ซอย -              ถนน เจริญกรุง อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางรัก                          อําเภอ /เขต           บางรัก ตําบล/แขวง          บางแก้ว                            อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 16982 53 2224 12 0 14 4,814 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       148/15           หมู ่             ซอย -              ถนน สมุทรสงคราม - บางแพ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         แม่กลอง                          อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                         อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B012

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายธวัช   ตระกูลสุขสวัสดิ์ เลขบตัรประชาชน    3759800073114 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 11267 28 894 1 2 73 673 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B011

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายพงษ์ฤทธิ์   ชุนลิม้ เลขบตัรประชาชน    3750100211133 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่      168/94            หมู ่     6        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แสมดํา                        อําเภอ /เขต          บางขุนเทยีน ตําบล/แขวง             บางแก้ว                     อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด           กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด              สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 11265 23 897 5 0 87 2,087 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B010

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวอารีย ์  ชุนลิม้ เลขบตัรประชาชน    3750100493171 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่     49            หมู ่      2       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                          อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 11268 24 898 2 3 29 1,129 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B006

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายภานุมาศ   แพทยจ์ะเกร็ง เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่       28           หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                     อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 14685 22 1724 20 0 60 8,060 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       83/1           หมู ่      2       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      2       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางจะเกร็ง                        อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด            สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B002

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท เมืองแม่กลอง จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 33295 20 4560 13 1 51 5,351 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  19B003

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางเล็ก   ขําใจ เลขบตัรประชาชน    3750100211427 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....2..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           เกษตรกรรม
อยูบ่า้นเลขที ่        63          หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     2        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                         อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด             สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29958 21 3827 5 3 44 2,344 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  04E010

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท อุดมลาภรุ่งเรือง จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่      2096            หมู ่             ซอย -              ถนน สุขุมวิท อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางจาก                         อําเภอ /เขต           พระโขนง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                         อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด             สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 46407 133 5950 1 0 45 445 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  04E009

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท อุดมลาภรุ่งเรือง จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่      2096            หมู ่             ซอย -              ถนน  สุขุมวิท อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             บางจาก                      อําเภอ /เขต          พระโขนง ตําบล/แขวง               บางแก้ว                      อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด           กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด             สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 46408 134 5951 2 0 79 879 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       2096           หมู ่             ซอย -              ถนน สุขุมวิท อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางจาก                         อําเภอ /เขต           พระโขนง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                         อําเภอ /เขต            เมือง 
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  04E008

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท อุดมลาภรุ่งเรือง จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 46409 135 5952 3 0 0 1,200 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  04E005

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              บริษัท อุดมลาภรุ่งเรือง จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่      2096            หมู ่             ซอย -              ถนน สุขุมวิท อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             บางจาก                      อําเภอ /เขต          พระโขนง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                       อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด            กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด            สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 39668 23 536 28 3 60 11,560 1 /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  04B024

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท อุดมลาภรุ่งเรือง จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่     2096                หมู ่             ซอย -              ถนน สุขุมวิท อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางจาก                           อําเภอ /เขต          พระโขนง ตําบล/แขวง              บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด          กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด              สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 43690 117 5498 87 1 68 34,968 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  06A015

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวพรพิมล   ประยงศ์พันธ์ เลขบตัรประชาชน    3750100224863 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่      94/45            หมู ่             ซอย ไพศาล                   ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           หว้ยขวาง                        อําเภอ /เขต           หว้ยขวาง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                         อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด             กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด             สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 21421 18 3037 30 2 93 12,293 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        28/1          หมู ่      2       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางแก้ว                     อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                        อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด               สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  06A010

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวชัชฎามาศ   ประยงค์พันธ์ เลขบตัรประชาชน    3750100224871 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 20802 22 2881 39 1 49 15,749 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  06A019

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวพรพิมล   ประยงศ์พันธ์ เลขบตัรประชาชน    3750100224863 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่        94/45          หมู ่             ซอย ไพศาล                 ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           หว้ยขวางว                        อําเภอ /เขต            หว้ยขวางว ตําบล/แขวง            บางแก้ว                         อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 20819 21 2992 27 2 53 11,053 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  06A016

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวพรพิมล   ประยงค์พันธ์ เลขบตัรประชาชน    3750100224863 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่       94/45           หมู ่             ซอย ไพศาล                 ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          หว้ยขวาง                         อําเภอ /เขต          หว้ยขวาง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                           อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 20736 19 3038 12 2 10 5,010 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  06A017

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางกชพร   ปดิตาระใส เลขบตัรประชาชน    3750100224821 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่       11/139           หมู ่     9        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            นาปา่                       อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                       อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         ชลบรุี โทรศัพท์ จังหวัด             สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 20672 97 2991 23 1 18 9,318 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       11/139           หมู ่      9       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             นาปา่                      อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง               บางแก้ว                         อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         ชลบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  06A018

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางกชพร   ปดิตาระใส เลขบตัรประชาชน    3750100224821 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 20737 20 3039 18 1 4 7,304 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  06A019

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวพรพิมล   ประยงศ์พันธ์ เลขบตัรประชาชน    3750100224863 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่       94/45           หมู ่             ซอย ไพศาล                   ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           หว้ยขวาง                        อําเภอ /เขต           หว้ยขวาง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                            อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด            สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 20819 21 2992 27 2 53 11,053 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  03C001

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวรพีพรรณ   สุนทรอารักษ์ เลขบตัรประชาชน   1100800015557 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่      127            หมู ่     14        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บางพ่ึง                       อําเภอ /เขต             พระประแดง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                         อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรปราการ โทรศัพท์ จังหวัด             สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22665 53 3288 6 1 80 2,580 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  03C004

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวทศันีย ์  แซ่เตีย เลขบตัรประชาชน    3101202551339 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       1           หมู ่             ซอย ทา่ข้าม 11                 ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แสมดํา                         อําเภอ /เขต            บางขุนเทยีน ตําบล/แขวง              บางแก้ว                       อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด             กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22501 57 3274 6 3 13 2,713 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       80/1173           หมู ่             ซอย นวมินทร์81แยก3-6                  ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          นวมินทร์                         อําเภอ /เขต            ขึงกุ่ม ตําบล/แขวง               บางแก้ว                     อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  04B005

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายวิโรจน์   ไกรธรีวุฒิ เลขบตัรประชาชน    3100603206453 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 12522 441 1014 3 0 74 1,274 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  04B006

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายชัชชัย   อุดมสถาผล เลขบตัรประชาชน    3100502217026 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่      61/7            หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           หว้ยเขยง่                        อําเภอ /เขต           ทองผาภมูิ ตําบล/แขวง              บางแก้ว                         อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด           กาญจนบรุี โทรศัพท์ จังหวัด            สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 12523 440 1015 2 3 18 1,118 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  04B007

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางมาลี   วงศ์แหลมทอง เลขบตัรประชาชน    3102002282025 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       69/762           หมู ่      8       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางกระสอ                        อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                         อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด             สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 12524 439 1016 2 0 48 848 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  04B008

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายชัยรัตน์   อนันตพิพัฒน์ เลขบตัรประชาชน    3102000902743 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        68          หมู ่             ซอย ศูนยบ์นัเทงิการค้า                ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          คลองจั่น                         อําเภอ /เขต           บางกะปิ ตําบล/แขวง              บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด            กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด               สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 12381 438 1017 1 1 45 545 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      252            หมู ่             ซอย -              ถนน พุทธบชูา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      8       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางมด                      อําเภอ /เขต         ทุง่ครุ ตําบล/แขวง               บางแก้ว                      อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด          กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด             สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14E013

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวอมรา   ประสิทธิ์รัตน์ เลขบตัรประชาชน    4102100034911 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....8..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 44803 121 5618 1 1 99 599 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14E014

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวอมรา   ประสิทธิ์รัตน์ เลขบตัรประชาชน    4102100034911 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....8..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่       252           หมู ่             ซอย -              ถนน พุทธบชูา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     8        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางมด                        อําเภอ /เขต          ทุง่ครุ ตําบล/แขวง           บางแก้ว                           อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด            สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 44804 122 5619 1 1 95 595 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14E015

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวอมรา   ประสิทธิ์รัตน์ เลขบตัรประชาชน    4102100034911 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....8..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่      252            หมู ่             ซอย -              ถนน พุทธบชูา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      8       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางมด                        อําเภอ /เขต         ทุง่ครุ ตําบล/แขวง            บางแก้ว                           อําเภอ /เขต          เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด            สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 44805 123 5620 1 1 90 590 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14E016

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวอมรา   ประสิทธิ์รัตน์ เลขบตัรประชาชน    4102100034911 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....8..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่        252          หมู ่             ซอย -              ถนน พุทธบชูา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     8        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บางมด                       อําเภอ /เขต         ทุง่ครุ ตําบล/แขวง             บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 44806 124 5621 1 1 85 585 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       252           หมู ่             ซอย -              ถนน พุทธบชูา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     8        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางมด                         อําเภอ /เขต           ทุง่ครุ ตําบล/แขวง            บางแก้ว                          อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14E017

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวอมรา   ประสิทธิ์รัตน์ เลขบตัรประชาชน    4102100034911 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....8..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            ต้นโกงกาง



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 44807 125 5622 1 1 80 580 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14E018

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              นางสาวอมรา   ประสิทธิ์รัตน์ เลขบตัรประชาชน    4102100034911 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....8..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่         252              หมู ่             ซอย -              ถนน พุทธบชูา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     8        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางมด                        อําเภอ /เขต         ทุง่ครุ ตําบล/แขวง          บางแก้ว                          อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด            สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 44808 126 5623 1 1 74 574 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14E019

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวอมรา   ประสิทธิ์รัตน์ เลขบตัรประชาชน   4102100034911 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....8...... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่      252            หมู ่             ซอย -              ถนน พุทธบชูา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     8        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางมด                        อําเภอ /เขต          ทุง่ครุ ตําบล/แขวง            บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 44809 127 5624 5 0 61 2,061 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14E020

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวอมรา   ประสิทธิ์รัตน์ เลขบตัรประชาชน    4102100034911 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....8..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่       252           หมู ่             ซอย -              ถนน พุทธบชูา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      8       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางมด                        อําเภอ /เขต         ทุง่ครุ ตําบล/แขวง              บางแก้ว                       อําเภอ /เขต           เมือง 
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด             สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 23160 40 3390 2 2 24 1,024 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        60/104          หมู ่      4       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     8        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           โคกขาม                        อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                         อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด           สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด             สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14E021

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายโอภาส   น่ิมพิจารณ์ เลขบตัรประชาชน    3101800864250 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....8..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            ต้นโกงกาง



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22661 41 3348 21 1 45 8,445 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14E022

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสุวดี   ศิริสุข เลขบตัรประชาชน    5101699008604 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่)....8..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่      30/35-36            หมู ่             ซอย -              ถนน จรัญสนิทวงศ์ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     8        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         วัดทา่พระ                          อําเภอ /เขต       บางกอกใหญ่ ตําบล/แขวง              บางแก้ว                       อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด              สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 19791 42 2797 7 2 59 3,059 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14E023

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสุณี   แซ่เตียว เลขบตัรประชาชน    3759900107584 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....8..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่      125/34            หมู ่             ซอย -              ถนน ทางเข้าเมือง อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     8        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            แม่กลอง                       อําเภอ /เขต       เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                          อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด            สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 11667 43 1924 7 1 40 2,940 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14E024

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสุขุม   ตัง้ฑีฆะรักษ์ เลขบตัรประชาชน    3759900079092 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....8..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่     634-365             หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      8       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แม่กลอง                        อําเภอ /เขต        เมือง ตําบล/แขวง              บางแก้ว                         อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด             สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 19853 44 2808 7 2 22 3,022 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       72           หมู ่     8        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่     8        ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางแก้ว                    อําเภอ /เขต       เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                          อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14E025

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางบญุเรือง   ญาณศิริ เลขบตัรประชาชน    3770200323162 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....8..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            ต้นโกงกาง



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 14292 45 1503 0 0 25 25 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14E026

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสุวดี   ศิริสุข เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....8..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่       30/35-36           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      8       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           วัดทา่พระ                        อําเภอ /เขต          บางกอกใหญ่ ตําบล/แขวง         บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด             สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 11767 46 948 8 0 18 3,218 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14E027

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสุวดี   ศิริสุข เลขบตัรประชาชน    5101609008604 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....8..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่       30/35-36           หมู ่             ซอย -              ถนน จรัญสนิทวงศ์ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      8       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           วัดทา่พระ                        อําเภอ /เขต      บางกอกใหญ่ ตําบล/แขวง            บางแก้ว                        อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด             สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 19692 47 2794 7 3 68 3,168 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14E028

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสุวดี   ศิริสุข เลขบตัรประชาชน    5101609008604 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....8..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่       30/35-36           หมู ่             ซอย -              ถนน จรัญสนิทวงศ์ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      8       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           วัดทา่พระ                        อําเภอ /เขต       บางกอกใหญ่ ตําบล/แขวง             บางแก้ว                         อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด             สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 19691 48 2793 7 3 17 3,117 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       30/35-36           หมู ่             ซอย -              ถนน จรัญวนิทวงศ์ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่      8       ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           วัดทา่พระ                        อําเภอ /เขต      บางกอกใหญ่ ตําบล/แขวง             บางแก้ว                           อําเภอ /เขต          เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด            สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14E029

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสุวดี   ศิริสุข เลขบตัรประชาชน    5101609008604 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).....8..... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            ต้นโกงกาง



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 19690 49 2792 7 3 43 3,143 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F002

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางวิไลรัตน์   สิมธาราแก้ว เลขบตัรประชาชน    3101300409961 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่       2210/18           หมู ่             ซอย -              ถนน นราธวิาสราชนครินทร์ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            ช่องนนทรี                       อําเภอ /เขต      ยานนาวา ตําบล/แขวง            บางแก้ว                           อําเภอ /เขต          เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด            สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 25243 64 3614 0 1 66 166 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F003

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายพัลลภ   เลาหกานต์นิยม เลขบตัรประชาชน    3759900075402 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่        970/3          หมู ่             ซอย -              ถนน เจริญกรุง อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           ตลาดน้อย                        อําเภอ /เขต         สัมพันธวงศ์ ตําบล/แขวง            บางแก้ว                         อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด              สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 11766 50 949 6 0 20 2,420 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F004

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางวิไลรัตน์   สิมธาราแก้ว เลขบตัรประชาชน    3101300409961 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่       2/4           หมู ่             ซอย -              ถนน อิศรานุภาพ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          สัมพันธวงศ์                         อําเภอ /เขต         สัมพันธวงศ์ ตําบล/แขวง          บางแก้ว                            อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด            สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 21494 51 3165 10 1 68 4,168 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      105            หมู ่             ซอย -              ถนน จรัญสนิทวงศ์ 52 อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางยีข่ัน                        อําเภอ /เขต          บางพลัด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                           อําเภอ /เขต          เมือง  
จังหวัด          กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด            สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F005

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวหฤทยั   ไชยสิงหท์อง เลขบตัรประชาชน    1101401070946 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24554 52 3544 2 0 87 887 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F006

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             เด็กชายธวัชชัย   ไชยสิงหท์อง เลขบตัรประชาชน    1100800658873 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่      105            หมู ่             ซอย -              ถนน จรัญสนิทวงศ์ 52 อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางยีข่ัน                          อําเภอ /เขต         บางพลัด ตําบล/แขวง            บางแก้ว                         อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด            กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24555 53 3539 2 2 13 1,013 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F007

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายก่อเกียรติ   ไชยสิงหท์อง เลขบตัรประชาชน    3120200166356 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่      107/7            หมู ่             ซอย ตรอกรถไฟวรพงษ์                ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บางยีข่ัน                       อําเภอ /เขต        บางพลัด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                            อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24556 54 3540 2 3 40 1,140 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F008

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายชัยยง   ไชยสิงหท์อง เลขบตัรประชาชน    3120200166372 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่      105            หมู ่             ซอย -              ถนน จรัล 52 อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางบําหรุ                        อําเภอ /เขต         บางกอกน้อย ตําบล/แขวง            บางแก้ว                            อําเภอ /เขต       เมือง     
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด            สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24557 55 3541 3 0 54 1,254 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      107/7            หมู ่             ซอย (ตรอกรถไฟวรพงษ์)              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางยีข่ัน                         อําเภอ /เขต         บางพลัด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                            อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F009

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายก่อเกียรติ    ไชยสิงหท์อง เลขบตัรประชาชน    3120200166356 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                             ต้นโกงกาง



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 21290 60 3132 1 3 26 726 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F010

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายวีธะกิตติ ์  ไชยสิงหท์อง เลขบตัรประชาชน    3120200166364 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่     33/3             หมู ่   7        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          ภาชี                         อําเภอ /เขต         ภาชี ตําบล/แขวง          บางแก้ว                              อําเภอ /เขต          เมือง  
จังหวัด         พระนครศรีอยธุยา โทรศัพท์ จังหวัด            สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24558 59 3545 2 0 60 860 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F011

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายวีธะกิตติ ์  ไชยสิงหท์อง เลขบตัรประชาชน    3120200166364 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่       33/3           หมู ่     7        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           ภาชี                        อําเภอ /เขต           ภาชี ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         พระนครศรีอยธุยา โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24559 58 3546 2 0 45 845 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F012

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายก่อเกียรติ   ไชยสิงหท์อง เลขบตัรประชาชน    3120200166356 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่     33/3             หมู ่      7       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            ภาชี                       อําเภอ /เขต         ภาชี ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         พระนครศรีอยธุยา โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24560 57 3542 2 0 30 830 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       107/7           หมู ่             ซอย ตรอกรถไฟวรพงษ์                ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บางยีข่ัน                       อําเภอ /เขต          บางพลัด ตําบล/แขวง          บางแก้ว                       อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F013

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายก่อเกียรติ   ไชยสิงหท์อง เลขบตัรประชาชน    3120200166356 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24561 56 3543 2 0 85 885 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F014

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายปยิวงศ์   ทปีประสาน เลขบตัรประชาชน    3101600129858 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่       44           หมู ่     8        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางกรวย                        อําเภอ /เขต           บางกรวย ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 21291 61 3133 7 3 96 3,196 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F015

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่                  หมู ่             ซอย สมุทรสงคราม                ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง        แม่กลอง                           อําเภอ /เขต        เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 21480 62 3161 11 1 27 4,527 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F016

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายชํานาญ   ธรสารสมบตัิ เลขบตัรประชาชน    3100700401761 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่       126/83           หมู ่      3       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            ทุง่ครุ                       อําเภอ /เขต          ทุง่ครุ ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 14531 63 1694 14 0 23 5,623 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        41          หมู ่             ซอย บางจะเกร็ง 2               ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            แม่กลอง                       อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F017

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายจเร   อภริักษ์นันทช์ัย เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 37749 66 944 4 3 93 1,993 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F018

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายวรพงษ์   อภริักษ์นันทชัย เลขบตัรประชาชน    3101500416863 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่      41            หมู ่             ซอย บางจะเกร็ง 2                ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แม่กลอง                        อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 37750 108 4848 4 3 93 1,993 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F019

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายพิชิต   เพชรศักดิว์งศ์ เลขบตัรประชาชน    3759900285431 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่      322/1            หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 11814 65 943 4 3 93 1,993 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F020

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสมหมาย   แซ่เตียว เลขบตัรประชาชน    3750100302923 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่     661             หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แม่กลอง                        อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 11811 67 945 10 1 62 4,162 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      27            หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                       อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F021

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสุณี   ศานติคณาวงศ์ เลขบตัรประชาชน    3759900107584 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 11761 68 946 9 3 22 3,922 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F022

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวเนตรนภา   ชัยลาภศิริ เลขบตัรประชาชน    3759900401693 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่        1024/17          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          มหาชัย                         อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 11762 69 947 10 2 89 4,289 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F023

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสิริภสัสร   โสภณไชยวัฒน์ เลขบตัรประชาชน    3759900237054 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่        1          หมู ่      1       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 20019 70 2857 9 1 46 3,746 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F024

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสมนึก   เลิศกิตติกาญจน์ เลขบตัรประชาชน    3750100208043 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่        28/10          หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 20947 71 3085 9 1 30 3,730 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่     683/43             หมู ่             ซอย -              ถนน ราชญาติรักษา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แม่กลอง                        อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F025

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายทวี   แตระกุล เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 26571 72 3741 9 1 22 3,722 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F026

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายชัยสิทธิ์   ลิม้พิสูจน์ เลขบตัรประชาชน    3759900081909 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่      683/13-683/14            หมู ่             ซอย -              ถนน ราชญาติรักษา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 17720 73 2425 7 0 45 2,845 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14F027

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายวัลลภ   ศิริธนานุกูลวงศ์ เลขบตัรประชาชน    3759900174974 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่       121           หมู ่      9       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางช้าง                          อําเภอ /เขต         อัมพวา ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 17721 74 2426 9 0 74 3,674 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14G001

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายจิรเดช   ศานติคณาวงค์ เลขบตัรประชาชน    3759900080121 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง
อยูบ่า้นเลขที ่      27            หมู ่      2       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 14487 75 1715 11 0 11 4,411 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        46/71          หมู ่      18       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางระมาด                          อําเภอ /เขต          ตลิง่ชัน ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14G002

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางนฤมล   เจนพินิจ เลขบตัรประชาชน    3101501741431 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           ต้นโกงกาง



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 17743 76 2432 12 1 25 4,925 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14E006

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสมจิตร์   ญานศิริ เลขบตัรประชาชน    3750100253413 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่      25            หมู ่     8        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29945 20 5423 2 3 53 1,153 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14E007

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสมจิตร   ญานศิริ เลขบตัรประชาชน    3750100253413 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       25           หมู ่      8       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 26562 21 3739 2 3 53 1,153 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14E008

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสุพร   ปญัญาสาคร เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       458/21-22           หมู ่             ซอย -              ถนน สุขาภบิาล อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         มหาชัย                          อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13664 22 1250 5 3 5 2,305 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      814/117            หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         มหาชัย                          อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14E009

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายโชติ   ทองเขาอ่อน เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 26561 23 3738 5 3 5 2,305 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14E010

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน            นายวีระพล   พงศ์สถาพร เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่      271/41            หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          มหาชัย                         อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 26560 24 3737 5 3 5 2,305 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14E011

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางเนตรนภา   ชัยลาภศิริ เลขบตัรประชาชน    3749900401695 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่     1024/17             หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           มหาชัย                        อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 26559 25 1251 5 3 5 2,305 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14C008

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายบณัฑิต   ฉายาขจรพันธ์ เลขบตัรประชาชน    3102400753311 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        3          หมู ่             ซอย เอกชัย73ช6แยก1                ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางบอน                        อําเภอ /เขต           บางบอน ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32821 14 4517 0 1 33 133 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        3          หมู ่             ซอย เอกชัย73ช6แยก1                ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางบอน                         อําเภอ /เขต           บางบอน ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14C011

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายบณัฑิต   ฉายาขจรพันธ์ เลขบตัรประชาชน    3102400753311 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32819 15 4523 0 1 51 151 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14C007

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายบณัฑิต   ฉายาขจรพันธ์ เลขบตัรประชาชน    3102400753311 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        3          หมู ่             ซอย เอกชัย73ช6แยก1                ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางบอน                         อําเภอ /เขต            บางบอน ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32811 11 4528 0 0 80 80 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14C009

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายบณัฑิต   ฉายาขจรพันธ์ เลขบตัรประชาชน    3102400753311 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่         3         หมู ่             ซอย เอกชัย73ช6แยก1                ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางบอน                         อําเภอ /เขต           บางบอน ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32824 12 4530 0 0 82 82 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14C010

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายบณัฑิต   ฉายาขจรพันธ์ เลขบตัรประชาชน    3102400753311 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        3          หมู ่             ซอย เอกชัย73ช6แยก1                ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางบอน                          อําเภอ /เขต           บางบอน ตําบล/แขวง          บางแก้ว                     อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32822 13 4531 0 0 79 79 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        69/7          หมู ่     1        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             ลาดใหญ่                      อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                      อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14C015

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวบญุสม   แยม้กลีบบวั เลขบตัรประชาชน    3759900062092 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32757 19 4502 0 1 5 105 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14C014

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน               นายบณัฑิต   ฉายาขจรพันธ์ เลขบตัรประชาชน    3102400753311 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่          3        หมู ่             ซอย เอกชัย73ช6แยก1              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง              บางบอน                     อําเภอ /เขต           บางบอน ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32820 18 4520 0 1 24 124 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14C019

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายบณัฑิต   ฉายาขจรพันธ์ เลขบตัรประชาชน    3102400753311 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่         3         หมู ่             ซอย เอกชัย73ช6แยก1                ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางบอน                        อําเภอ /เขต          บางบอน ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด          กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32827 21 4534 0 0 86 86 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14C018

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายบณัฑิต   ฉายาขจรพันธ์ เลขบตัรประชาชน    3102400753311 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        3          หมู ่             ซอย เอกชัย73ช6แยก1                ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางบอน                         อําเภอ /เขต            บางบอน ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32825 20 4533 0 1 24 124 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       36/1           หมู ่     5        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14C013

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสมนึก   ซุ่นเจา เลขบตัรประชาชน    3750100230081 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32826 16 4529 0 0 91 91 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14C017

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายบณัฑิต   ฉายาขจรพันธ์ เลขบตัรประชาชน    3102400753311 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        3          หมู ่             ซอย เอกชัย73ช6แยก1                ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             บางบอน                      อําเภอ /เขต            บางบอน ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32823 17 4532 0 1 24 124 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14D012

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายบณัฑิต   ฉายาขจรพันธ์ เลขบตัรประชาชน    3102400753311 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       3           หมู ่             ซอย เอกชัย73ช6แยก1               ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางบอน                         อําเภอ /เขต            บางบอน ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32817 24 4514 0 1 46 146 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14D011

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายบณัฑิต   ฉายาขจรพันธ์ เลขบตัรประชาชน    3102400753311 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        3          หมู ่             ซอย เอกชัย73ช6แยก1                 ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางบอน                        อําเภอ /เขต             บางบอน ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32812 23 4513 0 1 22 122 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่         3         หมู ่             ซอย เอกชัย73ช6แยก1                ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางบอน                         อําเภอ /เขต            บางบอน ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14D001

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายบณัฑิต   ฉายาขจรพันธ์ เลขบตัรประชาชน    3102400753311 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32815 22 4516 0 0 95 95 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14D010

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายบณัฑิต   ฉายาขจรพันธ์ เลขบตัรประชาชน    3102400753311 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่         3         หมู ่             ซอย เอกชัย73ช6แยก1               ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บางบอน                       อําเภอ /เขต           บางบอน ตําบล/แขวง           บางแก้ว                     อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32818 28 4515 0 1 44 144 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14D009

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางนัดดา   ธนุรเวท เลขบตัรประชาชน    3759900017526 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       5/6           หมู ่     1        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           ลาดใหญ่                        อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32658 27 4503 0 1 7 107 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14D002

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายบณัฑิต   ฉายาขจรพันธ์ เลขบตัรประชาชน    3102400753311 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        3          หมู ่             ซอย เอกชัย73ช6แยก1                ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางบอน                        อําเภอ /เขต            บางบอน ตําบล/แขวง          บางงแก้ว                      อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32813 25 4512 0 0 94 94 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่         3         หมู ่             ซอย เอกชัย73ช6แยก1                ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางบอน                        อําเภอ /เขต            บางบอน ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14D003

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายบณัฑิต   ฉายาขจรพันธ์ เลขบตัรประชาชน    3102400753311 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32814 26 4511 0 0 92 92 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14D008

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางเบญญาพร   นวมทอง เลขบตัรประชาชน    3750100375845 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        28/1          หมู ่      2       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางจะเกร็ง                         อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32656 30 4505 0 0 98 98 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14D007

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางพจมาลย ์  นนทลักษณ์ เลขบตัรประชาชน    3750100375837 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       12/9           หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางจะเกร็ง                         อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32829 31 4485 0 0 86 86 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14D005

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวอุษณีย ์  นนทลักษณ์ เลขบตัรประชาชน    3750100375802 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        22          หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บางจะเกร็ง                       อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 32655 10 4504 0 0 84 84 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14B004

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายพานิช   โชติวิทยา เลขบตัรประชาชน    3759900317309 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่      125            หมู ่             ซอย บางจะเกร็ง 2                 ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             แม่กลอง                      อําเภอ /เขต              เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 44636 101 5596 0 0 88 88 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       125           หมู ่             ซอย บางจะเกร็ง 3              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แม่กลอง                        อําเภอ /เขต             เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14B005

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน            นายพานิช   โชติวิทยา เลขบตัรประชาชน    3759900317309 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 44637 102 5597 0 0 88 88 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่      76/6            หมู ่     6        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางครุ                        อําเภอ /เขต          พระประแดง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรปราการ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14B009

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางบยุนาค   สุขะกาลนันท์ เลขบตัรประชาชน    5110499008260 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 33818 33 4508 0 0 93 93 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        76          หมู ่             ซอย พระรามที ่2 ซอย 68              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แสมดํา                         อําเภอ /เขต          บางขุนเทยีน ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  14A017

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายกิตติชัย   เทยีมดวงตะวัน เลขบตัรประชาชน    1101500457091 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 23926 71 3411 7 0 18 2,818 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  13F002

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายวินัย   ชืน่สงวน เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       95/1           หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22929 156 3290 9 2 33 3,833 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       1048/43           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บางจาก                       อําเภอ /เขต             พระโขนง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  13F011

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายเชิด   โอแสงธรรมนนท์ เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                             พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 20340 142 2886 3 1 28 1,328 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        157          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  13F023

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางไพเราะ   ซีประเสริฐ เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 17218 141 2217 6 2 54 2,654 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       920/355           หมู ่             ซอย -              ถนน สรศักดิ์ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             มหาชัย                      อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  13F026

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายภาสกร   พงศ์สถาพร เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 20873 140 3081 1 1 68 568 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  13F024

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางไพเราะ   ซีประเสริฐ เลขบตัรประชาชน    3759900280430 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       157           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         แม่กลอง                          อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 21138 139 3119 1 2 18 618 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       95/1           หมู ่    2         ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางแก้ว                      อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  13F008

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางพนม   ชืน่สงวน เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 23522 1 3289 6 1 56 2,556 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       95/1           หมู ่      2       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  13F002

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายวินัย   ชืน่สงวน เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                          พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22929 156 3290 9 2 33 3,833 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่      99            หมู ่      4       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  13K006

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวทศันัย   วิเชียรฉาย เลขบตัรประชาชน    3750100223255 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 34329 10 4483 31 1 55 12,555 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  13K002

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสมหมาย   แซ่เตียว เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        661          หมู ่             ซอย -              ถนน เพชรสมุทร อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 19121 102 2651 5 1 63 2,163 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       27           หมู ่      4       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16M013

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายจวน   มีประเสริฐ เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 19972 144 2836 2 3 19 1,119 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       8/212           หมู ่      2       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บางบอน                       อําเภอ /เขต           บางบอน ตําบล/แขวง             บางแก้ว                      อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16M016

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางอุบล   กาญจนพนัง เลขบตัรประชาชน    5750199000462 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 21259 146 3134 1 2 58 658 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        160          หมู ่             ซอย -              ถนน แสงชูโต อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           ปากแพรก                        อําเภอ /เขต             เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         กาญจนบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16M014

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวทศันัย   วิเชียรฉาย เลขบตัรประชาชน    3750100223255 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 39536 177 4992 2 3 36 1,136 1,136 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16M015

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสมคิด   สิทธริุ่ง เลขบตัรประชาชน    3750100224740 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       39/1           หมู ่      4       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 39537 178 4993 1 2 68 668 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       26           หมู ่      4       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16M017

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวละม้าย   สุขเกษม เลขบตัรประชาชน    3750100223549 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 39538 179 4994 1 3 75 775 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       23/1           หมู ่      4       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16M019

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางภริมย ์  คชสาร เลขบตัรประชาชน    3750100223174 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 30890 145 4265 1 2 30 630 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        49/2          หมู ่     5        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          พันทา้ยนรสิงห ์                        อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J001

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสง่า   สัตยส์มนึก เลขบตัรประชาชน    3740100059641 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 28426 1 3902 1 1 72 572 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J002

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางดวงมาส   ศรีจอมขวัญ เลขบตัรประชาชน    3669800076653 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่     20-22         หมู ่             ซอย -              ถนน สหมิตร อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          ตะพานหนิ                         อําเภอ /เขต            ตะพานหนิ ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         พิจิตร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 33702 2 4617 1 1 50 550 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       166/56           หมู ่      6       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           ทา่ทราย                        อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J004

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายธนชัย   แก้วอุดม เลขบตัรประชาชน    3101202156472 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 27440 4 3727 0 1 65 165 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       22           หมู ่     5        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         พันทา้ยนรสิงห ์                         อําเภอ /เขต             เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J005

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางขวัญตา   ดอกไม้ เลขบตัรประชาชน    3740100055409 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 28425 5 3901 0 1 31 131 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่      37/4            หมู ่             ซอย บางจะเกร็ง 2              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J006

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายประพันธ ์  เลาหกรรณวนิช เลขบตัรประชาชน    3759900120181 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 28424 6 3900 0 1 94 194 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J011

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายธนชัย   แก้วอุดม เลขบตัรประชาชน    3101202156472 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       166/56           หมู ่      6       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           ทา่ทราย                        อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                     อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 28419 20 3895 0 1 9 109 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        22          หมู ่      5       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           พันทา้ยนรสิงห ์                       อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต          เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J012

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางขวัญตา   ดอกไม้ เลขบตัรประชาชน    3740100055409 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 28420 19 3896 0 0 48 48 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       22           หมู ่      5       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           พันทา้ยนรสิงห ์                       อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                 อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด        สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J013

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายอาคม   ทองถนอม เลขบตัรประชาชน    3740100055417 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 28421 18 3897 0 0 48 48 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       423/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          ทา่ฉลอม                         อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J014

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสุรศักดิ ์  อ้ึงอาภรณ์ เลขบตัรประชาชน    3749900118667 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 28422 17 3898 0 0 49 49 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J015

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสุรศักดิ ์  อ้ึงอาภรณ์ เลขบตัรประชาชน    3749900118667 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       423/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           ทา่ฉลอม                        อําเภอ /เขต              เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 28423 16 3899 0 0 49 49 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       40/1           หมู ่     6        ซอย -              ถนน เลียบคลองประปา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บา้นใหม่                         อําเภอ /เขต           ปากเกร็ด ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I191

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 17349 127 2304 9 1 24 3,724 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       100           หมู ่      5       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางจะเกร็ง                         อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J021

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายจตุรภทัร   สุกิตติวราพันธุ์ เลขบตัรประชาชน    1759900118806 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 31748 21 4353 0 0 55 55 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่     920/344             หมู ่             ซอย -              ถนน เอกชัย อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          มหาชัย                         อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J022

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางกานดา   ไก่ฟ้า เลขบตัรประชาชน    3749900479503 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 31749 22 4354 0 1 0 100 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J023

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางอําไพ   โพธิ์ศรี เลขบตัรประชาชน    3750100365700 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       186           หมู ่      5       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางจะเกร็ง                         อําเภอ /เขต              เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 28676 23 3949 0 1 0 100 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      240            หมู ่     5       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางจะเกร็ง                        อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J024

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางลัดดา   เกตุแก้ว เลขบตัรประชาชน    3750100365122 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 31778 29 4359 0 0 50 50 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่      161/2            หมู ่     5        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางจะเกร็ง                        อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J025

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางชลีพร   พลายบวั เลขบตัรประชาชน    3750100363332 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 31779 28 4360 0 0 50 50 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       165           หมู ่      4       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           ทา้ยบา้น                        อําเภอ /เขต             เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรปราการ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J026

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางวิไล   แตงกลับ เลขบตัรประชาชน    3110101256641 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 28677 27 3950 0 0 73 73 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J027

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวอรวรรณ   สอนฉัตร เลขบตัรประชาชน    3750100222682 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        5/26          หมู ่      4       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                    อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 31777 26 4358 0 0 70 70 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       37/4           หมู ่             ซอย บางจะเกร็ง2              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J083

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวสมคิด   ขุมทรัพย์ เลขบตัรประชาชน    3759900339442 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 28451 14 3903 0 1 52 152 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        3          หมู ่     1        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางจะเกร็ง                        อําเภอ /เขต             เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                    อําเภอ /เขต             เมือง 
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J082

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายคะนอง   คุ้มครอง เลขบตัรประชาชน    3750100351121 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 31711 13 4346 0 0 49 49 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       193           หมู ่             ซอย -              ถนน ราษฎร์ประสิทธิ์ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J081

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางจิตลัดดา   ภทัรธติินันท์ เลขบตัรประชาชน    3700400382511 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 31710 5 4345 0 0 50 50 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J080

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางจิตลัดดา   ภทัรธติินันท์ เลขบตัรประชาชน    3700400382511 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       193           หมู ่             ซอย -              ถนน ราษฎร์ประสิทธิ์ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 31709 6 4344 0 0 50 50 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       37/4           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J093

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวสมคิด   ขุมทรัพย์ เลขบตัรประชาชน    3759900339442 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 28452 15 3904 0 1 71 171 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่      37/4            หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แม่กลอง                        อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J093

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวสมคิด   ขุมทรัพย์ เลขบตัรประชาชน    3759900339442 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                             พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 28452 15 3904 0 1 71 171 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่         3         หมู ่      1       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางจะเกร็ง                         อําเภอ /เขต             เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J092

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสะอาดโฉม   คุ้มครอง เลขบตัรประชาชน    3750100351148 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 31716 20 4315 0 0 49 49 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16J095

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางลําดวน   ล้อมไธสง เลขบตัรประชาชน    3740100058084 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       58/1           หมู ่       5      ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            พันทา้ยนรสิงห ์                      อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต            เมือง   
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 27444 21 3731 0 2 0 200 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      74/1            หมู ่     5        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          พันทา้ยนรสิงห ์                        อําเภอ /เขต              เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I006

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางไมตรี   คลังเจริญ เลขบตัรประชาชน    5740100022213 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 28453 28 3905 0 0 52 52 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        74/1          หมู ่      5       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          พันทา้ยนรสิงห ์                        อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I007

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางไมตรี   คลังเจริญ เลขบตัรประชาชน    5740100022213 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 28454 29 3906 0 0 51 51 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       73           หมู ่     5        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         พันทา้ยนรสิงห ์                  อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I008

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางจันทรา   สนคะมิ เลขบตัรประชาชน    3740100059439 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 28455 30 3907 0 0 51 51 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I009

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวสําเภา   สนคะมิ เลขบตัรประชาชน    3740100563382 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       57           หมู ่      5       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          พันทา้ยนรสิงห ์                        อําเภอ /เขต              เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 28456 31 3908 0 0 50 50 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       117/13           หมู ่     1       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            ทา่จีน                       อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I010

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายวิบลูย ์  สุรสาคร เลขบตัรประชาชน    3749900223681 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 28457 32 3909 0 0 50 50 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่      98            หมู ่             ซอย  แหลมใหญ่                  ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แม่กลอง                        อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I011

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางปรารถนา   โถวสกุล เลขบตัรประชาชน    3759900258400 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 34137 33 4651 0 1 0 100 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       70/16           หมู ่             ซอย บางจะเกร็ง 1              ถนน ราชญาติรักษา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I012

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางจันทร์เพ็ญ   ชาญกระบี่ เลขบตัรประชาชน    3529990000107 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 34138 34 4652 0 0 50 50 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I013

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางพรทวิา   อุณหะจิรังรักษ์ เลขบตัรประชาชน    3759900278770 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       49/100           หมู ่      4       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           โคกขาม                        อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 28458 35 3910 0 0 83 83 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บา้นใหม่                       อําเภอ /เขต             ปากเกร็ด ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I019

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29413 40 4081 0 0 59 59 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่      40/1            หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บา้นใหม่                         อําเภอ /เขต           ปากเกร็ด ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I020

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                             พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29414 39 4082 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่      40/1             หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บา้นใหม่                        อําเภอ /เขต             ปากเกร็ด ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I021

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29415 38 4083 0 0 59 59 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I022

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       40/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บา้นใหม่                        อําเภอ /เขต           ปากเกร็ด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29416 37 4084 0 0 59 59 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1              หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บา้นใหม่                         อําเภอ /เขต            ปากเกร็ด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I023

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29417 36 4085 0 0 83 83 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บา้นใหม่                         อําเภอ /เขต              ปากเกร็ด ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I191

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 17349 127 2304 9 1 24 3,724 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1            หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บา้นใหม่                         อําเภอ /เขต              ปากเกร็ด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I028

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29422 51 4090 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I029

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่      40/1             หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บา้นใหม่                         อําเภอ /เขต           ปากเกร็ด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29421 52 4089 0 0 59 59 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       40/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             บา้นใหม่                      อําเภอ /เขต            ปากเกร็ด ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I030

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29420 53 4088 0 0 59 59 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง              บา้นใหม่                     อําเภอ /เขต            ปากเกร็ด ตําบล/แขวง             บางแก้ว                      อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I031

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29419 54 4087 0 0 59 59 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       40/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บา้นใหม่                       อําเภอ /เขต             ปากเกร็ด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I032

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29418 55 4086 0 1 17 117 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I038

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บา้นใหม่                         อําเภอ /เขต            ปากเกร็ด ตําบล/แขวง         บางแก้ว                         อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29423 61 4091 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       40/1            หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             บา้นใหม่                       อําเภอ /เขต              ปากเกร็ด ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I039

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29424 60 4092 0 0 59 59 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       40/1            หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บา้นใหม่                        อําเภอ /เขต              ปากเกร็ด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I040

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29425 59 4093 0 0 59 59 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             บา้นใหม่                        อําเภอ /เขต               ปากเกร็ด ตําบล/แขวง             บางแก้ว                      อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I041

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29426 58 4094 0 0 59 59 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I042

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             บา้นใหม่                         อําเภอ /เขต              ปากเกร็ด ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29427 57 4095 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่          40/1          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             บา้นใหม่                      อําเภอ /เขต           ปากเกร็ด ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I043

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29428 56 4096 0 0 79 79 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง               บา้นใหม่                       อําเภอ /เขต             ปากเกร็ด ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I050

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29434 73 4102 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่         40/1          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง              บา้นใหม่                         อําเภอ /เขต              ปากเกร็ด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I051

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29433 74 4101 0 0 59 59 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I052

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1            หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง              บา้นใหม่                       อําเภอ /เขต             ปากเกร็ด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29432 75 4100 0 0 59 59 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       40/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง              บา้นใหม่                     อําเภอ /เขต             ปากเกร็ด ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I053

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29431 76 4099 0 0 59 59 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             บา้นใหม่                       อําเภอ /เขต            ปากเกร็ด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I054

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29430 77 4098 0 0 59 59 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บา้นใหม่                           อําเภอ /เขต              ปากเกร็ด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I055

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29429 78 4097 0 1 13 113 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I062

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่         40/1         หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             บา้นใหม่                        อําเภอ /เขต              ปากเกร็ด ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29435 85 4103 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      40/1            หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บา้นใหม่                          อําเภอ /เขต               ปากเกร็ด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I063

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29436 84 4104 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บา้นใหม่                        อําเภอ /เขต            ปากเกร็ด ตําบล/แขวง             บางแก้ว                      อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I064

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29437 83 4105 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บา้นใหม่                        อําเภอ /เขต            ปากเกร็ด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I065

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29438 4106 0 0 60 60 1 ที่ดิน

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I066

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1             หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บา้นใหม่                        อําเภอ /เขต              ปากเกร็ด ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด          นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29439 81 4107 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       40/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             บา้นใหม่                       อําเภอ /เขต              ปากเกร็ด ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I067

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29440 80 4108 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       40/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             บา้นใหม่                      อําเภอ /เขต             ปากเกร็ด ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I068

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29441 79 4109 0 0 84 84 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่         40/1            หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บา้นใหม่                        อําเภอ /เขต             ปากเกร็ด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต                เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I076

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29448 99 4116 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I077

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       40/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บา้นใหม่                        อําเภอ /เขต              ปากเกร็ด ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต                 เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29447 100 4115 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             บา้นใหม่                       อําเภอ /เขต             ปากเกร็ด ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I078

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29446 101 4114 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1            หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง               บา้นใหม่                       อําเภอ /เขต            ปากเกร็ด ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I079

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29445 102 4113 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       40/1            หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บา้นใหม่                       อําเภอ /เขต               ปากเกร็ด ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I080

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29444 103 4112 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I081

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บา้นใหม่                           อําเภอ /เขต              ปากเกร็ด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29443 104 4111 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       40/1             หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บา้นใหม่                       อําเภอ /เขต              ปากเกร็ด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                       อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I082

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29442 105 4110 0 1 0 100 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       40/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บา้นใหม่                        อําเภอ /เขต             ปากเกร็ด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I091

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29449 113 4117 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             บา้นใหม่                        อําเภอ /เขต             ปากเกร็ด ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต                เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I092

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29450 112 4118 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I093

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บา้นใหม่                        อําเภอ /เขต               ปากเกร็ด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29451 111 4119 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             บา้นใหม่                        อําเภอ /เขต            ปากเกร็ด ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต                 เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I094

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29542 110 4120 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บา้นใหม่                         อําเภอ /เขต               ปากเกร็ด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I095

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29453 109 4121 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             บา้นใหม่                      อําเภอ /เขต                ปากเกร็ด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I096

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29454 108 4122 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I097

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่         40/1          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บา้นใหม่                        อําเภอ /เขต             ปากเกร็ด ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29455 107 4123 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่         40/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บา้นใหม่                        อําเภอ /เขต              ปากเกร็ด ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I098

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29456 106 4124 0 0 96 96 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่          40/1         หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             บา้นใหม่                      อําเภอ /เขต            ปากเกร็ด ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I107

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29457 133 4125 0 1 45 145 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       40/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บา้นใหม่                        อําเภอ /เขต            ปากเกร็ด ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I106

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29458 132 4126 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I184

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       40/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             บา้นใหม่                      อําเภอ /เขต               ปากเกร็ด ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29483 209 4151 0 1 5 105 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บา้นใหม่                         อําเภอ /เขต            ปากเกร็ด ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I183

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29482 208 4150 0 0 80 80 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       40/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บา้นใหม่                         อําเภอ /เขต              ปากเกร็ด ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I182

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29481 207 4149 0 0 64 64 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บา้นใหม่                       อําเภอ /เขต           ปากเกร็ด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I181

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29480 206 4148 0 0 67 67 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I180

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        40/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บา้นใหม่                         อําเภอ /เขต             ปากเกร็ด ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29479 205 4147 0 0 69 69 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      40/1            หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บา้นใหม่                       อําเภอ /เขต            ปากเกร็ด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  16I179

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บ ีเอส บ ีบา้นและทีด่ิน จํากัด เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 29478 204 4146 0 0 72 72 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       927/24           หมู ่             ซอย -              ถนน เศรษฐกิจ1 อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            มหาชัย                       อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11J020

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายอดิศร   เพชรรุจานันท์ เลขบตัรประชาชน    3749900343342 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13151 226 1254 0 1 22 122 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       108           หมู ่      1       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11J015

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางรัชมล   วิยะชัยภทัร เลขบตัรประชาชน    3750100207462 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13157 220 1260 0 0 59 59 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11J016

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางรัชมล   วินะชัยภทัร เลขบตัรประชาชน    3750100207462 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       108           หมู ่       1      ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13156 221 1259 0 0 57 57 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       158           หมู ่             ซอย  แหลมใหญ่              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แม่กลอง                        อําเภอ /เขต             เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11J017

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             เด็กชายปรีติ   ประชาฤทธิ์ภกัดี เลขบตัรประชาชน    3759900280570 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13155 222 1258 0 0 73 73 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       158           หมู ่             ซอย แหลมใหญ่              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            แม่กลอง                       อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11J001

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             เด็กชายปรีติ   ประชาฤทธิ์ภกัดี เลขบตัรประชาชน    3759900280570 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13161 206 1264 0 0 65 65 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        108          หมู ่      1       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11J002

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางรัชมล   วิยะชัยภทัร เลขบตัรประชาชน    3750100207462 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13162 207 1265 0 0 57 57 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11J003

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายอุดม   กสิโอฬาร เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       1170           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             อัมพวา                      อําเภอ /เขต            อัมพวา ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13163 208 1266 0 0 55 55 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       90/259           หมู ่             ซอย วัดหลวง              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางซ่ือ                         อําเภอ /เขต          บางซ่ือ ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11J014

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางนนิดา   สร้อยดอกสน เลขบตัรประชาชน    3629900054341 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13158 219 1261 0 0 57 57 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        127/24          หมู ่      1       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         ในคลองบางปลากด                          อําเภอ /เขต              พระสมุทรเจดีย์ ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรปราการ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11J011

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวศิริวรรณ   แสนสุขเจริญผล เลขบตัรประชาชน    3750100251445 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13166 216 1269 0 0 63 63 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       775/22           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11I046

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางวิภา   แซ่โง้ว เลขบตัรประชาชน    3759900080040 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13172 158 1275 0 0 72 72 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11I021

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาววรนุช   แสงวณิช เลขบตัรประชาชน    3119900501598 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่     466,468,470             หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          ปากนํ้า                         อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรปราการ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13193 135 1296 0 0 58 58 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       64/3           หมู ่     3        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          ฉิมพลี                         อําเภอ /เขต          ตลิง่ชัน ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11I020

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางศุภลักษณ์   เขียวรัตน์ เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13192 134 1295 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่      64/3            หมู ่      3       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            ฉิมพลี                       อําเภอ /เขต           ตลิง่ชัน ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11I019

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางศุภลักษณ์   เขียวรัตน์ เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13191 133 1294 0 0 61 61 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่      1250/3            หมู ่             ซอย -              ถนน ไชยพร อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                        อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11I013

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายวชิระ   กอสนาน เลขบตัรประชาชน    3759900348875 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13195 68 1298 0 0 67 67 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11I012

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             พันจ่าเอกมานพ   เจริญสุข เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       810/749           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           สัตหบี                        อําเภอ /เขต          สัตหบี ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         ชลบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13196 69 1299 0 0 65 65 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       610           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แม่กลอง                        อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11I011

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางทพิยว์รรณ   โรจนสกุล เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13197 70 1300 0 0 64 64 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        20          หมู ่      3       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางนกแขวก                         อําเภอ /เขต            บางคนที ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11I010

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายบรรหาญ   สิตไทย เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13198 71 1301 0 0 64 64 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        127/1          หมู ่             ซอย -              ถนน สุขุมวิท อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          ปากนํ้า                    อําเภอ /เขต        เมือง ตําบล/แขวง         บางแก้ว                      อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรปราการ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11I009

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสงวนชัย   จักรสมิทธานนท์ เลขบตัรประชาชน    3119900372160 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13199 72 1302 0 0 64 64 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11G020

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสโมสร   ลิม้สมบตัิอนันต์ เลขบตัรประชาชน    3101500651182 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       338/6           หมู ่             ซอย -              ถนน ไกรชนะ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 23052 55 3321 0 1 24 124 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่      466,468-470            หมู ่             ซอย -              ถนนสุขุมวิท อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            ปากนํ้า                       อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรปราการ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11G019

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายพิสิฐ   แสงวณิช เลขบตัรประชาชน    3119900501601 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 23056 54 3325 0 1 24 124 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       466,468,470           หมู ่             ซอย -              ถนน สุขุมวิท อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          ปากนํ้า                         อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรปราการ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H037

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาววรนุช   แสงวณิช เลขบตัรประชาชน    3119900501598 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22641 60 3337 0 1 31 131 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       517/17           หมู ่             ซอย -              ถนน เพชรสมุทร อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต             เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11T023

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน            นางสาวมณทชิา   ภทัรภาณุศักดิ์ เลขบตัรประชาชน    3759900054936 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22631 51 3322 0 1 1 101 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H038

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสุริยาพร   สุโข เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       69/1           หมู ่     1        ซอย -              ถนน เอกชัย อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            ลาดใหญ่                       อําเภอ /เขต             เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24048 48 3489 0 1 50 150 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        49/4          หมู ่             ซอย -              ถนน ราษฎร์ประสิทธิ์ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แม่กลอง                        อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H039

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน            นางมาลัย   คลองโคน เลขบตัรประชาชน    3759900213881 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22642 24 3338 0 1 0 100 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        61/7          หมู ่      2       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          หว้ยเขยง่                         อําเภอ /เขต            ทองผาภมูิ ตําบล/แขวง             บางแก้ว                      อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         กาญจนบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H010

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสโมสร   ลิม้สมบตัิอนันต์ เลขบตัรประชาชน    3101500641182 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22648 22 3344 1 2 20 620 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       466 ,468,470           หมู ่             ซอย -              ถนน สุขุมวิท อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             ปากนํ้า                      อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรปราการ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H032

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายศิโรจน์   แสงวณิช เลขบตัรประชาชน    3119900501628 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24535 47 3552 0 1 0 100 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H031

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายพิสิฐ   แสงวณิช เลขบตัรประชาชน    3119900501601 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       466,468,470           หมู ่             ซอย -              ถนน สุขุมวิท อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           ปากนํ้า                       อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรปราการ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24536 46 3553 0 0 91 91 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        466 ,468,470          หมู ่             ซอย -              ถนน สุขุมวิท อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            ปากนํ้า                       อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรปราการ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H029

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายศิโรจน์   แสงวณิช เลขบตัรประชาชน    3119900501628 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24534 25 3551 0 1 3 103 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        466 ,468,470          หมู ่             ซอย -              ถนน สุขุมวิท อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          ปากนํ้า                         อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรปราการ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H028

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายพิสิฐ   แสงวณิช เลขบตัรประชาชน    3119900501601 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24533 26 3550 0 1 1 101 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       1198/1           หมู ่             ซอย -              ถนน ไชยพร อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H026

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายปรีชา   ปรีชาชาญ เลขบตัรประชาชน    3110101548897 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 23482 21 3431 0 0 91 91 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H025

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางจงจิต   ถิรภญิโญ เลขบตัรประชาชน    5101400120837 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       34/22           หมู ่      10       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          ศาลาธรรมสพน์                    อําเภอ /เขต           ตลิง่ชัน ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 23481 20 3430 0 0 91 91 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        146/5          หมู ่             ซอย -              ถนน สมุทรสงคราม-บางแพ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แม่กลอง                        อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H023

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางปทัมา   ปญัญาสมพรรค์ เลขบตัรประชาชน    3759900015621 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 23483 18 3432 0 0 91 91 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       15/163           หมู ่             ซอย บางประจัน              ถนน เอกชัย อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         แม่กลอง                          อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H022

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวอรทยั   เศรษฐีสมบตัิ เลขบตัรประชาชน    3759900016571 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 23480 19 3429 0 0 48 48 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       142           หมู ่     1        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H021

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวจรัสศร   ชัยมงคล เลขบตัรประชาชน    3750300251121 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 34634 17 4677 0 0 47 47 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H019

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางจันทร์พฤนต์   มณีศรีขํา เลขบตัรประชาชน    3759900012338 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        1          หมู ่      11       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บา้นปรก                        อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 23484 16 3433 0 0 91 91 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       131/45           หมู ่             ซอย บางแก้ว              ถนน ทางเข้าเมือง อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แม่กลอง                        อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H018

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางอรุณ   พ่ึงแก้ว เลขบตัรประชาชน    3750100201421 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 23479 15 3428 0 0 92 92 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่         2         หมู ่      1       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           นางตะเคียน                        อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H016

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายเฉลิมชัย   แสงวิภาค เลขบตัรประชาชน    3750100151165 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22649 14 3345 0 0 97 97 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่      33/9            หมู ่     1        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H015

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางอรุณ   พ่ึงแก้ว เลขบตัรประชาชน    3750100201421 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 23478 13 3427 0 0 97 97 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H013

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางวรรณา   เลาหไทยมงคล เลขบตัรประชาชน    3101501721473 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่      117/15-16            หมู ่             ซอย -              ถนน เทศบาลสาย 2 อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          วัดกัลยาณ์                         อําเภอ /เขต          ธนบรุี ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22650 12 3346 0 0 84 84 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       117/15-16           หมู ่             ซอย -              ถนน เทศบาลสาย 2 อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง              วัดกัลยาณ์                     อําเภอ /เขต             ธนบรุี ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H012

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางวรรณา   เลาหไทยมงคล เลขบตัรประชาชน    3101501721473 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22651 11 3347 0 0 85 85 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       466,468,470          หมู ่             ซอย -              ถนน สุขุมวิท อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            ปากนํ้า                       อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรปราการ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H030

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายศิโรจน์   แสงวณิช เลขบตัรประชาชน    3119900501628 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24532 45 3549 0 0 86 86 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       466,468,470           หมู ่             ซอย -              ถนน สุขุมวิท อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            ปากนํ้า                      อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรปราการ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H027

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายศิโรจน์   แสงวณิช เลขบตัรประชาชน    3119900501628 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24531 28 3548 0 0 85 85 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H024

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวอุษณี   แสงวณิช เลขบตัรประชาชน    3119900501580 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       466,468,470           หมู ่             ซอย -              ถนน สุขุมวิท อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             ปากนํ้า                      อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรปราการ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22645 7 3341 0 0 89 89 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       466,468,470           หมู ่             ซอย -              ถนน สุขุมวิท อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             ปากนํ้า                      อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรปราการ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H020

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวอุษณี   แสงวณิช เลขบตัรประชาชน    3119900501580 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24261 6 3525 0 0 92 92 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        466,468,470          หมู ่             ซอย -              ถนน สุขุมวิท อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          ปากนํ้า                         อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรปราการ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H017

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวอุษณี   แสงวณิช เลขบตัรประชาชน    3119900501580 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24260 5 3524 0 1 4 104 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        466,468,470          หมู ่             ซอย -              ถนน สุขุมวิท อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           ปากนํ้า                        อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรปราการ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H014

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายศิโรจน์   แสงวณิช เลขบตัรประชาชน    3119900501620 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24259 4 3523 0 1 3 103 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H011

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายศิโรจน์   แสงวณิช เลขบตัรประชาชน    3119900501620 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        466,468,470          หมู ่             ซอย -              ถนน  สุขุมวิท อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            ปากนํ้า                      อําเภอ /เขต             เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรปราการ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24258 3 3522 0 0 97 97 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        51          หมู ่             ซอย บางจะเกร็ง 4              ถนน พระราม 2 อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11H002

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวบญุยง   พันธโุพธิ เลขบตัรประชาชน    3759900230165 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 34326 2 4565 26 3 59 10,759 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       12/2           หมู ่      7       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11G016

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสวาท   หงษ์เจริญ เลขบตัรประชาชน    3740100668753 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24393 44 3534 0 1 8 108 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       156           หมู ่      6       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            แหลมฟ้าผ่า                       อําเภอ /เขต            พระสมุทรเจดีย์ ตําบล/แขวง             บางแก้ว                      อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรปราการ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11G015

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายวัลลภ   หงษ์เจริญ เลขบตัรประชาชน    3200900810494 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24392 29 3533 0 0 99 99 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11G014

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางดาวัลย ์  ปฏเิมธา เลขบตัรประชาชน    3740100894672 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        1300/117          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           มหาชัย                        อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24391 30 3532 0 0 99 99 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        1300/117          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            มหาชัย                       อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11G009

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางดาวัลย ์  ปฏเิมธา เลขบตัรประชาชน    3740100894672 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24390 31 3531 0 0 99 99 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       34           หมู ่             ซอย บางแก้ว              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต               เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11G005

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสัมฤทธิ์   สีสด เลขบตัรประชาชน    3759900095853 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24389 32 3530 0 0 78 78 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        69/23          หมู ่      1       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            ลาดใหญ่                       อําเภอ /เขต              เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต                เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11G013

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางรัตนา   อาจวิชัย เลขบตัรประชาชน    3740100668788 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 23051 43 3320 0 1 13 113 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11G012

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายมนัส   หงษ์เจริญ เลขบตัรประชาชน    3740100668761 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       55/5           หมู ่     1        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางกระเจ้า                        อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 23446 42 3437 0 0 97 97 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        15/8          หมู ่     8       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           ลาดยาว                       อําเภอ /เขต                จตุจักร ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11G008

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสมศักดิ ์  ตัง้ประเสริฐ เลขบตัรประชาชน    3100500612807 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 23445 37 3436 0 0 99 99 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        99          หมู ่             ซอย -              ถนน สุรศักดิ์ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           สีลม                        อําเภอ /เขต           บางรัก ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11G004

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             บริษัท บริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24388 33 3529 0 1 4 104 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       99           หมู ่             ซอย -              ถนน สุรศักดิ์ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            สีลม                        อําเภอ /เขต             บางรัก ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11G003

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน              บริษัท บริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 24387 34 3528 0 1 15 115 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11T017

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายประยรู   กรีดกราย เลขบตัรประชาชน    3770200097529 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        101          หมู ่     1       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          ดอนยายหนู                         อําเภอ /เขต           กุยบรุี ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22633 84 3330 0 1 25 125 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        179/4          หมู ่             ซอย -              ถนน เกาะหลัก อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         ประจวบคีรีขันธ ์                        อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11T016

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางมณี   สระทองทา เลขบตัรประชาชน    3650600662941 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 22632 83 3329 0 1 27 127 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        791          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            แม่กลอง                       อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11T015

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน            นางมณี   ศุภผล เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 5968 82 287 4 2 65 1,865 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       178/5           หมู ่             ซอย -              ถนน สมุทรสงคราม- บางแพ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            แม่กลอง                       อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11T013

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายอนวัตร์   พิเสฎฐศลาศัย เลขบตัรประชาชน    3750200127312 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 37580 239 4853 0 0 24 24 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11T012

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสมทรง   ธปูประทปี เลขบตัรประชาชน    3750100206261 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        85          หมู ่      1       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางแก้ว                          อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 48094 253 6106 0 0 9 9 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       178/5           หมู ่             ซอย -              ถนน สมุทรสงคราม- บางแพ อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต             เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11T011

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายอนวัตร์   พิเสฎฐศลาศัย เลขบตัรประชาชน    3750200127312 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 43443 252 5452 0 0 22 22 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่      539/28            หมู ่             ซอย -              ถนน เกษมสุขุม อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต                เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11T006

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายอนุวัฒน์   ยิง่เจริญธนา เลขบตัรประชาชน    3759900036741 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 37582 241 4855 0 0 36 36 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        539/28          หมู ่             ซอย -              ถนน เกษมสุขุม อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            แม่กลอง                       อําเภอ /เขต               เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต                เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11T005

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายอนุวัฒน์   ยิง่เจริญธนา เลขบตัรประชาชน    3759900036741 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 37999 245 4894 0 1 50 150 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11T004

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายอนุวัฒน์   ยิง่เจริญธนา เลขบตัรประชาชน    3759900036741 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       539/28           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต              เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                      อําเภอ /เขต                 เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 40462 248 5054 0 1 0 100 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        146/2          หมู ่      1       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต              เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11T003

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสุจินต์   มอร์ฮวยเซอร์ เลขบตัรประชาชน    3759900179496 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 4935 287 4895 1 0 0 400 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        686-686/1          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต                   เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต                 เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11M013

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวสมพิศ   ยิง่เจริญธนา เลขบตัรประชาชน    3759900041192 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 18907 22 2587 0 1 54 154 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่         69/1         หมู ่     6        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         หนองชุมพลเสือ                          อําเภอ /เขต                เข้ายอ้ย ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต                 เมือง
จังหวัด         เพชรบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11M012

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายวิชัย   เหล่าวณิชวิศิษฎ เลขบตัรประชาชน    3700800480030 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 18908 21 2588 0 0 29 29 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11N012

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             เด็กชายภานุพงค์   แม้นจํารัส เลขบตัรประชาชน    1759900316217 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        120/47          หมู ่             ซอย บางแก้ว              ถนน เจริญชมปรีดา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            แม่กลอง                       อําเภอ /เขต               เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต                เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 19031 117 2618 0 0 46 46 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       122/16           หมู ่             ซอย บางแก้ว              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แม่กลอง                        อําเภอ /เขต             เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                       อําเภอ /เขต                  เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11N011

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางจําเนียร   ปอยเปยี เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 19032 116 2619 0 0 46 46 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       122/16           หมู ่             ซอย บางแก้ว              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต               เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต                เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11N010

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางจําเนียร   ปอยเปยี เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 19033 115 2620 0 0 46 46 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        450/44          หมู ่             ซอย -              ถนน ดอนไก่ดี อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         ตลาดกระทุม่แบน                อําเภอ /เขต             กระทุม่แบน ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11N009

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายไพฑูรย ์  ชืน่จิตต์ เลขบตัรประชาชน    3759900352538 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 19034 114 2621 0 0 46 46 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11N008

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายวินิตย ์  ภมูิประเสริฐ เลขบตัรประชาชน    3750300250256 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่        40          หมู ่     6        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           สวนหลวง                        อําเภอ /เขต              อัมพวา ตําบล/แขวง             บางแก้ว                      อําเภอ /เขต                เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 19436 113 2751 0 0 46 46 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        40          หมู ่      6       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           สวนหลวง              อําเภอ /เขต                อัมพวา ตําบล/แขวง             บางแก้ว                      อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11N007

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางดรุณี   ภมูิประเสริฐ เลขบตัรประชาชน    3750300250264 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 19435 112 2750 0 0 46 46 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

อยูบ่า้นเลขที ่       164           หมู ่      1       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต             เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต                เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11M007

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสัจจา   แก้วแหวน เลขบตัรประชาชน    4101200009021 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 18912 33 2592 0 0 51 51 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        683/117          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                      อําเภอ /เขต                เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11P001

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวกัญจนา   ชนะคุ้ม เลขบตัรประชาชน    3801400012403 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13266 201 1338 0 0 53 53 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11P004

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางศิริรัตน์   จําปาทพิย์ เลขบตัรประชาชน    3750100206521 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        90/2          หมู ่      1      ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางแก้ว                  อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต                เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13269 198 1341 0 0 53 53 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11P005

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางศิริรัตน์   จําปาทพิย์ เลขบตัรประชาชน    3750100206521 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        90/2          หมู ่      1      ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางแก้ว                   อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต                เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13270 197 1342 0 0 53 53 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11P006

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางศิริรัตน์   จําปาทพิย์ เลขบตัรประชาชน    3750100206521 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       90/2          หมู ่     1        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         บางแก้ว                     อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13271 196 1343 0 0 39 39 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       88           หมู ่     1        ซอย -              ถนน เจริญปรีชา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางแก้ว                  อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                    อําเภอ /เขต          เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11P007

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายรัตนชัย   ชิณญะวิโรจน์ไพศาล เลขบตัรประชาชน    3750100206377 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13272 195 1344 0 0 40 40 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11O024

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายอนันต์   แม้นจํารัส เลขบตัรประชาชน    3750300091026 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่         1         หมู ่      1       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          ทา่คา                         อําเภอ /เขต                 อัมพวา ตําบล/แขวง           บางแก้ว                อําเภอ /เขต         เมือง   
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 26027 173 3672 0 1 11 111 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11O025

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายภานุวัฒน์   แสงกฤษ เลขบตัรประชาชน    3750100356107 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       121/1           หมู ่      1       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางแก้ว                   อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 26028 184 3673 0 1 22 122 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11O026

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายเสรี   สิทธกิิจ เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       15/10           หมู ่     5        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บางมด                       อําเภอ /เขต         ทุง่ครุ ตําบล/แขวง            บางแก้ว              อําเภอ /เขต         เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 26029 185 3674 0 1 28 128 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        120/47          หมู ่             ซอย บางแก้ว              ถนน เจริญชมปรีดา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แม่กลอง                        อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11O019

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             เด็กชายภานุพงค์   แม้นจํารัส เลขบตัรประชาชน    1759900316217 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 5760 186 264 1 1 68 568 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11O023

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวนันทภรณ์   แม้นจํารัส เลขบตัรประชาชน    1759900185970 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        120/47          หมู ่             ซอย บางแก้ว              ถนน เจริญชมปรีดา อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แม่กลอง                        อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง              บางแก้ว                     อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 20889 174 2864 0 1 1 101 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11O014

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางจําเนียร   ปอยเปยี เลขบตัรประชาชน    3759900105981 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        122/16          หมู ่             ซอย บางแก้ว              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                  อําเภอ /เขต           เมือง      
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 20884 175 2859 0 1 1 101 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11O013

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายไพฑูรย ์  ชืน่จิตต์ เลขบตัรประชาชน    3759900352538 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        450/44          หมู ่             ซอย -              ถนน ดอนไก่ดี อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           ตลาดกระทุม่แบน                        อําเภอ /เขต              กระทุม่แบน ตําบล/แขวง            บางแก้ว                 อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 5746 176 262 2 0 90 890 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        62          หมู ่      1       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          วัดประดู ่                อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11O004

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายพิสิทธ ์  อ่ิมเงิน เลขบตัรประชาชน    3840100045969 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 5759 54 263 1 0 33 433 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11O005

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวศศิธร   อ่ิมเงิน เลขบตัรประชาชน    3102001422303 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       37/19           หมู ่      1       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          หนองค้างพลู                      อําเภอ /เขต          หนองแขม ตําบล/แขวง          บางแก้ว                    อําเภอ /เขต          เมือง  
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 30061 55 4216 1 0 34 434 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11Q034

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสุทพิ   สุคนธมาน เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        4          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         อัมพวา                       อําเภอ /เขต          อัมพวา ตําบล/แขวง            บางแก้ว            อําเภอ /เขต           เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 7440 61 369 3 1 13 1,313 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  11O003

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางเชาวรี   สุขประเสริฐ เลขบตัรประชาชน    3759900091858 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       1141/44           หมู ่             ซอย -              ถนน ไชยพร อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง             แม่กลอง                      อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                     อําเภอ /เขต            เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 40018 298 5024 0 0 45 45 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        71/1          หมู ่       1      ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บา้นปรก                   อําเภอ /เขต           เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                      อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18D019

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางอรุณี   อรุณีกอบกุลวงศ์ เลขบตัรประชาชน    3759800046320 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 16304 177 2029 0 1 36 136 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18D013

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายฐาณะ   ถิรมนัส เลขบตัรประชาชน    3769900035443 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        20/192         หมู ่     9        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางตลาด                    อําเภอ /เขต             ปากเกร็ด ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต                เมือง
จังหวัด        นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด          สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13941 174 1583 0 0 55 55 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18D014

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสนไชย   จิรถาวรอนันต์ เลขบตัรประชาชน    3759900108823 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        28/1          หมู ่      7       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บางช้าง                       อําเภอ /เขต             อัมพวา ตําบล/แขวง             บางแก้ว                      อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 20884 175 2859 0 1 1 101 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18D019

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางอรุณี   อรุณีกอบกุลวงศ์ เลขบตัรประชาชน    3759800046320 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        71/1          หมู ่     1        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บา้นปรก                       อําเภอ /เขต             เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                      อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 16304 117 2029 0 1 36 136 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       20/192           หมู ่     9        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บางตลาด                         อําเภอ /เขต               ปากเกร็ด ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18D013

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายฐาณะ   ถิรมนัส เลขบตัรประชาชน    3769900035443 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13941 174 1583 0 0 55 55 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18D014

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสนไชย   จิรถาวรอนันต์ เลขบตัรประชาชน    3759900108823 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        28/1          หมู ่      7       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บางช้าง                       อําเภอ /เขต                อัมพวา ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต                 เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13942 175 1584 0 0 56 56 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18D015

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางวิมลรัตน์   ทรัพยอ์ดุลชัย เลขบตัรประชาชน    3100904187431 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        103/125          หมู ่     3        ซอย -              ถนน นาเนียน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          มะขามเตีย้                         อําเภอ /เขต               เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                      อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 13943 176 1585 0 0 53 53 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18E020

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายวรพจน์   โชติกพานิช เลขบตัรประชาชน    3750100208949 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        33/6          หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต             เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 16856 217 2166 1 3 77 777 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        33/5          หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                      อําเภอ /เขต                 เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18E021

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายวรพจน์   โชติกพานิช เลขบตัรประชาชน    3750100208949 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 16829 218 2165 1 1 13 513 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18E022

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายกัมพล   โชติปญุโญ เลขบตัรประชาชน    3750100462250 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        61          หมู ่      1       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            ทา้ยหาด                       อําเภอ /เขต              เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 33817 1 4619 0 0 22 22 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18I007

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางทองสุข   ประยงค์พันธ์ เลขบตัรประชาชน    3750100208507 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่         28/1         หมู ่      2       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                      อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 5529 197 247 0 3 48 348 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18I008

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางทองสุข   ประยงค์พันธ์ เลขบตัรประชาชน    3750100208507 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        28/1          หมู ่      2       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บางแก้ว                  อําเภอ /เขต          เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 37802 237 4880 0 3 49 349 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        28/1          หมู ่      2       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บางแก้ว                   อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง              บางแก้ว                     อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18I010

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางทองสุข   ประยงค์พันธ์ เลขบตัรประชาชน    3750100208507 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 37801 236 4879 0 3 49 349 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18I011

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางทองสุข   ประยงศ์พันธ์ เลขบตัรประชาชน    3750100208507 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่         28         หมู ่     2        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต              เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 37800 235 4878 0 3 48 348 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18I012

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางทองสุข   ประยงค์พันธ์ เลขบตัรประชาชน    3750100208507 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        28/1          หมู ่      2       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                      อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 37799 234 4877 0 3 48 348 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18I013

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายชัยยะ   บญุเจริญ เลขบตัรประชาชน    3759900053123 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        57/4          หมู ่     8        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          บา้นปรก                         อําเภอ /เขต             เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                      อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 37798 233 4876 1 1 18 518 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่         28         หมู ่      2       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           บางแก้ว                   อําเภอ /เขต         เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                      อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18I014

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสงบ   แพทยจ์ะเกร็ง เลขบตัรประชาชน    3750100208434 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 36634 230 4783 0 2 63 263 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18I016

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายวีระพล   อุณวิไล เลขบตัรประชาชน    3740300345770 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่      317/3           หมู ่      1       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            หลักสาม                       อําเภอ /เขต             บา้นแพ้ว ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต             เมือง
จังหวัด         สมุทรสาคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 12674 194 1135 1 2 17 617 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18I017

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายณัฐพุฒิ   ติยภมูิ เลขบตัรประชาชน    3740300358499 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       22/30           หมู ่      4       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            สวนใหญ่                       อําเภอ /เขต              เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                      อําเภอ /เขต                เมือง
จังหวัด         นนทบรุี โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 12675 193 1136 1 1 71 571 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18H007

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายพิชัย   ศรีธนาประเสริฐ เลขบตัรประชาชน    3759900124942 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       1040/1           หมู ่             ซอย -              ถนน ไชยพร อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            แม่กลอง                       อําเภอ /เขต             เมือง ตําบล/แขวง             บางแก้ว                      อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 28368 126 3638 0 3 59 359 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        14/74          หมู ่             ซอย บางประจัน              ถนน เอกชัย อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง         แม่กลอง                          อําเภอ /เขต             เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18H030

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางพูลสุข   บวัแก้ว เลขบตัรประชาชน    3759900082417 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 19241 123 2703 2 0 60 860 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18K025

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายนพวุธ   เฉลิมลาภวัฒนา เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        2025/28          หมู ่             ซอย -              ถนน เจริญกรุง อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          วัดพระยาไกร                         อําเภอ /เขต               ยานนาวา ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 16871 168 2055 0 1 21 121 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18K013

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสุรศักดิ ์  โฆษิตจินดา เลขบตัรประชาชน    3750100589403 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       42/3           หมู ่      5       ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แหลมใหญ่                        อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 17459 157 2349 0 0 61 61 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18K014

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสุรศักดิ ์  โฆษิตจินดา เลขบตัรประชาชน    3750100589403 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       42/3           หมู ่     5        ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แหลมใหญ่                         อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                     อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 17460 158 2350 0 0 61 61 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่        634-635          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            แม่กลอง                       อําเภอ /เขต             เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต                เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18K026

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายสุขุม   ตัง้ทฆีะรักษ์ เลขบตัรประชาชน    3759900079093 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 16129 169 1987 0 0 59 59 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18L021

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายพิชัย   ศรีธนาประเสริฐ เลขบตัรประชาชน    3759900124942 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        1040/1          หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แม่กลอง                        อําเภอ /เขต             เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 16120 12 1978 0 0 76 76 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18L022

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายพิชัย   ศรีธนาประเสริฐ เลขบตัรประชาชน    3759900124942 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       1040/1           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           แม่กลอง                        อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต                เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 17328 11 2021 0 0 38 38 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18L023

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายศักดิช์ัย   บญุปลูก เลขบตัรประชาชน    3759900065156 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        539/8          หมู ่             ซอย -              ถนน เกษมสุขุม อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต             เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 17329 10 2022 0 0 38 38 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       1040/3           หมู ่             ซอย -              ถนน ไชยพร อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            แม่กลอง                       อําเภอ /เขต             เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต                เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18L014

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายปรีชา   ศรีธนาประเสริฐ เลขบตัรประชาชน    3759900124985 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 17324 6 2323 0 1 21 121 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18L015

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นายแสงอรุณ   เภาโบรมย์ เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        26/7         หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง           อัมพวา                        อําเภอ /เขต             อัมพวา ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต              เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 16121 7 1979 0 1 21 121 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  18L002

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางจริยา   ลิม้สุขเสรีกุล เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่       962           หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง            อัมพวา                       อําเภอ /เขต             อัมพวา ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 17419 451 2085 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10F018

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวทองทรัพย ์  จิตร์สุรผล เลขบตัรประชาชน    3759900097571 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่        50/3          หมู ่             ซอย บางแก้ว              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต            เมือง ตําบล/แขวง            บางแก้ว                       อําเภอ /เขต                เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 17446 323 2320 0 0 55 55 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่       125/108           หมู ่             ซอย -              ถนน ปากทางเข้าเมือง อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง          แม่กลอง                         อําเภอ /เขต              เมือง ตําบล/แขวง           บางแก้ว                        อําเภอ /เขต               เมือง
จังหวัด         สมุทรสงคราม โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10F017

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             นางสาวพัชรี   อินม่วง เลขบตัรประชาชน    3759900042440 สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                            พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ 16905 322 2195 0 0 60 60 1 ที่ดิน /

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  10F008

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           พ้ืนทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยูบ่า้นเลขที ่                  หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง                                   อําเภอ /เขต      ตําบล/แขวง          บางแก้ว                         อําเภอ /เขต                 เมือง
จังหวัด         โทรศัพท์ จังหวัด           สมุทรสงคราม โทรศัพท์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่                  หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง                                   อําเภอ /เขต      ตําบล/แขวง                                   อําเภอ /เขต         
จังหวัด         โทรศัพท์ จังหวัด           โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           
อยูบ่า้นเลขที ่                  หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง                                   อําเภอ /เขต      ตําบล/แขวง                                   อําเภอ /เขต         
จังหวัด         โทรศัพท์ จังหวัด           โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

อยูบ่า้นเลขที ่                  หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง                                   อําเภอ /เขต      ตําบล/แขวง                                   อําเภอ /เขต         
จังหวัด         โทรศัพท์ จังหวัด           โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ

ภดส. 3

ราคา ประเภท ลักษณะ ขนาดพ้ืนทีร่วม ราคา อายุ

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
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อยูบ่า้นเลขที ่                  หมู ่             ซอย -              ถนน อยูบ่า้นเลขที ่                   หมู ่             ซอย  -                ถนน  -
ตําบล/แขวง                                   อําเภอ /เขต      ตําบล/แขวง                                   อําเภอ /เขต         
จังหวัด         โทรศัพท์ จังหวัด           โทรศัพท์

1. รายการทีด่ิน 2. รายการสิง่ปลูกสร้าง

ที่

ตําแหน่งทีด่ิน จํานวนเน้ือทีด่ิน ลักษณะการทําประโยชน์

ที่

ลักษณะการทําประโยชน์

ที่ ที่

อยูอ่าศํย

                            แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

               อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสแปลง  

เจ้าของทีด่ินหรือผู้ครองครองทีด่ิน             เลขบตัรประชาชน    สถานทีต่ัง้  (หมูท่ี่).......... เจ้าของสิง่ปลูกสร้าง                           



ประเภท เลขที่ เชิง ว่างเปล่า/ ใช้ประโยชน์ ประเมินทนุ สิง่ปลูกสร้าง
สิง่ปลูก
สร้าง

ของสิง่ปลูก อยูอ่าศัย เชิง ว่างเปล่า/ ประเมิน โรงเรือน หมาย

ทีด่ิน เอกสาร เลขทีด่ิน หน้า ไร่ งาน ตร.ว. หลังหลัก หลังรอง ประกอบ พาณินย/์ ไม่ทํา หลาย ทรัพย์ (ตามบญัชี (ตึก/ไม้/ สร้าง เอง พาณิชย/์ ไม่ทํา ทนุทรัพย์ หรือสิง่ เหตุ

สิทธิ์ สํารวจ เกษตรกรรม อ่ืนๆ(ระบุ) ประโยชน์ ประเภท (บ./ต.ร.ว.) กรมธนารักษ์)
ครึ่งตึก
ครึ่งไม)้

(ตร.ม.) (ตร.ม.) อ่ืนๆ ประโยชน์ (บ./ตร.ม) ปลูกสร้าง

(ตร.ม.) (ตร.ม.)

1 ฉ

ที่ ที่

อยูอ่าศํย


