


ภ.ด.ส.1

1.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายพะหม่อตา เงินทองเกิดดี

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 35.00          6,750.00         13 129,937.50     106,312.50      106,312.50          106,312.50               0.3%

-                -                 -                     -                          318.94           

2 บ้านเด่ียว ไม้ ป้ัมหลอด 7.50            6,750.00         13 27,843.75      22,781.25        22,781.25           22,781.25                 0.3%

68.34            

2.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายเสาร์ค า สานุวิตร

1 บ้านเดียว ไม้ ร้านค้า 72.00          6,750.00         2 29,160.00      456,840.00      456,840.00          456,840.00               0.3%

1,370.52        

-              

3.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายส่าโพดี อัศวารการ

1 บ้านเดียว ไม้ ร้านค้า 4.00            6,750.00         2 1,620.00        25,380.00        25,380.00           25,380.00                 0.3%

76.14            

4.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายพอดี อัศววรการ

1 บ้านเดียว ไม้ ร้านค้า 12.00          6,750.00         1 2,430.00        78,570.00        78,570.00           78,570.00                 0.3%

235.71           

5.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายสุพรรณ์ สุชาติกุลเพียร

รวมราคาประเมินของ

ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง

(บาท)

 ราคาประเมิน

ของท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างตาม

สัดส่วนการใช้

ประโยชน์

(บาท)

ลักษณะการ

ใช้ประโยชน์  คิดเป็นค่าเส่ือม

(บาท)

 ราคาประเมินส่ิง

ปลูกสร้างหลังหักค่า

เส่ือม

(บาท)

ค่าเส่ือม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้าง

อายุ

โรงเรือน

(ปี)

ลักษณะส่ิง

ปลูกสร้าง

ประเภทส่ิง

ปลูกสร้าง

หัก

มูลค่า

ฐาน

ภาษีท่ี

ได้รับ

ยกเว้น

(บาท)

คงเหลือราคาประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้องเสียภาษี

(บาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
 ราคาประเมินต่อ

ตารางเมตร(บาท)

คิดเป็น

สัดส่วนตาม

การใช้

ประโยชน์

(ร้อยละ)

 ขนาดพ้ืนท่ีส่ิง

ปลูกสร้าง(ตาราง

เมตร)



ภ.ด.ส.1

รวมราคาประเมินของ

ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง

(บาท)

 ราคาประเมิน

ของท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างตาม

สัดส่วนการใช้

ประโยชน์

(บาท)

ลักษณะการ

ใช้ประโยชน์  คิดเป็นค่าเส่ือม

(บาท)

 ราคาประเมินส่ิง

ปลูกสร้างหลังหักค่า

เส่ือม

(บาท)

ค่าเส่ือม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้าง

อายุ

โรงเรือน

(ปี)

ลักษณะส่ิง

ปลูกสร้าง

ประเภทส่ิง

ปลูกสร้าง

หัก

มูลค่า

ฐาน

ภาษีท่ี

ได้รับ

ยกเว้น

(บาท)

คงเหลือราคาประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้องเสียภาษี

(บาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
 ราคาประเมินต่อ

ตารางเมตร(บาท)

คิดเป็น

สัดส่วนตาม

การใช้

ประโยชน์

(ร้อยละ)

 ขนาดพ้ืนท่ีส่ิง

ปลูกสร้าง(ตาราง

เมตร)

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 30.00          6,750.00         13 111,375.00     91,125.00        91,125.00           91,125.00                 0.3%

-                -                 -                     -                          273.38           

2 บ้านเด่ียว ไม้ ป้ัมหลอด 5.60            6,750.00         13 20,790.00      17,010.00        17,010.00           17,010.00                 0.3%

51.03            

6.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายส่อพอ สุขกายย่ิง

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 19.60          6,750.00         11 59,535.00      72,765.00        72,765.00           72,765.00                 0.3%

-                -                 -                     -                          218.30           

2 บ้านเด่ียว ไม้ ป้ัมหลอด 5.35            6,750.00         11 16,250.63      19,861.88        19,861.88           19,861.88                 0.3%

59.59            

7.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายชยุตม์ อร่ามคีรีไพร

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 25.37          6,750.00         12 85,623.75      85,623.75        85,623.75           85,623.75                 0.3%

-                -                 -                     -                          256.87           

8.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นางพอด๊ิ อร่ามคีรีไพร

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 40.80          6,750.00         7 68,850.00      206,550.00      206,550.00          206,550.00               0.3%

-                -                 -                     -                          619.65           

2 บ้านเด่ียว ไม้ ป้ัมหลอด 3.75            6,750.00         7 6,328.13        18,984.38        18,984.38           18,984.38                 0.3%

56.95            



ภ.ด.ส.1

รวมราคาประเมินของ

ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง

(บาท)

 ราคาประเมิน

ของท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างตาม

สัดส่วนการใช้

ประโยชน์

(บาท)

ลักษณะการ

ใช้ประโยชน์  คิดเป็นค่าเส่ือม

(บาท)

 ราคาประเมินส่ิง

ปลูกสร้างหลังหักค่า

เส่ือม

(บาท)

ค่าเส่ือม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้าง

อายุ

โรงเรือน

(ปี)

ลักษณะส่ิง

ปลูกสร้าง

ประเภทส่ิง

ปลูกสร้าง

หัก

มูลค่า

ฐาน

ภาษีท่ี

ได้รับ

ยกเว้น

(บาท)

คงเหลือราคาประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้องเสียภาษี

(บาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
 ราคาประเมินต่อ

ตารางเมตร(บาท)

คิดเป็น

สัดส่วนตาม

การใช้

ประโยชน์

(ร้อยละ)

 ขนาดพ้ืนท่ีส่ิง

ปลูกสร้าง(ตาราง

เมตร)

9.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นางเย้พอ สภาวนากุล

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 13.96          6,750.00         8 28,273.05      65,970.45        65,970.45           65,970.45                 0.3%

-                -                 -                     -                          197.91           

197.91         

10.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายหม่อซูพอ พิพัฒน์แจ่มศรี

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 29.60          6,750.00         20 185,814.00     13,986.00        13,986.00           13,986.00                 0.3%

-                -                 -                     -                          41.96            

2 บ้านเด่ียว ไม้ ป้ัมหลอด 5.76            6,750.00         20 36,158.40      2,721.60          2,721.60             2,721.60                  0.3%

8.16              

11.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นางอีซูพี ธรรมชาติสุขใจ

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 23.48          6,750.00         5 23,773.50      134,716.50      134,716.50          134,716.50               0.3%

-                -                 -                     -                          404.15           

2 บ้านเด่ียว ไม้ ป้ัมหลอด 4.77            6,750.00         5 4,833.68        27,390.83        27,390.83           27,390.83                 0.3%

82.17            

12.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายวรชาติ เกษมสุชเลิศ

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 13.12          6,750.00         12 44,280.00      44,280.00        44,280.00           44,280.00                 0.3%



ภ.ด.ส.1

รวมราคาประเมินของ

ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง

(บาท)

 ราคาประเมิน

ของท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างตาม

สัดส่วนการใช้

ประโยชน์

(บาท)

ลักษณะการ

ใช้ประโยชน์  คิดเป็นค่าเส่ือม

(บาท)

 ราคาประเมินส่ิง

ปลูกสร้างหลังหักค่า

เส่ือม

(บาท)

ค่าเส่ือม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้าง

อายุ

โรงเรือน

(ปี)

ลักษณะส่ิง

ปลูกสร้าง

ประเภทส่ิง

ปลูกสร้าง

หัก

มูลค่า

ฐาน

ภาษีท่ี

ได้รับ

ยกเว้น

(บาท)

คงเหลือราคาประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้องเสียภาษี

(บาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
 ราคาประเมินต่อ

ตารางเมตร(บาท)

คิดเป็น

สัดส่วนตาม

การใช้

ประโยชน์

(ร้อยละ)

 ขนาดพ้ืนท่ีส่ิง

ปลูกสร้าง(ตาราง

เมตร)

-                -                 -                     -                          132.84           

13.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายชุมพล วิเศษชุมชน

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 9.99            6,750.00         8 20,229.75      47,202.75        47,202.75           47,202.75                 0.3%

-                -                 -                     -                          141.61           

14.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายรุ่งเรือง วิศลย์

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 100.00         6,750.00         2 40,500.00      634,500.00      634,500.00          634,500.00               0.3%

-                -                 -                     -                          1,903.50        

15.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นางสาวบัวจันทร์ สิทธ์ิคงเช้ือ

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 24.50          6,750.00         15 107,493.75     57,881.25        57,881.25           57,881.25                 0.3%

-                -                 -                     -                          173.64           

2 บ้านเด่ียว ไม้ ป้ัมหลอด 8.40            6,750.00         15 36,855.00      19,845.00        19,845.00           19,845.00                 0.3%

59.54            

16.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายวิชัย อนุชนวีระการ

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 79.20          6,750.00         1 16,038.00      518,562.00      518,562.00          518,562.00               0.3%

-                -                 -                     -                          1,555.69        

2 บ้านเด่ียว ไม้ ป้ัมหลอด 4.00            6,750.00         8 8,100.00        18,900.00        18,900.00           18,900.00                 0.3%

56.70            

1,612.39        



ภ.ด.ส.1

รวมราคาประเมินของ

ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง

(บาท)

 ราคาประเมิน

ของท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างตาม

สัดส่วนการใช้

ประโยชน์

(บาท)

ลักษณะการ

ใช้ประโยชน์  คิดเป็นค่าเส่ือม

(บาท)

 ราคาประเมินส่ิง

ปลูกสร้างหลังหักค่า

เส่ือม

(บาท)

ค่าเส่ือม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้าง

อายุ

โรงเรือน

(ปี)

ลักษณะส่ิง

ปลูกสร้าง

ประเภทส่ิง

ปลูกสร้าง

หัก

มูลค่า

ฐาน

ภาษีท่ี

ได้รับ

ยกเว้น

(บาท)

คงเหลือราคาประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้องเสียภาษี

(บาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
 ราคาประเมินต่อ

ตารางเมตร(บาท)

คิดเป็น

สัดส่วนตาม

การใช้

ประโยชน์

(ร้อยละ)

 ขนาดพ้ืนท่ีส่ิง

ปลูกสร้าง(ตาราง

เมตร)

17.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นางจีรา ฤทธ์ิชัย

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 15.60          6,750.00         1 3,159.00        102,141.00      102,141.00          102,141.00               0.3%

-                -                 -                     -                          306.42           

18.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายสุทา แก้วเลิศตระกูล

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 32.45          6,750.00         1 6,571.13        212,466.38      212,466.38          212,466.38               0.3%

-                -                 -                     -                          637.40           

19.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายธนา เวียงฟ้าคุ้มครอง

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 17.50          6,750.00         5 17,718.75      100,406.25      100,406.25          100,406.25               0.3%

-                -                 -                     -                          301.22           

2 บ้านเด่ียว ไม้ ป้ัมหลอด 4.00            6,750.00         5 4,050.00        22,950.00        22,950.00           22,950.00                 0.3%

68.85            

20.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายทรงพล เลิศละอองดาว

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 209.00         6,750.00         5 211,612.50     1,199,137.50    1,199,137.50       1,199,137.50            0.3%

-                -                 -                     -                          3,597.41        

2 บ้านเด่ียว ไม้ ป้ัมหลอด 7.20            6,750.00         5 7,290.00        41,310.00        41,310.00           41,310.00                 0.3%

123.93           

3 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 6.48            6,750.00         5 6,561.00        37,179.00        37,179.00           37,179.00                 0.3%

-                -                 -                     -                          111.54           



ภ.ด.ส.1

รวมราคาประเมินของ

ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง

(บาท)

 ราคาประเมิน

ของท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างตาม

สัดส่วนการใช้

ประโยชน์

(บาท)

ลักษณะการ

ใช้ประโยชน์  คิดเป็นค่าเส่ือม

(บาท)

 ราคาประเมินส่ิง

ปลูกสร้างหลังหักค่า

เส่ือม

(บาท)

ค่าเส่ือม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้าง

อายุ

โรงเรือน

(ปี)

ลักษณะส่ิง

ปลูกสร้าง

ประเภทส่ิง

ปลูกสร้าง

หัก

มูลค่า

ฐาน

ภาษีท่ี

ได้รับ

ยกเว้น

(บาท)

คงเหลือราคาประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้องเสียภาษี

(บาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
 ราคาประเมินต่อ

ตารางเมตร(บาท)

คิดเป็น

สัดส่วนตาม

การใช้

ประโยชน์

(ร้อยละ)

 ขนาดพ้ืนท่ีส่ิง

ปลูกสร้าง(ตาราง

เมตร)

21.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายอุเทน สมบูรณ์ค้ าชู

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านกาแฟ 22.00          6,750.00         5 22,275.00      126,225.00      126,225.00          126,225.00               0.3%

-                -                 -                     -                          378.68           

22.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายเทิดศักด์ิ ปู่บัวลอย

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 78.30          6,750.00         3 47,567.25      480,957.75      480,957.75          480,957.75               0.3%

-                -                 -                     -                          1,442.87        

23.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นางสาวอรสา สุขสมบูรณ์อุระ

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 86.25          6,750.00         10 232,875.00     349,312.50      349,312.50          349,312.50               0.3%

-                -                 -                     -                          1,047.94        

2 บ้านเด่ียว ไม้ ป้ัมหลอด 7.25            6,750.00         10 19,575.00      29,362.50        29,362.50           29,362.50                 0.3%

88.09            

3 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 60.84          6,750.00         10 164,268.00     246,402.00      246,402.00          246,402.00               0.3%

-                -                 -                     -                          739.21           

24.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายทองโภณ ศรีศักตยา

1 บ้านเดียว ไม้ ร้านค้า 41.50          6,750.00         7 70,031.25      210,093.75      210,093.75          210,093.75               0.3%



ภ.ด.ส.1

รวมราคาประเมินของ

ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง

(บาท)

 ราคาประเมิน

ของท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างตาม

สัดส่วนการใช้

ประโยชน์

(บาท)

ลักษณะการ

ใช้ประโยชน์  คิดเป็นค่าเส่ือม

(บาท)

 ราคาประเมินส่ิง

ปลูกสร้างหลังหักค่า

เส่ือม

(บาท)

ค่าเส่ือม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้าง

อายุ

โรงเรือน

(ปี)

ลักษณะส่ิง

ปลูกสร้าง

ประเภทส่ิง

ปลูกสร้าง

หัก

มูลค่า

ฐาน

ภาษีท่ี

ได้รับ

ยกเว้น

(บาท)

คงเหลือราคาประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้องเสียภาษี

(บาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
 ราคาประเมินต่อ

ตารางเมตร(บาท)

คิดเป็น

สัดส่วนตาม

การใช้

ประโยชน์

(ร้อยละ)

 ขนาดพ้ืนท่ีส่ิง

ปลูกสร้าง(ตาราง

เมตร)

-                -                 -                     -                          630.28           

25.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายแอ๊ด สมัยไพรพัฒน์

1 บ้านเดียว ไม้ ร้านค้า 70.56          6,750.00         1 14,288.40      461,991.60      461,991.60          461,991.60               0.3%

-                -                 -                     -                          1,385.97        

26.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นางสาวจารุรัตน์ ใจทอง

1 บ้านเดียว ไม้ ร้านค้า 88.20          6,750.00         2 35,721.00      559,629.00      559,629.00          559,629.00               0.3%

-                -                 -                     -                          1,678.89        

27.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นางสาวทองดี ดอกดาวเรือง

1 บ้านเดียว ไม้ ร้านค้า 21.83          6,750.00         1 4,420.58        142,931.93      142,931.93          142,931.93               0.3%

-                -                 -                     -                          428.80           

28.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นาวเสาว์นีย์ โพธา

1 บ้านเดียว ไม้ ร้านค้า 118.72         6,750.00         7 200,340.00     601,020.00      601,020.00          601,020.00               0.3%

-                -                 -                     -                          1,803.06        

29.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายทองใบ พรมมิมาลา

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 17.47          6,750.00         3 10,614.24      107,321.76      107,321.76          107,321.76               0.3%

-                -                 -                     -                          321.97           

2 บ้านเด่ียว ไม้ ป้ัมหลอด 37.80          6,750.00         3 22,963.50      232,186.50      232,186.50          232,186.50               0.3%

696.56           

3 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 19.69          6,750.00         3 11,961.43      120,943.37      120,943.37          120,943.37               0.3%

-                -                 -                     -                          362.83           



ภ.ด.ส.1

รวมราคาประเมินของ

ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง

(บาท)

 ราคาประเมิน

ของท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างตาม

สัดส่วนการใช้

ประโยชน์

(บาท)

ลักษณะการ

ใช้ประโยชน์  คิดเป็นค่าเส่ือม

(บาท)

 ราคาประเมินส่ิง

ปลูกสร้างหลังหักค่า

เส่ือม

(บาท)

ค่าเส่ือม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้าง

อายุ

โรงเรือน

(ปี)

ลักษณะส่ิง

ปลูกสร้าง

ประเภทส่ิง

ปลูกสร้าง

หัก

มูลค่า

ฐาน

ภาษีท่ี

ได้รับ

ยกเว้น

(บาท)

คงเหลือราคาประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้องเสียภาษี

(บาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
 ราคาประเมินต่อ

ตารางเมตร(บาท)

คิดเป็น

สัดส่วนตาม

การใช้

ประโยชน์

(ร้อยละ)

 ขนาดพ้ืนท่ีส่ิง

ปลูกสร้าง(ตาราง

เมตร)

30.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นางสาวบัวบาน ยอดย่ิงชนชีพ

1 บ้านเดียว ไม้ ร้านเสริมสวย 23.75          6,750.00         2 9,618.75        150,693.75      150,693.75          150,693.75               0.3%

-                -                 -                     -                          452.08           

31.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายมานะ อร่ามคีรีพนา

1 บ้านเดียว ไม้ ร้านค้า 112.00         6,750.00         4 90,720.00      665,280.00      665,280.00          665,280.00               0.3%

-                -                 -                     -                          1,995.84        

32.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายมนู ช านาญทวีคุณ

1 บ้านเดียว ไม้ ร้านค้า 169.05         6,750.00         8 342,326.25     798,761.25      798,761.25          798,761.25               0.3%

-                -                 -                     -                          2,396.28        

33.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นางวารี เลิศวงศ์รัตนกุล

1 บ้านเดียว ไม้ ร้านค้า 20.01          6,750.00         8 40,520.25      94,547.25        94,547.25           94,547.25                 0.3%

-                -                 -                     -                          283.64           

34.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายพิชิต ปรีชาวารี

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 59.64          6,750.00         8 120,771.00     281,799.00      281,799.00          281,799.00               0.3%

-                -                 -                     -                          845.40           



ภ.ด.ส.1

รวมราคาประเมินของ

ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง

(บาท)

 ราคาประเมิน

ของท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างตาม

สัดส่วนการใช้

ประโยชน์

(บาท)

ลักษณะการ

ใช้ประโยชน์  คิดเป็นค่าเส่ือม

(บาท)

 ราคาประเมินส่ิง

ปลูกสร้างหลังหักค่า

เส่ือม

(บาท)

ค่าเส่ือม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้าง

อายุ

โรงเรือน

(ปี)

ลักษณะส่ิง

ปลูกสร้าง

ประเภทส่ิง

ปลูกสร้าง

หัก

มูลค่า

ฐาน

ภาษีท่ี

ได้รับ

ยกเว้น

(บาท)

คงเหลือราคาประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้องเสียภาษี

(บาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
 ราคาประเมินต่อ

ตารางเมตร(บาท)

คิดเป็น

สัดส่วนตาม

การใช้

ประโยชน์

(ร้อยละ)

 ขนาดพ้ืนท่ีส่ิง

ปลูกสร้าง(ตาราง

เมตร)

2 บ้านเด่ียว ไม้ โฮมสเตย์ 82.06          6,750.00         6 110,782.35     443,129.40      443,129.40          443,129.40               0.3%

1,329.39        

3 บ้านเด่ียว ไม้ โฮมสเตย์ 25.65          6,750.00         6 34,627.50      138,510.00      138,510.00          138,510.00               0.3%

-                -                 -                     -                          415.53           

4 บ้านเด่ียว ไม้ โฮมสเตย์ 17.16          6,750.00         6 23,166.00      92,664.00        92,664.00           92,664.00                 0.3%

-                -                 -                     -                          277.99           

5 บ้านเด่ียว ไม้ โฮมสเตย์ 26.08          6,750.00         6 35,202.60      140,810.40      140,810.40          140,810.40               0.3%

-                -                 -                     -                          422.43           

35.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายมานิต สุภาปรีดากุล

1 บ้านเด่ียว ไม้ โฮมสเตย์ 30.00          6,750.00         1 6,075.00        196,425.00      196,425.00          196,425.00               0.3%

-                -                 -                     -                          589.28           

36.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายธิติพันธ์ ก่ิงเพชรรัตน์

1 บ้านเด่ียว ไม้ โฮมสเตย์ 125.73         6,750.00         4 101,841.30     746,836.20      746,836.20          746,836.20               0.3%

-                -                 -                     -                          2,240.51        

2 บ้านเด่ียว ไม้ โฮมสเตย์ 58.50          6,750.00         4 47,385.00      347,490.00      347,490.00          347,490.00               0.3%

1,042.47        

3 บ้านเด่ียว ไม้ โฮมสเตย์ 12.04          6,750.00         4 9,752.40        71,517.60        71,517.60           71,517.60                 0.3%

-                -                 -                     -                          214.55           



ภ.ด.ส.1

รวมราคาประเมินของ

ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง

(บาท)

 ราคาประเมิน

ของท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างตาม

สัดส่วนการใช้

ประโยชน์

(บาท)

ลักษณะการ

ใช้ประโยชน์  คิดเป็นค่าเส่ือม

(บาท)

 ราคาประเมินส่ิง

ปลูกสร้างหลังหักค่า

เส่ือม

(บาท)

ค่าเส่ือม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้าง

อายุ

โรงเรือน

(ปี)

ลักษณะส่ิง

ปลูกสร้าง

ประเภทส่ิง

ปลูกสร้าง

หัก

มูลค่า

ฐาน

ภาษีท่ี

ได้รับ

ยกเว้น

(บาท)

คงเหลือราคาประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้องเสียภาษี

(บาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
 ราคาประเมินต่อ

ตารางเมตร(บาท)

คิดเป็น

สัดส่วนตาม

การใช้

ประโยชน์

(ร้อยละ)

 ขนาดพ้ืนท่ีส่ิง

ปลูกสร้าง(ตาราง

เมตร)

4 บ้านเด่ียว ไม้ โฮมสเตย์ 6.63            6,750.00         4 5,370.30        39,382.20        39,382.20           39,382.20                 0.3%

-                -                 -                     -                          118.15           

38.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายสละ เลิศละอองดาว

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 12.60          6,750.00         7 21,262.50      63,787.50        63,787.50           63,787.50                 0.3%

-                -                 -                     -                          191.36           

39.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายกาพอ ยอดย่ิงชนชีพ

1 บ้านเด่ียว ไม้ โฮมสเตย์ 117.86         6,750.00         3 71,599.95      723,955.05      723,955.05          723,955.05               0.3%

-                -                 -                     -                          2,171.87        

2 บ้านเด่ียว ไม้ โฮมสเตย์ 12.92          6,750.00         3 7,846.96        79,341.44        79,341.44           79,341.44                 0.3%

-                -                 -                     -                          238.02           

41.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นางฐานิษชา อาทิตย์อาภา

1 บ้านเด่ียว ไม้ โฮมสเตย์ 28.75          6,750.00         10 77,612.04      116,418.06      116,418.06          116,418.06               0.3%

-                -                 -                     -                          349.25           

2 บ้านเด่ียว ไม้ โฮมสเตย์ 111.86         6,750.00         10 302,022.00     453,033.00      453,033.00          453,033.00               0.3%

1,359.10        

3 บ้านเด่ียว ไม้ โฮมสเตย์ 231.33         6,750.00         10 624,596.40     936,894.60      936,894.60          936,894.60               0.3%

-                -                 -                     -                          2,810.68        



ภ.ด.ส.1

รวมราคาประเมินของ

ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง

(บาท)

 ราคาประเมิน

ของท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างตาม

สัดส่วนการใช้

ประโยชน์

(บาท)

ลักษณะการ

ใช้ประโยชน์  คิดเป็นค่าเส่ือม

(บาท)

 ราคาประเมินส่ิง

ปลูกสร้างหลังหักค่า

เส่ือม

(บาท)

ค่าเส่ือม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้าง

อายุ

โรงเรือน

(ปี)

ลักษณะส่ิง

ปลูกสร้าง

ประเภทส่ิง

ปลูกสร้าง

หัก

มูลค่า

ฐาน

ภาษีท่ี

ได้รับ

ยกเว้น

(บาท)

คงเหลือราคาประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้องเสียภาษี

(บาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
 ราคาประเมินต่อ

ตารางเมตร(บาท)

คิดเป็น

สัดส่วนตาม

การใช้

ประโยชน์

(ร้อยละ)

 ขนาดพ้ืนท่ีส่ิง

ปลูกสร้าง(ตาราง

เมตร)

 

42.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายเกรียงไกร มณีเมธาวี

1 บ้านเด่ียว ไม้ คลินิก 18.00          6,750.00         1 3,645.00        117,855.00      117,855.00          117,855.00               0.3%

-                -                 -                     -                          353.57           

43.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายพะลึเง สมบูรณ์มากทรัพย์

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 15.55          6,750.00         6 20,995.20      83,980.80        83,980.80           83,980.80                 0.3%

-                -                 -                     -                          251.94           

45.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นางกุสุมา สิทธ์ิคงเช้ือ

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 21.99          6,750.00         10 59,364.90      89,047.35        89,047.35           89,047.35                 0.3%

-                -                 -                     -                          267.14           

2 บ้านเด่ียว ไม้ ป้ัมหลอด 5.25            6,750.00         10 14,175.00      21,262.50        21,262.50           21,262.50                 0.3%

63.79            

46.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายกิจเจริญ กรุงชัย

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 31.50          6,750.00         13 116,943.75     95,681.25        95,681.25           95,681.25                 0.3%

-                -                 -                     -                          287.04           

47.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นางสาวจีราภรณ์ รังสิมะสฤษฎ์

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 270.00         6,750.00         10 729,000.00     1,093,500.00    1,093,500.00       1,093,500.00            0.3%



ภ.ด.ส.1

รวมราคาประเมินของ

ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง

(บาท)

 ราคาประเมิน

ของท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างตาม

สัดส่วนการใช้

ประโยชน์

(บาท)

ลักษณะการ

ใช้ประโยชน์  คิดเป็นค่าเส่ือม

(บาท)

 ราคาประเมินส่ิง

ปลูกสร้างหลังหักค่า

เส่ือม

(บาท)

ค่าเส่ือม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้าง

อายุ

โรงเรือน

(ปี)

ลักษณะส่ิง

ปลูกสร้าง

ประเภทส่ิง

ปลูกสร้าง

หัก

มูลค่า

ฐาน

ภาษีท่ี

ได้รับ

ยกเว้น

(บาท)

คงเหลือราคาประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้องเสียภาษี

(บาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
 ราคาประเมินต่อ

ตารางเมตร(บาท)

คิดเป็น

สัดส่วนตาม

การใช้

ประโยชน์

(ร้อยละ)

 ขนาดพ้ืนท่ีส่ิง

ปลูกสร้าง(ตาราง

เมตร)

-                -                 -                     -                          3,280.50        

2 บ้านเด่ียว ไม้ ป้ัมหลอด 4.83            6,750.00         10 13,041.00      19,561.50        19,561.50           19,561.50                 0.3%

58.68            

48.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายศุภสันต์ พรวิทยารัตน์

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 58.24          6,750.00         13 216,216.00     176,904.00      176,904.00          176,904.00               0.3%

-                -                 -                     -                          530.71           

2 บ้านเด่ียว ไม้ ป้ัมหลอด 5.00            6,750.00         13 18,562.50      15,187.50        15,187.50           15,187.50                 0.3%

45.56            

49.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายสุรศักด์ิ วงศ์สุธางค์รัตน์

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 20.00          6,750.00         2 8,100.00        126,900.00      126,900.00          126,900.00               0.3%

-                -                 -                     -                          380.70           

 

50.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายพลพิจิต ทรงปรีดี

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 179.52         6,750.00         2 72,703.58      1,139,022.68    1,139,022.68       1,139,022.68            0.3%

-                -                 -                     -                          3,417.07        

2 บ้านเด่ียว ไม้ ป้ัมหลอด 7.58            6,750.00         2 3,070.71        48,107.79        48,107.79           48,107.79                 0.3%

144.32           



ภ.ด.ส.1

รวมราคาประเมินของ

ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง

(บาท)

 ราคาประเมิน

ของท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างตาม

สัดส่วนการใช้

ประโยชน์

(บาท)

ลักษณะการ

ใช้ประโยชน์  คิดเป็นค่าเส่ือม

(บาท)

 ราคาประเมินส่ิง

ปลูกสร้างหลังหักค่า

เส่ือม

(บาท)

ค่าเส่ือม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้าง

อายุ

โรงเรือน

(ปี)

ลักษณะส่ิง

ปลูกสร้าง

ประเภทส่ิง

ปลูกสร้าง

หัก

มูลค่า

ฐาน

ภาษีท่ี

ได้รับ

ยกเว้น

(บาท)

คงเหลือราคาประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้องเสียภาษี

(บาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
 ราคาประเมินต่อ

ตารางเมตร(บาท)

คิดเป็น

สัดส่วนตาม

การใช้

ประโยชน์

(ร้อยละ)

 ขนาดพ้ืนท่ีส่ิง

ปลูกสร้าง(ตาราง

เมตร)

51.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายประเสริฐ์ ทรงกุลเศรษฐี

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 36.26          6,750.00         5 36,714.26      208,047.49      208,047.49          208,047.49               0.3%

-                -                 -                     -                          624.14           

 

52.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายซ๊ะ ถนอมวรกุล

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 135.85         6,750.00         20 852,798.38     64,189.13        64,189.13           64,189.13                 0.3%

-                -                 -                     -                          192.57           

53.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายวุฒิชัย เอกโอฬารสกุล

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 64.00          6,750.00         1 12,960.00      419,040.00      419,040.00          419,040.00               0.3%

-                -                 -                     -                          1,257.12        

54.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นางโกมลภิต สมเรือง

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 162.40         6,750.00         1 32,886.00      1,063,314.00    1,063,314.00       1,063,314.00            0.3%

-                -                 -                     -                          3,189.94        

2 บ้านเด่ียว ไม้ ป้ัมหลอด 12.87          6,750.00         1 2,606.18        84,266.33        84,266.33           84,266.33                 0.3%

252.80           

55.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นางสาวขจรทิพย์ ค าใจ

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านอาหาร 65.52          6,750.00         6 88,452.00      353,808.00      353,808.00          353,808.00               0.3%



ภ.ด.ส.1

รวมราคาประเมินของ

ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง

(บาท)

 ราคาประเมิน

ของท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างตาม

สัดส่วนการใช้

ประโยชน์

(บาท)

ลักษณะการ

ใช้ประโยชน์  คิดเป็นค่าเส่ือม

(บาท)

 ราคาประเมินส่ิง

ปลูกสร้างหลังหักค่า

เส่ือม

(บาท)

ค่าเส่ือม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้าง

อายุ

โรงเรือน

(ปี)

ลักษณะส่ิง

ปลูกสร้าง

ประเภทส่ิง

ปลูกสร้าง

หัก

มูลค่า

ฐาน

ภาษีท่ี

ได้รับ

ยกเว้น

(บาท)

คงเหลือราคาประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้องเสียภาษี

(บาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
 ราคาประเมินต่อ

ตารางเมตร(บาท)

คิดเป็น

สัดส่วนตาม

การใช้

ประโยชน์

(ร้อยละ)

 ขนาดพ้ืนท่ีส่ิง

ปลูกสร้าง(ตาราง

เมตร)

-                -                 -                     -                          1,061.42        

56.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นางสาวสุมาลี แซ่โซ้ง

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 84.00          6,750.00         1 17,010.00      549,990.00      549,990.00          549,990.00               0.3%

-                -                 -                     -                          1,649.97        

57.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายใหม่ เลาวือ

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 40.50          6,750.00         7 68,343.75      205,031.25      205,031.25          205,031.25               0.3%

-                -                 -                     -                          615.09           

58.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายเฉลิม แซ่ย้าง

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 17.76          6,750.00         20 111,488.40     8,391.60          8,391.60             8,391.60                  0.3%

-                -                 -                     -                          25.17            

2 บ้านเด่ียว ไม้ ป้ัมหลอด 7.50            6,750.00         20 47,081.25      3,543.75          3,543.75             3,543.75                  0.3%

10.63            



ภ.ด.ส.1

รวมราคาประเมินของ

ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง

(บาท)

 ราคาประเมิน

ของท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างตาม

สัดส่วนการใช้

ประโยชน์

(บาท)

ลักษณะการ

ใช้ประโยชน์  คิดเป็นค่าเส่ือม

(บาท)

 ราคาประเมินส่ิง

ปลูกสร้างหลังหักค่า

เส่ือม

(บาท)

ค่าเส่ือม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้าง

อายุ

โรงเรือน

(ปี)

ลักษณะส่ิง

ปลูกสร้าง

ประเภทส่ิง

ปลูกสร้าง

หัก

มูลค่า

ฐาน

ภาษีท่ี

ได้รับ

ยกเว้น

(บาท)

คงเหลือราคาประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้องเสียภาษี

(บาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
 ราคาประเมินต่อ

ตารางเมตร(บาท)

คิดเป็น

สัดส่วนตาม

การใช้

ประโยชน์

(ร้อยละ)

 ขนาดพ้ืนท่ีส่ิง

ปลูกสร้าง(ตาราง

เมตร)

59.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นางบุศยา แซ่เฒ่า

0 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 54.60          6,750.00         10 147,420.00     221,130.00      221,130.00          221,130.00               0.3%

-                -                 -                     -                          663.39           

2 บ้านเด่ียว ไม้ ป้ัมหลอด 8.70            6,750.00         10 23,490.00      35,235.00        35,235.00           35,235.00                 0.3%

105.71           

60.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายสุบิน แสงท้าววิวัฒน์

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 68.82          6,750.00         2 27,872.10      436,662.90      436,662.90          436,662.90               0.3%

-                -                 -                     -                          1,309.99        

61.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นางอัญญารัตน์ สินยังธนากุล

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 59.40          6,750.00         33 372,883.50     28,066.50        28,066.50           28,066.50                 0.3%

-                -                 -                     -                          84.20            

61.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายวรัญชัย สินยังธนากุล

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 84.70          6,750.00         1 17,151.75      554,573.25      554,573.25          554,573.25               0.3%

-                -                 -                     -                          1,663.72        

62.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายฤทธ์ิหลีกภัย แสงทองว่างยง

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 78.21          6,750.00         7 131,979.38     395,938.13      395,938.13          395,938.13               0.3%



ภ.ด.ส.1

รวมราคาประเมินของ

ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง

(บาท)

 ราคาประเมิน

ของท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างตาม

สัดส่วนการใช้

ประโยชน์

(บาท)

ลักษณะการ

ใช้ประโยชน์  คิดเป็นค่าเส่ือม

(บาท)

 ราคาประเมินส่ิง

ปลูกสร้างหลังหักค่า

เส่ือม

(บาท)

ค่าเส่ือม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้าง

อายุ

โรงเรือน

(ปี)

ลักษณะส่ิง

ปลูกสร้าง

ประเภทส่ิง

ปลูกสร้าง

หัก

มูลค่า

ฐาน

ภาษีท่ี

ได้รับ

ยกเว้น

(บาท)

คงเหลือราคาประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้องเสียภาษี

(บาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
 ราคาประเมินต่อ

ตารางเมตร(บาท)

คิดเป็น

สัดส่วนตาม

การใช้

ประโยชน์

(ร้อยละ)

 ขนาดพ้ืนท่ีส่ิง

ปลูกสร้าง(ตาราง

เมตร)

-                -                 -                     -                          1,187.81        

64.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นางสาวอดิสา ยังชีพสุจริต

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 65.60          6,750.00         2 26,568.00      416,232.00      416,232.00          416,232.00               0.3%

-                -                 -                     -                          1,248.70        

2 บ้านเด่ียว ไม้ ป้ัมหลอด 31.76          6,750.00         2 12,862.80      201,517.20      201,517.20          201,517.20               0.3%

604.55           

-                

65.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายสุรัตน์ โอภาสสุวคนธ์

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 84.50          6,750.00         1 17,111.25      553,263.75      553,263.75          553,263.75               0.3%

-                -                 -                     -                          1,659.79        

66.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายวชิรพงษ์ สินยังธนากุล

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 138.50         6,750.00         2 56,092.50      878,782.50      878,782.50          878,782.50               0.3%

-                -                 -                     -                          2,636.35        

2 บ้านเด่ียว ไม้ ป้ัมหลอด 10.93          6,750.00         2 4,424.63        69,319.13        69,319.13           69,319.13                 0.3%

207.96           

67.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายสมชาย ย่านเจริญกิจ

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 38.00          6,750.00         2 15,390.00      241,110.00      241,110.00          241,110.00               0.3%

-                -                 -                     -                          723.33           

2 บ้านเด่ียว ไม้ ป้ัมหลอด 20.00          6,750.00         2 8,100.00        126,900.00      126,900.00          126,900.00               0.3%



ภ.ด.ส.1

รวมราคาประเมินของ

ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง

(บาท)

 ราคาประเมิน

ของท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างตาม

สัดส่วนการใช้

ประโยชน์

(บาท)

ลักษณะการ

ใช้ประโยชน์  คิดเป็นค่าเส่ือม

(บาท)

 ราคาประเมินส่ิง

ปลูกสร้างหลังหักค่า

เส่ือม

(บาท)

ค่าเส่ือม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้าง

อายุ

โรงเรือน

(ปี)

ลักษณะส่ิง

ปลูกสร้าง

ประเภทส่ิง

ปลูกสร้าง

หัก

มูลค่า

ฐาน

ภาษีท่ี

ได้รับ

ยกเว้น

(บาท)

คงเหลือราคาประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้องเสียภาษี

(บาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
 ราคาประเมินต่อ

ตารางเมตร(บาท)

คิดเป็น

สัดส่วนตาม

การใช้

ประโยชน์

(ร้อยละ)

 ขนาดพ้ืนท่ีส่ิง

ปลูกสร้าง(ตาราง

เมตร)

380.70           

 

68.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายเมือง ปัญจันทร์

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 56.76          6,750.00         20 356,310.90     26,819.10        26,819.10           26,819.10                 0.3%

-                -                 -                     -                          80.46            

 

69.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นางอุษณีย์ สันติไพรสกุล

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 31.96          6,750.00         1 6,471.90        209,258.10      209,258.10          209,258.10               0.3%

-                -                 -                     -                          627.77           

2 บ้านเด่ียว ไม้ ป้ัมหลอด 110.60         6,750.00         1 22,396.50      724,153.50      724,153.50          724,153.50               0.3%

2,172.46        

3 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านอาหาร 7.28            6,750.00         1 1,474.20        47,665.80        47,665.80           47,665.80                 0.3%

-                -                 -                     -                          143.00           

70.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายสงกรานต์ ย่างธนากุล

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 57.60          6,750.00         4 46,656.00      342,144.00      342,144.00          342,144.00               0.3%

-                -                 -                     -                          1,026.43        

2 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านอาหาร 35.28          6,750.00         4 28,576.80      209,563.20      209,563.20          209,563.20               0.3%

628.69           

3 บ้านเด่ียว ไม้ ส านักทนาย 0.62            6,750.00         4 498.15           3,653.10          3,653.10             3,653.10                  0.3%

-                -                 -                     -                          10.96            



ภ.ด.ส.1

รวมราคาประเมินของ

ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง

(บาท)

 ราคาประเมิน

ของท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างตาม

สัดส่วนการใช้

ประโยชน์

(บาท)

ลักษณะการ

ใช้ประโยชน์  คิดเป็นค่าเส่ือม

(บาท)

 ราคาประเมินส่ิง

ปลูกสร้างหลังหักค่า

เส่ือม

(บาท)

ค่าเส่ือม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้าง

อายุ

โรงเรือน

(ปี)

ลักษณะส่ิง

ปลูกสร้าง

ประเภทส่ิง

ปลูกสร้าง

หัก

มูลค่า

ฐาน

ภาษีท่ี

ได้รับ

ยกเว้น

(บาท)

คงเหลือราคาประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้องเสียภาษี

(บาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
 ราคาประเมินต่อ

ตารางเมตร(บาท)

คิดเป็น

สัดส่วนตาม

การใช้

ประโยชน์

(ร้อยละ)

 ขนาดพ้ืนท่ีส่ิง

ปลูกสร้าง(ตาราง

เมตร)

70.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นางสาวยาใจ พนาสันติกุล

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 70.20          6,750.00         2 28,431.00      445,419.00      445,419.00          445,419.00               0.3%

-                -                 -                     -                          1,336.26        

 

71.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายสุจินต์ เรืองกิตติเศรษฐ

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 12.25          6,750.00         8 24,806.25      57,881.25        57,881.25           57,881.25                 0.3%

-                -                 -                     -                          173.64           

 

72.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายพยวาเง สมรโสภิตวงษ์

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 12.25          6,750.00         2 4,961.25        77,726.25        77,726.25           77,726.25                 0.3%

-                -                 -                     -                          233.18           

73.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายสุรพล บุญมาลา

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 9.00            6,750.00         2 3,645.00        57,105.00        57,105.00           57,105.00                 0.3%

-                -                 -                     -                          171.32           

 

74.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายวัลลภ เชียวอ่อน

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 9.00            6,750.00         3 5,467.50        55,282.50        55,282.50           55,282.50                 0.3%

-                -                 -                     -                          165.85           

75.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายสุรเดช แสงท้าววิวัฒน์

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 9.00            6,750.00         3 5,467.50        55,282.50        55,282.50           55,282.50                 0.3%

-                -                 -                     -                          165.85           



ภ.ด.ส.1

รวมราคาประเมินของ

ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง

(บาท)

 ราคาประเมิน

ของท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างตาม

สัดส่วนการใช้

ประโยชน์

(บาท)

ลักษณะการ

ใช้ประโยชน์  คิดเป็นค่าเส่ือม

(บาท)

 ราคาประเมินส่ิง

ปลูกสร้างหลังหักค่า

เส่ือม

(บาท)

ค่าเส่ือม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้าง

อายุ

โรงเรือน

(ปี)

ลักษณะส่ิง

ปลูกสร้าง

ประเภทส่ิง

ปลูกสร้าง

หัก

มูลค่า

ฐาน

ภาษีท่ี

ได้รับ

ยกเว้น

(บาท)

คงเหลือราคาประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้องเสียภาษี

(บาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
 ราคาประเมินต่อ

ตารางเมตร(บาท)

คิดเป็น

สัดส่วนตาม

การใช้

ประโยชน์

(ร้อยละ)

 ขนาดพ้ืนท่ีส่ิง

ปลูกสร้าง(ตาราง

เมตร)

 

 

76.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายต๊ัวะ แสงท้าววิวัฒน์

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 9.00            6,750.00         8 18,225.00      42,525.00        42,525.00           42,525.00                 0.3%

-                -                 -                     -                          127.58           

 .

77.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายณรงค์ชัย สันติไพรสกุล

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 9.00            6,750.00         2 3,645.00        57,105.00        57,105.00           57,105.00                 0.3%

-                -                 -                     -                          171.32           

 

78.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายบุญศรี คุณเลิศวารี

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 60.00          6,750.00         2 24,300.00      380,700.00      380,700.00          380,700.00               0.3%

-                -                 -                     -                          1,142.10        

 

79.ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/ผู้ครอบครองท่ีดิน นายอ านวย พัชรเจริญกุล

1 บ้านเด่ียว ไม้ ร้านค้า 12.25          6,750.00         7 20,671.88      62,015.63        62,015.63           62,015.63                 0.3%

-                -                 -                     -                          186.05           

 

 

 



ภ.ด.ส.1

รวมราคาประเมินของ

ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง

(บาท)

 ราคาประเมิน

ของท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างตาม

สัดส่วนการใช้

ประโยชน์

(บาท)

ลักษณะการ

ใช้ประโยชน์  คิดเป็นค่าเส่ือม

(บาท)

 ราคาประเมินส่ิง

ปลูกสร้างหลังหักค่า

เส่ือม

(บาท)

ค่าเส่ือม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้าง

อายุ

โรงเรือน

(ปี)

ลักษณะส่ิง

ปลูกสร้าง

ประเภทส่ิง

ปลูกสร้าง

หัก

มูลค่า

ฐาน

ภาษีท่ี

ได้รับ

ยกเว้น

(บาท)

คงเหลือราคาประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้องเสียภาษี

(บาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ท่ี
 ราคาประเมินต่อ

ตารางเมตร(บาท)

คิดเป็น

สัดส่วนตาม

การใช้

ประโยชน์

(ร้อยละ)

 ขนาดพ้ืนท่ีส่ิง

ปลูกสร้าง(ตาราง

เมตร)

 


